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Karoteny jako prekursory witaminy A
i ich znaczenie w żywieniu bydła
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które znajdują się w chloro- i chromoplastach. Najważniejsze z nich
to α-, ß-, γ-karoteny i ksantofile, które mogą ulegać przekształceniu
do witaminy A.
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o doradztwie rolniczym

W partnerstwie ze wsią

mgr inż. Damian Godziński

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Szanowni Państwo,

Za nami mijający rok, który mimo ujemnego bilansu
wodnego wiosną 2021 r., występowania nowych ognisk
Afrykańskiego Pomoru Świn
i wysoce zjadliwej grypy ptaków, uznać mogę za udany
dla rolnictwa Warmii i Mazur. Mimo trwającej pandemii udało nam się częściowo wrócić do normalności.
Przed nami kolejny rok niosący nowe wyzwania zarówno
dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak i rolników oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich. Warmińsko-mazurska wieś to miejsce życia ponad połowy mieszkańców naszego regionu, to tradycja a zarazem nowoczesność, to miejsce o które dbamy jako Ośrodek nie tylko z ustawowego obowiązku, ale również z przekonania i pasji.
WMODR, którego zadaniem jest codzienna służba rolnikom
i innym mieszkańcom obszarów wiejskich, jak co roku przygotował dla Państwa szeroką ofertę usług szkoleniowo-doradczych na
rozpoczynający się rok.
Afrykański Pomór Świń wpłynął na ilość gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną oraz zmniejszenie jej pogłowia również
i w naszym województwie, szczególnie w powiatach iławskim,
nowomiejskim i ostródzkim. Skuteczna walka z ASF jest jednym
z kluczowych wyzwań, które stoją zarówno przed jednostkami
wspomagającymi rolnictwo, jak i samymi rolnikami. Rolą ośrodka będzie dalsze propagowanie wśród rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich informacji o przestrzeganiu podstawowych zasad bioasekuracji w obrębie gospodarstw, aktualnej sytuacji związanej z występowaniem wirusa ASF i grypy ptaków
oraz o obowiązkach wynikających ze zmian prawnych. Wierzę, że
dzięki rządowemu programowi pomocy dla producentów trzody
chlewnej sytuacja w tym zakresie ulegnie poprawie.
Jeśli zaś chodzi o produkcję roślinną to w bieżącym roku duży
nacisk położymy na upowszechnianie wiedzy na temat produkcji
i technologii uprawy roślin bobowatych i wykorzystania tych roślin
w żywieniu ludzi i zwierząt. Pamiętajmy, że rośliny te mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej stosunki wodne, na środowisko glebowe poprzez wiązanie azotu z powietrza oraz wpływają na
ograniczenie chorób i szkodników w uprawach roślin zbożowych.
Jednym z priorytetowych kierunków polityki rolnej kraju jest
osiągnięcie samowystarczalności produkcji krajowego białka paszowego, co pozwoli częściowo uniezależnić się od importu wysokobiałkowych surowców paszowych, głównie zmodyfikowanej
genetycznie poekstrakcyjnej śruty sojowej. Dla „dużego” przemysłu paszowego, który zaopatruje w pasze ok. 70% rynku krajowego, białkowe surowce krajowe przegrywają konkurencję z wystandaryzowaną śrutą sojową. Wciąż brakuje dużych, jednolitych partii nasion, które byłyby interesujące dla przemysłu i jest to szerokie pole do współpracy pomiędzy doradcą rolniczym a rolnikiem.
Białko pozyskiwane z owadów było do niedawna w Europie postrzegane i wykorzystywane jedynie jako materiał paszowy, ale to
już przeszłość. Kilka miesięcy temu Rada Unii Europejskiej uzna-
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ła larwy chrząszcza mącznika młynarka za żywność, a co za tym
idzie otworzyły się szeroko nowe możliwości w produkcji rolniczej.
Dlatego też, Ośrodek wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kontynuować będzie zapoczątkowany w ubiegłym roku, pionierski w skali kraju, projekt wykorzystania owadów
jako alternatywnego źródła białka w żywieniu zwierząt i ludzi.
W naszej działalności doradczej i szkoleniowej powrócimy do
nieco zapomnianej w naszym województwie rośliny jaką jest ziemniak, a mianowicie prawidłowej technologii produkcji ziemniaka
jadalnego oraz ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka.
Tworzyć będziemy Krajową Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. Gospodarstwa te jako przykłady dobrych praktyk będą służyły jako baza prowadzonych działań upowszechnieniowych i szkoleniowych dla okolicznych rolników i nie tylko. W ramach projektów demonstracyjnych finansowanych z PROW 2014-2020 planujemy organizować praktyczne sesje demonstracyjne w gospodarstwach naszego województwa z udziałem również rolników z innych regionów. Takie spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń, wzbogacają wiedzą rolników. Są ważne w procesie unowocześniania gospodarstw.
Polska, podobnie jak i inne kraje członkowskie UE musi podjąć
szereg działań mających na celu ochronę ekosystemów aby wypełnić zapisy Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawionego przez
Komisję Europejską w grudniu 2019 r.
Doradcy i specjaliści Ośrodka będą w dalszym ciągu informowali producentów rolnych o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowej gospodarki wodnej i niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych. Kontynuowany będzie projekt tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody, którego celem jest zwiększenie roli
lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów działających zarówno
na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa. W latach 2020-2021 województwie warmińsko-mazurskim Lokalne Partnerstwa ds. Wody utworzone zostały w 10 powiatach, w 2022 roku LPW powstaną w pozostałych powiatach.
Będziemy kontynuowali podjęte wcześniej działania, ukierunkowane na merytoryczne wsparcie i pomoc współpracujących
z nami rolników we wdrażaniu Programu azotanowego. Mam
nadzieję, że nasze poczynania w dalszej perspektywie przyczynią się m.in. do poprawy sytuacji w zakresie racjonalnej gospodarki nawozowej, podniesienia umiejętności prawidłowego wyliczania przez rolników dawek nawozów azotowych dla poszczególnych upraw, a także zwiększenia świadomości w zakresie potrzeby ochrony wód przed zanieczyszczeniem, co w konsekwencji powinno zaowocować podniesieniem jakości wód oraz zwiększeniem efektywności gospodarowania nawozami.
Specjaliści i doradcy Ośrodka skupią się także na doradztwie
z zakresu ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz niechemicznych metod ochrony, w tym
metod biologicznych, mechanicznych i fizycznych. Rolą doradcy na
co dzień współpracującego z rolnikiem jest także zwrócenie uwagi
na coraz większą ilość niedopuszczonych do obrotu lub sfałszowanych środków ochrony roślin obecnych na rynku oraz o zagrożeniach związanych ze stosowaniem tego typu środków.

o doradztwie rolniczym

Nie możemy zapominać o dobrych praktykach rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza. Poprzez
szkolenia i porady indywidualne chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona rolników, hodowców zwierząt gospodarskich, których dotyczy dyrektywa NEC i przekazać im założenia dyrektywy
w celu ograniczenia tej emisji poprzez zastosowania odpowiednich
praktyk na każdym etapie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.
W dalszym ciągu będziemy upowszechniali wiedzę na temat
rozwijającej się energetyki prosumenckiej, w której odbiorca jest nie
tylko użytkownikiem energii, ale także aktywnym uczestnikiem
w jej produkcji przy wykorzystaniu małych i mikroźródeł OZE.
Rozpoczęcie pandemii Covid-19 pokazało nam, jak istotne jest
bezpieczeństwo żywnościowe kraju. To dzięki ciężkiej pracy polskich rolników, zdrowej, polskiej żywności nie zabrakło w sklepach. Produkcja żywności oznacza potrzebę zagwarantowania, by
żywność była przede wszystkim bezpieczna dla zdrowia i życia
konsumentów, nie zawierała zanieczyszczeń i substancji szkodzących człowiekowi. Produkcja takiej żywności stanowi jedno z najważniejszych zadań producentów żywności.
Konsumenci przywiązują coraz większą wagę do jakości produktów po jakie sięgają, a zainteresowanie żywnością wysokiej
jakości i żywności ekologicznej z roku na rok jest coraz większe.
Uprawy ekologiczne stanowią jedynie 3,5% wszystkich upraw
w Polsce, a 60% żywności ekologicznej jest przez nas importowana.
Produkcja w ekologicznych gospodarstwach rolnych prowadzona
musi być zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród
tych zasad wymienić należy stosowanie prawidłowego płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymywania lub podwyższania
biologicznej aktywności oraz dobór gatunków i odmian roślin,
a także gatunków i ras zwierząt, uwzględniając ich naturalną odporność na choroby i przystosowanie do warunków klimatyczno-lokalnych. Działania podejmowane przez WMODR na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego skierowane będą na rozwiązywanie problemów związanych z organizacją gospodarstwa ekologicznego, technologią produkcji roślinnej i zwierzęcej, prawidłowym
gospodarowaniem glebą, certyfikacją produkcji i marketingiem.
W dalszym ciągu będziemy wspierać produkcję żywności
w małych gospodarstwach i jej wprowadzanie na rynek na małą skalę, w tym w ramach takich form działalności jak: rolniczy handel detaliczny, działalność marginalna, lokalna i ograniczona, sprzedaż bezpośrednia oraz rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw. Tego typu
działalność może być szansą dla małych gospodarstw i skutkować poprawą ich sytuacji ekonomicznej. Oprócz propagowania wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę
i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji z uwzględnieniem praktyk higienicznych i produkcyjnych,
będziemy w dalszym ciągu kontynuowali działania podjęte
już w 2020 r. Mowa tutaj o cieszących się dużym zainteresowaniem, zarówno konsumentów jak i producentów, serwisie internetowym Warmińsko-Mazurski eBazarek oraz grupach dyskusyjnych „Bazarek WMODR” na facebooku. Dzięki tym narzędziom na początku pandemii udało nam się skutecznie skrócić
łańcuchy dostaw pomiędzy producentami żywności a konsumentami. W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, zamierzamy zorganizować w Elblągu przedsięwzięcie pn. „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych”, na które zaprosimy producentów żywności z Warmii, Mazur i Powiśla, którzy będą mogli nieodpłatnie zaprezentować swoje produkty mieszkańcom Elbląga i okolic.
To niejedyna impreza plenerowa jaką zamierzamy zorganizować w nadchodzącym roku. Mam nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam na zorganizowanie dwóch imprez o charakterze targowym w siedzibie Ośrodka w Olsztynie, tj. XII Wio-

sennych Targów Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach” i XXVIII
Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”. Potrzebę
organizacji tego typu wydarzeń w tym trudnym dla nas okresie
najlepiej obrazują liczby - na Jesiennych Targach Rolniczych w ubiegłym roku gościliśmy ponad 150 wystawców, których ofertę zobaczyło około 25 tys. zwiedzających. Podjęliśmy już działania mające na celu organizację kolejnej edycji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych będącej świętem hodowców, podczas którego mogą zaprezentować swój bogaty dorobek hodowlany.
Ośrodek w dalszym ciągu będzie promował idee współpracy
i wspólnego działania, między innymi poprzez upowszechnianie
zagadnień dotyczących zasad funkcjonowania grup producentów
rolnych. W rejestrze ARiMR wpisanych jest jedynie 15 grup producentów rolnych dla naszego województwa i rolą Ośrodka jest
zachęcanie rolników do zrzeszania się, wskazywanie im korzyści
wynikających ze wspólnej organizacji produkcji i przygotowania
płodów rolnych do sprzedaży oraz możliwości pozyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych.
Będziemy w dalszym ciągu kontynuowali współpracę z lokalnymi
organizacjami społecznymi np. Kołami Gospodyń Wiejskich. Będziemy informowali o celowości zrzeszania się i korzyściach płynących ze
współpracy w ramach tych organizacji, w tym możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działania podejmowane przez KGW.
Działalność WMODR będzie również ukierunkowana na tworzenie grup operacyjnych EPI, które mogą powstawać w celu poszukiwania i testowania innowacyjnych rozwiązań proponowanych
przez instytuty naukowe oraz wyższe uczelnie. Stworzenie grup
umożliwia nie tylko wspólne działanie, ale również stwarza możliwość ubiegania się o środki finansowe z działania Współpraca.
Poruszając kwestie środków finansowych dla warmińsko-mazurskiej wsi, pragnę zapewnić, że nasi specjaliści i doradcy będą
w dalszym ciągu udzielali pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji
niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych.
Będziemy wspierali osoby prowadzące działalność agroturystyczną na obszarach wiejskich, a także promowali wieś jako atrakcyjne miejsce do rekreacji. Jednym z ważniejszych kierunków będzie pokazanie tematyki edukacji w gospodarstwach rolnych zrzeszonych pod szyldem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy organizowali szereg konkursów dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, m.in.: konkurs fotograficzny „Rolnictwo to moja pasja”, „Najciekawsza zagroda edukacyjna Warmii i Mazur” czy też konkurs
„Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”. Już pracujemy nad identyfikacją gospodarstw spełniających kryteria regulaminów ogólnopolskich, prestiżowych konkursów dla rolników i przedsiębiorców wiejskich: Agroliga, Farmer Roku, Sposób
na sukces, Najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Mamy w naszym
województwie wzorcowe gospodarstwa, zarówno pod względem
wyników produkcyjnych, hodowlanych, jak i organizacji pracy oraz
przestrzegania zasad bhp. Przykłady naszych laureatów z poprzednich edycji tych konkursów zaświadczają o powyższym i są zachętą dla innych, by poddać się ocenie komisji i zostać uznanym
i utytułowanym na forum ogólnopolskim.
Mam nadzieję, że podejmowane przez nas działania zyskają uznanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich naszego
województwa. Wszystkim tym, którzy na co dzień są objęci opieką naszych doradców i specjalistów serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, a pozostałych zachęcam do kontaktu w celu jej podjęcia, bowiem tylko działając razem stanowimy o rolniczym potencjale i sile naszego regionu.
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Z życia WMODR

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

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

|

Priorytetowe kierunki działalności
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR)
Olsztyński ODR, jak każdy z 16 funkcjonujących w kraju, pracuje na bazie rocznych
programów działalności. Zapisane w nich
zadania z zakresu doradztwa rolniczego są
precyzyjnie opisane co do form, metod oraz
zasięgu. Program działalności WMODR na rok 2022 zawiera
działania i czynności doradcze, których wykonanie przyczyni
się do realizacji strategii rozwojowej „Polski Ład dla polskiej
wsi”. Siedem spraw dla polskiej wsi – dopłaty powyżej średniej
unijnej dla małych i średnich gospodarstw, przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa, nowy system
ubezpieczeń upraw dla rolników, ryczałt 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego bez zbędnych formalności, bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście, 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa, skuteczna walka z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej – określa priorytetowe kierunki działania Rady Ministrów na najbliższe lata na rzecz nowoczesności w rolnictwie i na wsi.

n

Doradztwo publiczne to służba
WMODR jest częścią systemu doradztwa rolniczego funkcjonującego w Polsce i wspiera aktywizację społeczno-gospodarczą na obszarach wiejskich. Nieustanna edukacja oraz wykorzystanie metod transferu wiedzy, obok właściwych rozwiązań legislacyjnych, to główne czynniki rozwoju rolnictwa.
Dzisiejsza wieś to dwie grupy odbiorców działań ośrodków
doradztwa rolniczego – rolnicy oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich. Dwie grupy żyjące razem, ale posiadające inne
potrzeby, inne problemy, inne oczekiwania. Rolnik produkujący żywność powinien mieć możliwość osiągnięcia dochodu
ze swojej działalności zapewniającego spokojne i godne bytowanie jego i jego rodziny. Dla niego Ośrodek ma ofertę doradztwa w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań do
praktyki. Ale Ośrodek wspiera doradczo także osoby odchodzące z rolnictwa, szczególnie w tzw. okresie przejściowym –
w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu, możliwości reorientacji zawodowej.

n

Formy pracy Ośrodka z odbiorcami usług
WMODR doradza, informuje i szkoli. Demonstracje polowe,
pokazy, szkolenia, porady indywidualne to tylko niektóre formy
i metody pracy doradców z rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich. Cel publicznego doradztwa rolniczego jest jeden, niezmienny od lat – wspieranie innowacji w rolnictwie. Procesy zmian
rozwojowych charakteryzuje ciągłość, dlatego zapotrzebowanie na
szkolenia, informacje oraz doradztwo, chociażby w zakresie wykorzystania roślin wysokobiałkowych
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w żywieniu zwierząt, prawidłowego nawożenia, wapnowania,
sposobów przetwarzania żywności na poziomie gospodarstwa, nigdy się nie zmniejsza. Ośrodek upowszechnia wiedzę
rolniczą organizując szkolenia, seminaria, konferencje, szkolenia terenowe. Świadczone przez pracowników doradztwo indywidualne ma na celu przedstawienie rolnikowi, który znalazł się w sytuacji problemowej, różnych propozycji rozwiązań
problemu. Prowadzimy działalność promocyjną gospodarstw
prezentując dorobek branżowy, najlepsze wyniki hodowlane
i produkcyjne oraz towary podczas wystaw, targów, konkursów. Działania upowszechnieniowe, szkoleniowe, informacyjne Ośrodka są wzbogacone działalnością wydawniczą. Ponadto w Ośrodku sporządzane są opracowania ekonomiczne, finansowe i technologiczne, a także wypełniane wnioski i inne
dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy
finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych. Dużo uwagi w Ośrodku poświęcone
jest doskonaleniu kadry – jedynie kierunkowo wykształcona,
ściśle merytoryczna kadra, stale doskonaląca wiedzę i umiejętności, może sprostać wyzwaniom stawianym przez odbiorców doradztwa oraz wynikającym z konkurencyjnego rynku
usług doradczych.
doradcze na rok 2022
nn Priorytety
upowszechnianie informacji na temat zapobiegania ASF

i grypie ptaków,
n dostosowanie do zmian klimatycznych oraz ochrona wód,
gleby i powietrza,
n produkcja żywności wysokiej jakości,
n produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzenie jej
na rynek na małą skalę,
n pozażywnościowe wykorzystanie surowców i produktów
rolniczych,
n współpraca i różne formy wspólnego działania,
n prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników,
n wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR.
Priorytetem przekrojowym jest poszerzanie współpracy
i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami Systemu Wiedzy
i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Działania ODR będą upowszechniać rozwiązania nowe lub innowacyjne oraz sieciować partnerów AKIS. Będziemy prowadzić doradztwo metodą doradztwa grupowego, zawiązywać zespoły tematyczne, a także rozwijać sieć gospodarstw demonstracyjnych.
Każdą osobę, która poszukuje
wiedzy z ww. zakresów, zapraszamy do kontaktu z najbliższym doradcą terenowym Ośrodka.

wiadomości z województwa

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
– nowe świadczenie od 1 stycznia 2022 r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest jedną z części programu Polski Ład. To inwestycja w rodzinę i wzmocnienie społecznego kapitału ludzkiego. Świadczenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36.
miesiąca życia. Wysokość świadczenia wyniesie w sumie 12 tys. zł i przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko.
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Jest to odpowiedź na realne potrzeby rodzin, również adopcyjnych. Dzięki takiemu wsparciu dostęp do opieki nad najmłodszymi dziećmi będzie znacznie ułatwiony, a rodzice i opiekunowie będą mogli spokojnie łączyć obowiązki rodzicielskie
z pracą zawodową. Jednocześnie jest to również kolejny czynnik, który ma redukować ubóstwo rodzin z dziećmi.
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany będzie w częściach
miesięcznych wynoszących (z założenia) 500 zł. Rodzice będą mogli samodzielnie wskazać, czy Kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł
przez 12 miesięcy. Świadczenie przysługiwać będzie bez względu
na dochód. Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli
prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do
wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za
pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze
w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli Portal Emp@tia,
PUE ZUS, Bankowość elektroniczna.
Projektowane przepisy przewidują również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku któ-

rych m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek –
rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym
sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono
związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez
wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez
podmiot prowadzący).
Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca
i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Dofinansowanie będzie
wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej
jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych około
110 tysięcy dzieci.
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Pomoc ARiMR przekazana w 2021 roku
w woj. warmińsko-mazurskim (w PLN), cz. I
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
n Działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020
Nazwa działania
Liczba wniosków
4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
89
4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami
142
pochodzącymi ze źródeł rolniczych
4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych
974
5.1		 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk kli195
matycznych i katastrof
6.4		 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej*
162

Kwota pomocy
18 073 101
10 998 295
193 724 618
22 723 084
72 897 641

* Działanie 6.4 – termin zakończenia rozpatrywania wniosków 14.01.2022

n Działania premiowe
Nazwa działania
6.1 Premie dla Młodych Rolników

Liczba wniosków
244 (2021)

Kwota pomocy*
> 85 mln

6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

88 (2020)

46 mln

6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw

514 (2021)

> 77,6 mln

* Wsparcie wypłacone łącznie we wszystkich kampaniach

n Płatności bezpośrednie i obszarowe PROW
Nazwa działania
Liczba wniosków
Płatności bezpośrednie*
42 367
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
28 060
ograniczeniami (tzw. płatność ONW)
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
6 527
Rolnictwo ekologiczne
3 221
Zalesienia gruntów rolnych – wnioski kontynuacyjne
1 087
Dobrostan zwierząt**
6 504

Kwota pomocy
645 533 580
61 215 771
79 639 169
42 518 195
5 019 078
–

* Kwoty dotyczące płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW obejmują wypłacone zaliczki do 30 listopada. Zaliczki wypłacane były na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych
PROW – 85 proc. Od 1 grudnia 2021 r. Agencja rozpoczęła realizację płatności końcowych.
** Dobrostan zwierząt – ARiMR jest w trakcie weryfikacji i wydawania decyzji w ramach pakietu 2.1 i wypłata środków rozpoczęła się w grudniu
2021 r. Obsługa pozostałych wniosków rozpocznie się po zakończeniu przez rolników realizacji wymogów.

n Pomoc krajowa
Nazwa działania
Liczba wniosków
Pomoc finansowa dla pszczelarzy w postaci dofinasowania do przezimowanych
1 479
rodzin pszczelich
2 173
Dopłaty do materiału siewnego*
Bioasekuracja – refundacja do 50 % wydatków poniesionych przez producenta
339
rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
123
ASF – Zaprzestanie produkcji – nabór wniosków ciągłych
Wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń
1 071
w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF**
Pomoc dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach spowodowane wystą50
pieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Kwota pomocy
1 883 240
1 144 821
906 142
330 434
19 858 864
401 486

* Materiał siewny – ARiMR jest w trakcie wydawania decyzji i wypłaty środków. Ze względu na wyczerpanie krajowego limitu pomocy de minimis
realizacja płatności będzie kontynuowana w 2022 r.
** Wyrównanie dochodu – nabór wniosków zakończył się 30 listopada 2021 r. ARiMR jest w trakcie weryfikacji wniosków i wypłaty środków. Łączna
wnioskowana kwota w woj. warmińsko-mazurskim to 55 665 161 zł.
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Paszportyzacja polskiej żywności
Paszportyzacja polskiej żywności to projekt, który w swym zamierzeniu przewiduje docelowo budowę i wdrożenie w Polsce systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych
na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”. Wygenerowany przez system „paszport żywności” udostępni uczestnikom rynku szerokie spektrum wiarygodnych, rzetelnych i niepodrabialnych informacji, które potwierdzą
drogę, jaką przebył produkt, zanim trafił na polskie i zagraniczne stoły.
Jacek Pawlik

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Prace zmierzające do wdrożenia projektu
zostały zainicjowane na wniosek uczestników łańcucha dostaw, w tym zrzeszonych
w organizacjach branżowych z rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Wskazywały one, że w obecnym otoczeniu rynkowym występuje szereg problemów, które
ograniczają rozwój sektora rolno-spożywczego. Do tych najważniejszych można zaliczyć: rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie spożywczym, dużą liczbę pośredników, brak przejrzystości łańcucha dostaw, spadające zaufanie do produktu oraz
przypadki zanieczyszczeń, fałszowania lub skażenia żywności.
Pierwsza faza realizacji projektu będzie polegała na przeprowadzeniu pilotażu. Podczas jego trwania zbudowany zostanie
i przetestowany system IT obejmujący monitorowanie produkcji
i przetwórstwa mięsa wołowego, wieprzowego i ziemniaków.
Pilotaż ma na celu dokonanie praktycznego sprawdzenia możliwości zbudowania jednego, w pełni kompatybilnego systemu
IT dla różnorodnych produktów żywnościowych. Końcowym
rezultatem realizacji pilotażu będzie możność wygenerowania
pełnego zakresu „paszportu” oraz udostępnienie uczestnikom
rynku informacji potwierdzających autentyczność, jakość i bezpieczeństwo żywności. Pilotaż obejmie szerokie grono uczestników, począwszy od producentów rolnych, zakłady przetwórcze (rzeźnie, zakłady rozbioru, ubojowe, porcjowania, pakowanie) poprzez firmy transportowe i magazynujące. Podmioty te
fizycznie przetestują określone funkcjonalności i rozwiązania

systemu pilotażowego, co pozwoli na finalne określenie zakresu docelowego systemu IT. Planuje się, że pilotaż będzie trwał
15 miesięcy i powinien się zakończyć w połowie marca 2023 r.
Projekt Paszportyzacja polskiej żywności został przedstawiony na Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ (Food Systems Summit – FSS) pod nazwą Budowanie w Polsce systemu
identyfikowania żywności, zapewniającego konsumentom dostęp do
jasnej i wiarygodnej informacji nt. sposobu i miejsca produkcji żywności na rynku, która umożliwiałaby dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich.
Ponadto projekt wpisano także do programu Polski Ład,
w którym zawarto szereg rozwiązań dla polskiej wsi. Cyfryzacja rolnictwa stała się faktem, a zatem wdrożenie „paszportów” będzie zwiększeniem wartości dodanej produkowanej
w Polsce żywności.
Z dostępnych informacji wynika, że dotychczas na świecie
nie zbudowano narzędzia informatycznego, które w swoich założeniach obejmowałoby tak duży zakres danych o produkcie
żywnościowym, jaki przewidziano w polskim paszporcie. Jednocześnie coraz więcej grup uczestników łańcucha dostaw (importerzy, sieci handlowe, konsumenci) wymaga, aby żywność
posiadała niepodważalne certyfikaty jakości i autentyczności.
Zatem nie ma wątpliwości, że polski sektor rolno-spożywczy
potrzebuje innowacyjnego narzędzia informatycznego w postaci kompatybilnego systemu IT zbierającego dane o procesie
produkcyjnym żywności.
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Czad – cichy zabójca…
Sezon grzewczy w pełni. Wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz znacznie wzrasta ryzyko zatruć tlenkiem węgla
(czadem). W pomieszczeniach mieszkalnych czad może uwalniać się z pieca węglowego, gazowego i olejowego, kominka, kuchni gazowej czy podgrzewacza wody. Powstaje również w czasie pożaru. Wielu poszkodowanych w tym zakresie
to rolnicy i ich rodziny.
mgr Henryk Żuchowski

Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem,
powstaje podczas procesu niecałkowitego
spalania materiałów palnych (drewna, gazu, oleju, benzyny, nafty), które występuje
przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne i jest
lżejszy od powietrza. Gromadzi się głównie pod sufitem. Tlenek węgla jest: bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku. Do organizmu człowieka dostaje się przez układ oddechowy, a następnie jest
wchłaniany do krwioobiegu. Tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną wielokrotnie szybciej od tlenu, uniemożliwiając właściwe rozprowadzenie tlenu we krwi, co w konsekwencji powoduje uszkodzenie mózgu i narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia czadem może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i narządów
wewnętrznych.

Nadmierna ilość tlenku węgla w pomieszczeniu powoduje osłabienie, znużenie, zaburzenia świadomości i orientacji. Objawami zatrucia są również ból i zawroty głowy, senność, nudności, zaburzenia rytmu serca, problemy z oddychaniem i utrata przytomności. Czad jest szczególnie niebezpieczny dla noworodków i niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych, osób z wadami serca i chorobami układu oddechowego.

Głównym źródłem zatruć czadem w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać
z: nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad
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konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi,
w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. Wszystko to może prowadzić do niedrożności tych przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
Zaczadzeniom można zapobiec poprzez:
n prawidłową wentylację pomieszczeń, w których występuje
spalanie,
n systematyczne dokonywanie przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych,
n okresową kontrolę stanu urządzeń grzewczych,
n utrzymywanie drożności kratek wentylacyjnych i otworów
nawiewowych,
n częste wietrzenie pomieszczeń, gdzie odbywa się spalanie
oraz
n umożliwienie swobodnego odpływu spalin.
W przypadku podejrzenia występowania w pomieszczeniu czadu, należy lokal natychmiast przewietrzyć, a osobę zaczadzoną jak najszybciej wynieść na świeże powietrze, rozluźnić ubranie i niezwłocznie wezwać służby ratownicze. Jeśli poszkodowany nie oddycha, należy przystąpić do wykonywania
sztucznego oddychania i masażu serca.
Warto rozważyć również zainstalowanie czujnika tlenku węgla. Koszt montażu takiego czujnika jest niewspółmiernie niski,
jeśli na szali postawimy ludzkie życie i zdrowie.
Źródło:
- www.krus.gov.pl, www.gov.pl/web/kgpsp

w polu i na łące

Ziarno jęczmienia jarego i jego przydatność
browarna

Browarnym nazywa się ziarno przydatne do produkcji słodu piwowarskiego. Jakie zatem powinno być ziarno jęczmienia, jakie mieć właściwości aby polepszyć smak „naszego” piwa.
mgr inż. Anna Sawko

p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Ostródzie
Jęczmień browarny oceniać możemy
na kilka sposobów
– kryterium rolniczym, słodowniczym czy piwowarskim. Dla producenta ziarna ważnym,
ale nie jedynym kryterium rolniczym
jest wydajność z ha i wartość użytkowa
odmiany. To wypadkowa potencjału hodowlanego, odmianowego, warunków
siedliskowych i agrotechnicznych. Podstawowe wyróżniki słodownicze to: wyrównanie ziarna, zawartość białka, ekstraktywność, energia kiełkowania, aktywność enzymów, odporność na zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

kości piwa. Słodownie wymagają ziarna o niskiej zawartości białka (poniżej
11,5%) zawierającego duży udział albumin i globulin, które podczas słodowania
biorą udział w procesach enzymatycznych. Zawartość skrobi jest tym większa
im mniejszy jest udział białka. Wysokiemu poziomowi skrobi odpowiada wysoka wydajność ekstraktu – najważniejszego parametru słodu. W ocenie surowca
browarnianego znaczenie mają także zanieczyszczenia – ziarno poślednie, uszkodzone, ziarniaki innych zbóż, nasiona
szkodliwe i toksyczne oraz uszkodzenia ziarna – połamane, niezdrowe. Producent ziarna browarnego ma decydujący wpływ na jego jakość poprzez wybór
właściwej odmiany.

Najważniejsze wyróżniki technologiczne surowca słodowniczego kształtują się podczas produkcji ziarna, a więc
na polu a nie w słodowni. Najważniejsze z nich to masa 100 ziarniaków
– jest cechą charakterystyczna dla odmiany wskazującą mniejszą zmienność
niż pozostałe elementy plonu. Z wielkością ziarna związany jest udział poszczególnych jego części anatomicznych oraz
skład chemiczny. Wyrównanie ziarna
określane w % jako stosunek masy ziarniaków pozostających na sicie o średnicy 2,8 i 2,5 mm do masy całej próby. Lepsze wyrównanie, to równomierniejsze
procesy słodowania, pochłaniania wody,
rozluźniania, kiełkowania (duży wpływ
agrotechniki).

Nie wszystkie odmiany browarne reprezentują tą samą jakość technologiczną.
Należy więc mówić o różnym poziomie
tej cechy, od bardzo dobrej jakości browarnej, do średniej a nawet słabej. W rejestrze odmian jest kilkanaście odmian
o różnej wartości browarnej. Wg COBORU istnieje wiele odmian o różnych wartościach wskaźnika wartości browarnej.
Wszystkie są bardzo plenne. Oczywiście
najplenniejsze formy browarne mogą być
także uprawiane na paszę. Z żadnej natomiast odmiany pastewnej nie uzyska
się dobrego surowca słodowniczego. Na
cele browarne nie dopuszcza się uprawy
mieszanin odmianowych. Czystość odmianową sprawdza się bardzo szczegółową analizą składu białka. Dlatego przed
zakupem materiału siewnego warto również żądać takiego świadectwa czystości
odmianowej. Wybór odmian powinien
być poprzedzony uzgodnieniami z zakładem słodowniczym. Może on bowiem
wskazać konkretną jedną, bądź kilka odmian, bądź żądać określonej ilości ziarna
dowolnej odmiany browarnej.

Zawartość i delikatność łuski to cechy
odmianowe modyfikowane przez warunki środowiskowe i agrotechniczne.
Duże ziarno ma mniejszy udział łuski na
rzecz bielma. W odmianach browarnych
łuska powinna być jasna, pomarszczona, nieodstająca na wierzchołku, niepopękana, niezagrzybiona. Żywotność ziarna jest cechą decydującą o jego przydatności technologicznej. Miarą żywotności
jest energia kiełkowania. Zawartość białka ogółem, jak również jego skład frakcyjny mają zasadnicze znaczenie dla ja-

Jęczmień browarny jest zbożem o krótkim okresie wegetacji, słabym systemie
korzeniowym, wrażliwym na niskie temperatury we wczesnych fazach rozwojowych oraz niedobór i nadmiar wody.

Wykazuje małą zdolność przytłumiania chwastów. Wymaga siewu w dobrze
ogrzaną rolę i w początkowym okresie
po siewie temperatura poniżej 8ºC hamuje jego rozwój. Umiarkowana wilgotność
gleby do końca krzewienia wpływa na
lepsze ukorzenienie. Większych opadów
wymaga w fazie strzelania w źdźbło,
a przede wszystkim w okresie kłoszenia. Nadmiar wody sprzyja wyleganiu,
a w okresie formowania i dojrzewania
ziarna sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. W warunkach dobrych gleb żytnich daje wyższy i o lepszej wartości plon
jak żyto.
Dlatego warto pamiętać, iż przygotowanie odpowiedniego ziarna zależy równie mocno od pozostałych czynników
czy to środowiskowych, agrotechnicznych czy też chemicznych tj.:
n siedliskowych uwarunkowaniach plonu,
n przedplonu,
n nawożenia wapnem,
n uprawy roli,
n nawożenia NPK,
n odpowiedniej regulacji zachwaszczenia i ochrony przed chorobami,
n zbioru.
Na podstawie badań Polskiej Agencji
Prasowej wynika, że w ciągu ostatnich
lat wzrosło spożycie i produkcja piwa
w naszym kraju. Z roku na rok zwiększa się zatem i zainteresowanie uprawą
jęczmienia browarnego. Jednak, by słodownie zakontraktowały surowiec, musi on spełniać ich wysokie wymagania.
Aby im sprostać należy dbać o plantację w całym okresie wegetacji, wykonując wszystkie zalecane zabiegi agrotechniczne i starannie przestrzegając terminów ich przeprowadzenia.
Źródła:
- Budzyński W., Jankowski K. 2001 „ Odmianowe i agrotechniczne uwarunkowania plonu i jakości ziarna jęczmienia browarnego”
- Poradnik nawożenia jęczmienia jaregohttps://nawozy.eu
- https://www.hrsmolice.pl
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Rośliny bobowate
Rośliny bobowate mogą być uprawiane zarówno w plonie głównym, będąc źródłem paszy o wysokiej zawartości białka,
jak i w poplonach. Posiadają zdolność wiązania azotu atmosferycznego czym poprawiają właściwości fizyko-chemiczne
gleby oraz poprawiają bilans substancji organicznej w glebie.
mgr inż. Anna Głoskowska

Starszy Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
Rośliny bobowate posiadają różne wymagania glebowe. Pod tym
względem możemy je
pogrupować:
n największymi wymaganiami co do stanowiska wyróżnia się;
bobik, groch siewny i wyka jara, najczęściej uprawia się je na kompleksach;
pszennym bardzo dobrym i dobrym, jak
również żytnim bardzo dobrym,
n na średnich stanowiskach zaleca się siać
łubin wąskolistny i biały oraz peluszkę,
n rośliny bobowate o małych wymaganiach, tolerujące gleby piaszczyste, suche o odczynie kwaśnym to łubin żółty, wyka ozima i seradela.
Przedplonem roślin bobowatych są najczęściej zboża w 3-4 roku po oborniku,
przerwa w uprawie tych roślin na tym samym polu powinna wynosić od 3 do 5 lat.
Po wprowadzeniu dodatkowych płatności do roślin wysokobiałkowych uprawianych w ramach obszarów proekologicznych, znacznie wzrósł areał upraw. Rośliny bobowate uprawiane na nasiona stanowią bardzo wartościową paszę dla zwierząt
zawierającą duże ilości białka o korzystnym składzie, witamin, makro i mikroelementów. Rośliny bobowate dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi wykorzystują azot atmosferyczny, nie wymagają nawożenia azotem, jednak zanim rozwinie
się ta symbioza zalecane jest zastosowanie
przedsiewne azotu w ilości 20-30 kg N na
1 ha, jako tzw. dawkę startową, w uprawie
łubinów można zrezygnować z nawożenia azotowego. Nawożenie fosforem i potasem uzależnione jest od zasobności gleby w te składniki jak również przewidywanego plonu:
n dawki nawozów:
n bobik – 70 do 120 kg P2O5/ha i 100 do
180 kg K2O/ha,
n groch polny – 70 do 120 kg P2O5/1 ha
i 120 do 240 kg K2O/ha,
n łubin żółty – 40 do 80 kg P2O5/1ha i 100
do 160 kg K2O/ha,
n łubin wąskolistny – 40 do 80 kg P2O5
/1 ha i 100 do 160 kg K2O/ha,
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n łubin biały – 60 do 90 kgP2O5/ha i 100
do 160 kg K2O/ha,
n wyka jara – 70 do 100 kg P2O5/ha i 120
do 160 kg K2O/ha,
n wyka ozima (uprawiana w mieszankach) – 80 do 100 kg P2O5/ha i 120 do
140 kg K2O/ha,
W uprawie roślin bobowatych takich
jak: bobik, groch i wyka jara bardzo ważne
jest wapnowanie gleby ponieważ wymagają one obojętnego odczynu gleby, który decyduje o symbiozie z bakteriami wiążącymi azot. Łubiny z kolei ujemnie reagują na
zasadowy odczyn gleby, dla nich wskazane jest niższe ph. Rośliny bobowate długo
kiełkują i dlatego łatwo ulegają zachwaszczeniu. Podstawowym zabiegiem zwalczającym chwasty w bobowatych powinno być bronowanie zasiewów:
n co 5-7 dni od siewu do wschodów
(okres 10-30 dni), brona chwastownik
lub lekka brona skośnie do kierunku
siewu,
n po wschodach w fazie od 2 liści do
uzyskania przez rośliny 10-12 cm,
n uprawa międzyrzędowa 1-2 razy (siew
w szerokie międzyrzędzia), zabieg ten
niszczy około 50% chwastów, dlatego niezbędna jest ochrona chemiczna.
Biorąc pod uwagę różnorodność stanu
i stopnia zachwaszczenia na poszczególnych plantacjach roślin bobowatych,
należy prawidłowo dobierać herbicydy
do zwalczania występujących gatunków chwastów.
Z uwagi na zagrożenie roślin bobowatych szkodnikami wśród których dominują oprzędziki, mszyce, przylżeńce,
strąkowce oraz szkodniki glebowe, ważne jest żeby prawidłowo wykonywać zabiegi agrotechniczne, przestrzegać izolacji przestrzennej oraz uprawy roślin bobowatych po sobie w odstępie co najmniej
4 lat, co znacznie zmniejszy koszty chemicznej ochrony roślin. W ochronie przed
chorobami również należy stosować odpowiednie metody agrotechniczne, ważne jest prawidłowe nawożenie oraz wybór
odmian o wysokiej odporności na choroby. W przypadku bobiku i grochu można

zastosować zarejestrowany fungicyd, materiał siewny grochu i łubinu można zaprawiać od zgorzeli siewek, natomiast łubin, wyka i soja nie posiadają zarejestrowanych fungicydów.
W Polsce uprawia się głównie grubonasienne gatunki roślin bobowatych jak
groch, bobik, czy łubin, które mogą być
stosowane zarówno na zielonki i kiszonki. Rośliny bobowate dają wiele korzyści.
Wzbogacają glebę w substancję organiczną i składniki pokarmowe dzięki resztkom
pożniwnym, których sucha masa średnio
wynosi od 1 do 8 t/ha. Wpływają na poprawę bilansu azotu w glebie dzięki zdolności współżycia z bakteriami brodawkowymi poprzez które wiążą wolny azot
z powietrza, gromadzą wiązany przez
bakterie azot w resztkach pożniwnych,
który jest stopniowo uwalniany i wykorzystywany przez rośliny następcze. Głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy drenuje glebę, pomaga w uruchomieniu składników z głębszych warstw gleby oraz w pobieraniu wypłukanego potasu i azotu, również nieprzyswajalnego
dla innych roślin fosforu. Wydzieliny korzeniowe niektórych roślin (gryka, gorczyca) ograniczają rozwój szkodników glebowych, mają zdolność gromadzenia i zatrzymywania składników pokarmowych
oraz wody. Stwarzają nie tylko korzystne
warunki do wytworzenia struktury gruzełkowatej, (poprzez rozwijające się bakterie przyczyniające się do tworzenia gruzełków), posiadają również właściwości humusotwórcze. Rośliny bobowate powodują zwiększenie ilości próchnicy, poprawiając stan fitosanitarny oraz strukturę gleby.
O wysokości i jakości plonów roślin bobowatych decydują m.in: warunki pogodowe, zabiegi agrotechniczne, właściwości zastosowanych i dobranych odmian,
pH gleby (od 5 do 7), przedplon oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe.
Źródła:
- www.medianauka.pl
- www.farmer.pl
- www.agrofakt.pl

w polu i na łące

Kilka słów o słoneczniku
Słonecznik zwyczajny (Heliantus annus) jest rośliną jednoroczną jarą oleistą pochodzącą z kontynentu północnoamerykańskiego. W Polsce słonecznik uprawia się na cele przemysłowe (olej jadalny) oraz jako roślinę ozdobną.
Olej ze słonecznika jest źródłem ponad stu aminokwasów, mikro i makroelementów oraz witaminy E. Olej słonecznikowy służy do produkcji margaryny jak również do produkcji mydła i lakierów.
inż. Szymon Karpiński

Doradca Zespołu Doradców w Iławie
Słonecznik uprawia się głównie w południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej części kraju ze względu na wyższą średnioroczną temperaturę w tym rejonie. Roślina ta lepiej plonuje w terenie
dobrze nasłonecznionym i dobrze osłoniętym co zapobiega wyleganiom podczas silniejszego wiatru. Nie wymaga dużych kosztów uprawy, jest odporna na okresowe niedobory wody, zbierana jest z pola po zbożach, ale przed kukurydzą, co pozwala na rozłożenie prac polowych. Dobre plonowanie uzyskuje się na glebach kompleksów pszenno-buraczanych jak również na stanowiskach słabszych, czyli gleb
klasy V. Wprawdzie zadowalające plony uzyskuje się
na glebach słabszych (2,5-3,5 t/ha) jednak nie ubogich w składniki pokarmowe. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój
rośliny jest odczyn gleby, który powinien wynosić 6,5-7,0. Słonecznik jest rośliną, która znacznie lepiej radzi sobie z okresowym niedoborem wody
niż kukurydza. Wpływ na to ma budowa anatomiczna rośliny. Łodyga słonecznika magazynuje wodę a włoski
pokrywające łodygę dodatkowo zapobiegają utratom wody. Drugim elementem jest korzeń palowy z licznymi rozgałęzieniami sięgający do 2 m w głąb
ziemi, co pozwala lepiej wykorzystać
wodę znajdującą się w głębszych warstwach gleby.
Przedplonem dla słonecznika są rośliny
zbożowe, jednak stanowiska po okopowych gwarantują wyższe plony. Uprawę gleby rozpoczynamy wykonując jesienią orkę siewną na głębokość ok. 25 cm. Wiosną nawet na
początku marca wykonujemy zabieg włóką by przerwać parowanie
wody. W przypadku gleb lekkich
lekko ugniatamy glebę. Słonecznik nie ma dużego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Fosfor w dawce ok. 60 kg
stosujemy jesienią, ale tylko
w przypadku gleb bardzo lekkich. Na glebach średnich nie stosujemy tego pierwiastka. Przedsiewnie stosuje się potas w ilości ok. 100 kg/ha.
W przypadku azotu nie przekracza się dawki ok. 80 kg/
ha w czystym składniku. Przenawożenie azotem skutkuje,

że rośliny stają się wybujałe, później dojrzewają oraz są podatne na wyleganie. Należy pamiętać, że słonecznik jest rośliną borolubną, dlatego należy dostarczyć ten mikroelement
w ilości ok. 400 g/ha z nawozem doglebowym a prewencyjnie – dolistnie.
Siew wykonuje się na głębokość ok. 2-3 cm w glebę, której temperatura osiągnie minimum 6°C. Najodpowiedniejszą temperaturą gleby podczas siewu to 8°C. W zależności od przebiegu pogody słonecznik wysiewa się od II dekady kwietnia do początku maja. Na 1 hektar wysiewa się
punktowo od 72 do 75 tys. nasion w rozstawie międzyrzędzi 50-60 cm. Optymalna, końcowa obsada roślin to około
69 tys. szt/ha. Dla prawidłowego wzrostu rośliny plantację należy odchwaścić, gdyż każdy chwast
jest konkurencją zabierającą wodę, światło
i składniki pokarmowe. Do zwalczania chwastów dwuliściennych zarejestrowanych jest kilka substancji aktywnych. Zabieg zwalczający chwasty jednoliścienne
zwłaszcza chwastnicę jednostronną należy przeprowadzić
w osobnym, późniejszym zabiegu preparatem. Od fazy 10
liści do fazy zielonego koszyczka można przeprowadzić zabieg
skracania, aby usztywnić łodygi i zapobiec wyleganiu rośliny.
Choroby występujące w słoneczniku to głównie zgnilizna i szara
pleśń, jednak nie są to choroby, które mają duży wpływ na plonowanie roślin. Omacnica słonecznikówka oraz ślimaki to szkodniki, które występują w uprawach
słonecznika, ale nie przynoszą
dużych strat. Największe straty w uprawie
słonecznika (zwłaszcza wczesnych odmian)
powodowane są przez ptaki wydziobujące
ziarno z koszyczków. Zbioru słonecznika
dokonuje najpóźniej do połowy września, pozyskując ziarno zawierające
ok. 42% tłuszczu i 16% białka.
Źródła:
- Rośliny oleiste Tom XIX 1998 r,
Piotr Toboła,
- Szczegółowa uprawa roślin pod
redakcją Marii Kalinowskiej-Zdun
- www.terzapole.pl
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Ekologiczna uprawa ziół
Zioła od zarania dziejów towarzyszyły człowiekowi, który wykorzystywał je między innymi jako leki na różnorakie
schorzenia, w kosmetyce, farbiarstwie, garbarstwie, czy jako przyprawy podnoszące walory smakowe i zdrowotne
potraw.
mgr Magdalena Okurowska

Starszy Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
Rośliny lecznicze były z nami od dawna.
Pierwsze wzmianki o ziołach i ziołolecznictwie pochodzą z około 5000 roku przed nasza erą,
a więc bardzo dawno temu. W Europie zielarstwo pojawiło się najwcześniej w Grecji, natomiast
w Polsce temat ziół i ziołolecznictwa rozpropagowali ojcowie zakonni Cystersi
i Benedyktyni.

Niemal do połowy dziewiętnastego
wieku ludzi i zwierzęta leczono głównie za pomocą ziół. Obecnie wraca moda na ziołolecznictwo. Coraz więcej osób
leczy się ziołami, stosuje zioła w codziennym życiu: jako kosmetyki, leki ziołowe
lub przyprawy. Popyt na ekologiczne surowce zielarskie wzrasta z roku na rok ze
względu na coraz szersze wykorzystanie ziół, jako komponentów herbat, suplementów diety, czy leków roślinnych.
Surowce zielarskie są bogate w związki
fenolowe, flawony i nie tylko. Wykazują właściwości antyoksydacyjne, anty rakowe, przeciwdziałają chorobom serca,
układu krążenia, zakrzepicy żył, wzmacniają naczynia krwionośne, działają przeciwbiegunkowo, żółciotwórczo i żółciopędnie. Wykazują działanie uspokajające,
wspomagają układ moczowy i oddecho-
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wy. Z badań przeprowadzonych na świecie wynika, że zioła pochodzące z upraw
ekologicznych mają zdecydowanie wyższą zawartość substancji bioaktywnych
w porównaniu do upraw konwencjonalnych, na co z kolei ma ogromy wpływ
sposób uprawy, zbioru, suszenia surowca roślinnego.

Jak zatem rozpocząć ekologiczną uprawę ziół w gospodarstwie rolnym? Uprawa ziół w ekologii nie należy do łatwych,
ze względu na ograniczoną ilość dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin, dlatego przed wyborem rośliny
warto zastanowić się nad kilkoma sprawami, a mianowicie nad wyborem dobrego stanowiska dostosowanego do wymagań rośliny oraz nad doborem metody
uprawy. Wiedza na temat potrzeb rośliny
jest tutaj kluczowa, ponieważ różne zioła mają różne wymagania zarówno siedliskowe jak i pokarmowe i tak na przykład: mięta pieprzowa, szałwia lekarska
lubią gleby żyzne i wilgotne, natomiast
tymianek pospolity dobrze czuje się na
glebach piaszczysto-gliniastych oraz na
glebach o lżejszej strukturze, nie jest zbyt
wymagający pod względem nawodnienia, w związku z tym dobrze znosi krótkotrwałe okresy suszy, ale wrażliwy jest,
tak jak szałwia lekarska na przymrozki
zwłaszcza podczas bezśnieżnych zim. Lawenda uwielbia podłoże bogate w wapń,

dlatego rozpoczynając przygodę z uprawą lawendy należy odpowiednio wcześniej dobrze przygotować stanowisko do
jej uprawy. Te kilka przykładów pokazuje, jak ważny jest odpowiedni dobór stanowiska pod konkretną uprawę i znajomość wymagań rośliny uprawnej. Drugim równie ważnym aspektem w uprawie ziół jest odpowiedni płodozmian.
Przedplonem dla nich mogą być zboża, rzepak, czy rośliny warzywne. Dobrą praktyką jest stosowanie międzyplonów do przeorania, tak by wzbogacić glebę w składniki pokarmowe i ograniczyć
zachwaszczenie. Pole do siewu ziół należy dobrze przygotować. Odczyn gleby
powinien wahać się w granicach obojętnego, a więc wapnowanie pola, w większości przypadków będzie koniecznością. Na zimę dobrze jest glebę pozostawić w ostrej skibie, a na wiosnę by do
minimum ograniczyć straty wody, przygotowanie gleby do siewu należy rozpocząć jak najwcześniej.

Najczęściej stosowanymi narzędziami w uprawie ziół są: włóka, kultywator, brona i odpowiedni wał. Przed siewem roślin jednorocznych, czy wysadzeniem sadzonek należy zasilić glebę odpowiednio dobranym nawozem w zależności od zasobności gleby, zastosowanego
przedplonu, czy międzyplonu. W przypadku roślin dwuletnich w drugim ro-

w polu i na łące
ku uprawy dawkę azotu należy podzielić na dwie – pierwszą powinno się zastosować zaraz po rozpoczęciu wegetacji, a koleją 3-4 tygodnie później. Nawozy fosforowe i potasowe dopuszczone
do stosowania w rolnictwie ekologicznym należy zastosować wczesną wiosną.
W kolejnych latach jesienią wspomagamy plantację fosforem i potasem. Dawkę azotu tutaj również należy podzielić odpowiednio na dwie lub trzy dawki (w zależności od ilości planowanych
zbiorów ziela) i tak pierwsza dawka powinna być zastosowana wczesną wiosną,
druga natomiast po pierwszym pokłosie
ziela i ewentualnie trzecia, po kolejnym
pokłosie ziela.

Siew ziół jest zależny od wielkości
nasion. Zazwyczaj nasiona ziół siejemy
płytko, na głębokość około 0,5 centymetra
na przykład: cząber, majeranek, melisę,
czy tymianek. Nasiona większe można
wysiewać głębiej. Termin wysiewu ziół
powinien być wczesny na przełomie marca i kwietnia. Wschody zazwyczaj w zależności od pogody można obserwować
już dwa tygodnie po siewie. Reasumując
w uprawach ekologicznych bardzo ważne jest stosowanie zrównoważonego nawożenia dobranego pod potrzeby roślin
i planowany plon oraz stosowanie odmian odpornych na choroby i szkodniki.
Przyczynia się to, do ograniczenia ilości
patogenów, na które mogą być stosowane ekstrakty między innymi: ze złocienia
dalmatyńskiego, gorzki właściwej, czy
miodli indyjskiej. Właściwy płodozmian,
międzyplony, kompostowanie materiału
organicznego, użycie czystego materiału siewnego, ściółkowanie, to ważne elementy w walce z nadmiernym zachwaszczeniem upraw zielarskich.

Zbiór ziół zazwyczaj odbywa się na
przełomie maja i czerwca tuż przed
kwitnieniem roślin, natomiast zbioru
kwiatów i owoców dokonujemy odrobinę później. Zioła zbiera się za pomocą maszyn tnących takich jak: kosiarka
samojezdna, przyczepa tnąco-zbierająca,
czy za pomocą kosiarki listwowej, dobrze by podczas zbioru aura była sprzyjająca tj. by było ciepło i sucho. Tak pozyskany surowiec trzeba dobrze wysuszyć:
w warunkach naturalnych lub z wykorzystaniem specjalnych termicznych suszarni. By zioła zachowały wszystkie
swoje właściwości prozdrowotne, temperatura suszenia nie powinna przekraczać 30-35 stopni Celsjusza. W przypadku suszenia zielonych części rośliny surowiec nie powinien być rozdrabniany,
natomiast w przypadku suszenia korzeni, bądź kłączy, rozdrobnienie surowca znacząco skraca okres jego suszenia.
Podczas suszenia warto pamiętać o tym,
by była zapewniona odpowiednia wentylacja oraz o odwracaniu, co jakiś czas
suszonego surowca. Długość suszenia
wynosi w zależności od surowca od 2
do 3 tygodni.

Jakie są wymagania dla ziół w rolnictwie ekologicznym i zasady certyfikacji
upraw? Proces certyfikacji prowadzony
jest zgodnie z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności. By zioła produkowane w gospodarstwie zostały uznane za ekologiczne rolnik musi spełnić kilka warunków zgodnych z zasadami produkcji metodami ekologicznymi. Duże
znaczenie ma w tym względzie: uprawa
z wykorzystaniem ekologicznego materiału siewnego, przestrzeganie 3-letniego okresu karencji oraz zakaz stosowania sztucznych środków ochrony roślin

i nawozów niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Co do
zasady produkcja ekologiczna powinna
być prowadzona bezpośrednio na glebie, która jest powiązana ze skałą macierzysta, dopuszcza się jednak produkcję ziół sprzedawanych konsumentom
w doniczkach.

Dalsze etapy produkcji również są
certyfikowane. Tu szczegółowo sprawdza się: zasady suszenia, pakowania,
przechowywania (osobno od produktu konwencjonalnego), transportu czy
przetwarzania. W przypadku produktu przetworzonego, zmieszanego np.
mieszanki suszu ziołowego sprawdza
się, czy wszystkie komponenty tej mieszanki są ekologiczne. Wykrycie, jakichkolwiek nieprawidłowości, czy
to na etapie uprawy polowej, czy po
zbiorze rośliny skutkuje nałożeniem
na producenta sankcji karnych wynikających z ustawy o rolnictwie ekologicznym, w tym konieczności wycofania ze sprzedaży kwestionowanych
produktów. Spełnienie wymogów rolnictwa ekologicznego w uprawie ziół,
uprawnia producenta rolnego do znakowania wytworzonych przez siebie
i objętych procesem certyfikacji ekologicznych produktów, logo rolnictwa
ekologicznego i posługiwanie się przy
sprzedaży terminami nawiązującymi
do ich ekologicznego pochodzenia np.:
„Eko”, „Bio”, „Organic”, czy też „produkt ekologiczny”. Wiąże się to czasami z możliwością uzyskania na rynku
wyższej ceny ze sprzedaży surowców
zielarskich niż analogicznych produktów konwencjonalnych.
Bibliografia dostępna u autora
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Seminarium pn. „Intensyfikacja w rolnictwie
ekologicznym”

23 listopada 2021 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91
w Olsztynie odbyło się seminarium pn. „Intensyfikacja w rolnictwie ekologicznym’’. Seminarium odbyło się w formie
hybrydowej, uczestnicy mogli wziąć w nim udział stacjonarnie lub on-line. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, doradcy
rolniczy oraz osoby zainteresowane tematyką intensyfikacji w gospodarstwach ekologicznych.
mgr inż. Małgorzata Razminas

Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Celem seminarium
było przedstawienie
sposobów uprawy
rzepaku, zbóż oraz
kukurydzy w systemie rolnictwa ekologicznego. Pierwszy
wykład poświęcony
był wynikom badań nad uprawą rzepaku, zbóż oraz kukurydzy w gospodarstwach ekologicznych. Podczas drugiego
wykładu szczegółowo została omówiona
rola płodozmianu. Podczas seminarium
zostały przedstawione dostępne środki
do produkcji w rolnictwie ekologicznym:
nawozy, środki poprawiające właściwości
gleby, środki ochrony roślin oraz materiał siewny. Jedna z firm zaprezentowała także, jakie są możliwości kontraktacji upraw ekologicznych. Seminarium zakończyło się wystąpieniem rolnika, posiadającego wielkoobszarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie
roślin o wysokich wymaganiach, czyli
rzepak oraz zboża.
Pan profesor dr hab. Józef Tyburski UWM Olsztyn, wydział rolnictwa
i leśnictwa, katedra Agroekosystemów
i ogrodnictwa. Podczas swojego wystąpienia Pan profesor przedstawił wyniki badań prowadzonych na uniwersyteckich poletkach. Najbardziej kontrowersyjną uprawą w systemie rolnictwa ekologicznego jest uprawa rzepaku. Wiele źródeł podaje, że jest to
wręcz niemożliwe. Jednakże profesor
Tyburski zaprezentował szczegółowe
wyniki badań, wskazujące na to, że
taka uprawa w gospodarstwach ekologicznych jest możliwa. Najważniejsze, to dobrać odpowiednią odmianę,
optymalne dawki nawożenia, terminy
i normy siewu, areał uprawy (prof. Tyburski podał jako minimum ok 2 ha),
właściwy płodozmian i kompleks glebowy. Przedstawił także, w jaki sposób przeprowadzać zabiegi odchwasz-
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czające na uprawach. Podczas wykładu nie zabrakło także garści informacji na temat ekologicznej uprawy kukurydzy i pszenicy.
Pan Profesor dr hab. inż. Arkadiusz
Stępień UWM Olsztyn, wydział rolnictwa i leśnictwa, katedra Agroekosystemów i ogrodnictwa. Podczas swojego
wykładu Pan profesor zaprezentował
słuchaczom rolę płodozmianu w gospodarstwach ekologicznych. Jak powiedział na wstępie, właściwie ułożony
i stosowany płodozmian odgrywa kluczową rolę w gospodarstwach pozbawianych możliwości stosowania środków ochrony roślin i nawozów konwencjonalnych. Jako podstawę uznaje
się płodozmian Norfolski, opracowany
już w XVII wieku w Anglii. Wzorcowy płodozmian zakłada 4-letnie zmianowanie:
n burak pastewny;
n jęczmień jary + wsiewka koniczyny
czerwonej;
n koniczyna czerwona;
n pszenica ozima.

4-letnie zmianowanie to minimum,
w literaturze można znaleźć zalecenia
opracowania zmianowania na 7 kolejnych lat. Warto pamiętać, że płodozmian
to nie tylko następstwo roślin po sobie, bo
to jest określane mianem zmianowania.
„Płodozmian będzie wtedy, jeśli zmianowaniem obejmie się określoną liczbę pól
w gospodarstwie i będzie się na każdym
z nich kolejno uprawiać zaplanowane rośliny, uzyskując corocznie zbiory wszystkich roślin. Inaczej mówiąc, płodozmian
jest to zmianowanie zaplanowane z góry na szereg lat dla określonego obszaru
gospodarstwa.” [A. Stępień].
Układając płodozmian dla gospodarstwa, powinno wziąć się pod uwagę szereg czynników, jak np.: klimat, klasa gleby, stosunki wodne, ale także możliwości
techniczne gospodarstwa.
Jednakże warto podjąć ten trud, gdyż
prawidłowo ułożony płodozmian:
n podnosi żyzność gleby oraz bilans
azotu i węgla;
n ochrania glebę i rośliny;
n reguluje poziom zachwaszczenia;

w polu i na łące
n chroni glebę przed erozją;
n usprawnia organizację prac polowych;
n zapobiega występowaniu szeregu
chorób (tak zwane choroby płodozmianowe);
n jest źródłem nawozów.
Prawidłowo ułożony płodozmian
w gospodarstwach ekologicznych, powinien składać się w 25-30% z roślin bobowatych, 40-50% zbóż, 20-25% roślin okopowych oraz zawierać międzyplony. Podczas wykładu zostało zaprezentowanych
wiele przykładowych płodozmianów.
Podczas kolejnego wykładu przedstawicielka firmy NaturalCrop zaprezentowała oferowane przez firmę środki do produkcji w gospodarstwach ekologicznych.
W swojej ofercie NaturalCrop posiada nawozy azotowe (doglebowe, jak i dolistne),
dolistne nawozy krzemowe, wapniowe
wraz z mikroelementami oraz produkty
zwiększające naturalną odporność roślin
na chorobotwórcze drobnoustroje. Stosowane produkty mają za zadanie zwiększyć jakość i plon z hektara, a tym samym
zwiększyć opłacalność uprawy. Nawozy
oferowane przez NaturalCrop są nawozami organicznymi, zawierają w swoim składzie aminokwasy oraz wzbogacają glebę
w substancję organiczną. Wszystkie oferowane przez firmę produkty posiadają
świadectwo kwalifikacji do produkcji ekologicznej wydane przez IUNG Puławy.
Podczas seminarium swoją ofertę zaprezentowała także firma BIOSFERA,
oferująca rolnikom m.in. kwalifikowany materiał siewny z certyfikatem rol-

nictwa ekologicznego. Podczas wykładu
Pani Barbara Michałowska (przedstawicielka BIOSFERA Sp. z o.o.) zaprezentowała jakie odmiany najlepiej sprawdzają
się w uprawach ekologicznych. Zwróciła również uwagę słuchaczom jak ważny, jest dobór odmian w gospodarstwach
ekologicznych, że corocznie publikowana przez COBORU lista odmiana zalecana do uprawy dla poszczególnych województw, nie sprawdzi się dla gospodarstw ekologicznych.
Natomiast z polecanych odmian zostały przedstawione:
q Owies – odmiana Bingo.
q Pszenżyto – odmiana Belcanto.
q Gorczyca biała – odmiana Rota.
q Koniczyna czerwona – odmiana Krynia.
q Facelia Błękitna – odmiana Anabela.
q Pszenica orkisz – odmiana WITRAS.
Podczas ostatniego wykładu słuchacze
mogli zapoznać się ze sposobami zarządzania produkcją w ekologicznym gospodarstwie rolnym. Temat ten poruszył
Pan Alfred Wencławski, rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego, powiat lidzbarski, gmina Orneta. Pan Alfred w swoim gospodarstwie może poszczycić się m.in. ekologiczną uprawą
rzepaku oraz zbóż. Już od 16 lat prowadzi gospodarstwo według zasad rolnictwa ekologicznego. Jak sam przyznaje,
ekologia nie jest łatwa, wymaga większej znajomości procesów zachodzących
w przyrodzie, wymaga ciągłego uczenia
się, aby plon był satysfakcjonujący. Należy także przyzwyczaić się do nieidealnego pola, że pewien stopień zachwaszczenia, jest dopuszczalny, nie wpływa na

obniżenie plonu. Kolejną różnicą w gospodarstwach ekologicznych jest zwiększenie ilości prac polowych (np. mechaniczne odchwaszczanie). Pan Alfred zrezygnował z uprawy bezorkowej, gdyż jak
powiedział, ten system nie sprawdza się
w ekologii. Przy ustalaniu terminu siewu rolnik ekologiczny nie powinien kierować się wyłącznie narzuconymi terminami siewu, lecz zwracać uwagę na odpowiednie uwilgotnienie gleby. Jak wcześniejsi prelegenci wspominali w rolnictwie ekologicznym gleba to podstawa,
dlatego tak ważne jest, aby zadbać o zasobność w składniki pokarmowe oraz
wyregulowane pH. Pan Alfred w swoim
gospodarstwie stosuje wsiewki w plon
główny koniczyny czerwonej albo białej.
Rolnictwo ekologiczne jest innowacyjne,
jednakże warto zapytać się wcześniejszego pokolenia w jaki sposób oni gospodarowali, jakich metod używali? Częściowo
jest to powrót do historii, dlatego w gospodarstwach ekologicznych warto rozważyć zbiór dwuetapowy.
Dzięki innowacyjnemu podejściu
i zastosowaniu systemu hybrydowemu,
w szkoleniu wzięły udział osoby z całej Polski. Forma stacjonarna umożliwiła nawiązanie kontaktów między rolnikami, doradcami, przedstawicielami firm
oraz naukowcami, natomiast forma on-line umożliwiła dotarcie do szerszego grona odbiorców. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza umożliwi rozwój rolnictwa
ekologicznego oraz podjęcia przez Państwa wyzwania, jakim jest uprawa roślin
intensywnych w gospodarstwach ekologicznych.
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Karoteny jako prekursory witaminy A
i ich znaczenie w żywieniu bydła

W roślinach występują prekursory witaminy A w postaci karotenów, które znajdują się w chloro- i chromoplastach.
Najważniejsze z nich to α-, ß-, γ-karoteny i ksantofile, które mogą ulegać przekształceniu do witaminy A. Szczególnie ważnym jest ß-karoten stanowiący ok. 50% wszystkich karotenów.
mgr inż. Wanda Kępczyńska

Kierownik Zespołu Doradców w Olsztynie
W organizmie przeżuwaczy, spośród
wszystkich form karotenoidów, ß-karoten
wykazuje najwyższą zdolność konwersji do
witaminy A – retinol i retinal. Pozostałe karotenoidy posiadają niższą aktywność. Za
prawidłową przemianę ß-karotenu w witaminę A odpowiada w szczególności prawidłowa zawartość fosforu, białka i witaminy
E. Niekorzystny wpływ na syntezę mają występujące w paszy
azotany, które pod wpływem bakterii żwacza, ulegają redukcji i przyczyniają się do powstania methemoglobiny, blokującej
hemoglobinę w przemianie karotenoidów.
ß-karoten wspomaga specyficzne działanie witaminy E oraz
selenu i innych związków antyoksydacyjnych. Istnieje współzależność między podażą ß-karotenu w paszach stosowanych
w żywieniu krów i jego zasobami w organizmie, a wykorzystaniem i zawartością składników mineralnych we krwi, siarze i mleku. Niska zawartość ß-karotenu we krwi u krów często jest jednym z powodów zwiększenia liczby komórek somatycznych – LKS, w mleku.
Rola ß-karotenu w organizmie przeżuwaczy
Zawartość ß-karotenu w paszy nie ogranicza się tylko do roli
prekursora witaminy A. Stanowi on ważny bioaktywny czynnik w wielu procesach metabolicznych u przeżuwaczy. Posiada istotny wpływ na przebieg procesów rozrodczych u bydła,
w tym na regenerację nabłonka macicy, owulację i rozwój ciałka żółtego, ograniczenie poronień i cichych rui, dystrofię jajników oraz poprawia skuteczność krycia. ß-karoten ma ponadto wpływ na funkcję i stan zdrowotny gruczołu mlekowego –
ogranicza występowanie mastitis.
Ponadto niedobór witaminy A ma niekorzystny wpływ na
czynność komórek nabłonkowych skóry i błon śluzowych. Objawami niedoboru są: zwyrodnienie, zrogowacenie i wysychanie skóry, powodujące jej matowienie i w konsekwencji wypadanie włosów. Natomiast błony śluzowe ulegają zmianom nieżytowym, przez które przenikają drobnoustroje chorobotwórcze, doprowadzając do nieżytów żołądka, jelit, zapalenia płuc
i nieżytów oskrzeli. U młodego bydła pierwszym objawem braku witaminy A jest utrata apetytu i mniejsze przyrosty masy
ciała. W dalszej kolejności zmiany prowadzą do tzw. ślepoty
nocnej a w konsekwencji nawet do utraty wzroku.
Zawartość ß-karotenu w świeżych i konserwowanych
paszach zielonych
Pokrycie zapotrzebowania na ß-karoten u krów wysokowydajnych jest często bardzo trudne, ze względu na alkierzo-
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wy system żywienia w ciągu całego roku paszami konserwowanymi, które odznaczają się zmienną i stosunkowo niską zawartością tego składnika. Z przeprowadzonych badań wynika
natomiast, iż zwierzęta pasące się na pastwisku mają zapewnioną dawkę karotenów, która pokrywa w zupełności ich zapotrzebowanie.
Zawartość karotenoidów w zielonkach zależy głównie od
przebiegu procesów fotosyntezy i degradacji w zielonych częściach wegetatywnych roślin. W zielonych liściach jest pięcio-,
a nawet dziesięciokrotnie więcej karotenoidów niż w łodygach.
Zmniejszanie zawartości tych związków polega na ich utlenianiu, które szczególnie szybko zachodzi pod wpływem promieniowania słonecznego, podczas procesu podsuszania zielonki. Różnice w zawartości karotenoidów zależą od gatunku
i stadium wegetacji roślin, zabiegów agrotechnicznych i przebiegu pogody. I tak w zielonce pastwiskowej zebranej w maju i w czerwcu może być 620-700 mg/kg karotenoidów, zaś
w sierpniu już tylko 430 mg/kg. Wysoką zawartość karotenoidów stwierdzono w zielonkach zbieranych w korzystnych
warunkach pogodowych, charakteryzujących się wysokim
plonem. Stwierdzono również, iż siano zawiera o ok. 80-90%
mniej ß-karotenu niż kiszonka sporządzona z zielonki o naturalnej wilgotności.
Zapotrzebowanie bydła na witaminę A – j.m./kg suchej masy
dawki żywieniowej wg. INRA:
Kategoria zwierząt
Witamina A
Krowy zasuszone (600 kg)

4000

Krowy do 3 tygodni po wycieleniu

4000

Krowy w środku laktacji

3200

Buhaje

3200

Jałówki i buhajki hodowlane

3200

Cielęta w okresie pojenia mlekiem

3750

Cielęta żywione paszami treściwymi

2200

(Z 1 mg ß-karotenu powstaje około 400 j.m. witaminy A)
Zawartość karotenoidów, szczególnie ß-karotenu w kiszonkach zależy od: gatunku, odmiany roślin, nawożenia, stadium
wegetacji, czy nawet od pory koszenia w ciągu dnia. Stwierdzono, że koszenie zielonki w godzinach rannych ma korzystniejszy wpływ na zawartość ß-karotenu w roślinach niż koszenie
w godzinach popołudniowych. W dwufazowym zbiorze zielonek, stosowanym powszechnie przy produkcji sianokiszonki, stwierdza się duże straty ß-karotenu. W czasie zmiennej pogody, podczas podsuszania zielonki (powyżej 40% s.m. ), straty ß-karotenu mogą sięgać nawet do 50%. Dalsze straty mogą
zachodzić w trakcie kolejnych etapów produkcji kiszonki i jej

w chlewni i oborze
przechowywania. Należy pamiętać, że niekorzystny wpływ na
zawartość ß-karotenu ma zwiększony dostęp tlenu i światła.
Dlatego też 2-fazowy zbiór zielonki powinien być przeprowadzony w jak najkrótszym czasie – od kilku do kilkunastu
godzin. Dla przyspieszenia procesu równomiernego przewiędnięcia zielonki, szczególnie z roślin bobowatych, należy stosować zabieg spulchniania pokosów oraz częstsze jego przetrząsanie. Wysokiej jakości kiszonka z traw powinna zawierać 40
mg ß-karotenu w 1 kg.
Karotenoidy wpływają na prozdrowotne właściwości i cechy sensoryczne produktów pochodzenia zwierzęcego i mogą
stanowić biologiczny wskaźnik pozwalający pośrednio określić
jakość żywienia bydła.

Jednakże niedobór ß-karotenu wciąż występuje w stadach
bydła, zwłaszcza w okresie okołoporodowym. Najlepszym źródłem beta-karotenu jest świeża zielonka pastwiskowa.
W przypadku żywienia oborowego pomocne są dodatki
paszowe. Stosowanie dawek pokarmowych bogatych w beta-karoten ma na celu zapobieganie niedoborowi tego składnika
w stadzie, a dodatkowo stwarza możliwość poprawy wartości
odżywczej i stabilnościoksydacyjnej mleka.
Źródła:
- Beta karoten w żywieniu krów – A. Mirowski
- Hodowca bydła – Z. Antoszkiewicz, D. Minakowski
- Miesięcznik BYDŁO – E. Staszak, M. Wierzbowicz

Nowoczesne możliwości w technologii
produkcji bydła mlecznego
W obliczu zmieniających się warunków rozwoju produkcji mleka, rolnicy są zobowiązani do spełnienia szeregu wymagań stawianych producentom bydła mlecznego. Rola kompleksowego podejścia do produkcji mleka najwyższej
jakości jest kluczowa, aby zapewnić bezpieczeństwo produkcji i utrzymać jej opłacalność.
inż. Ewa Suchowiecka

Główny Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie
Wielu rolników stawia sobie za cel poprawę efektywności produkcji poprzez wdrażanie nowych technologii zapewniających
komfort i zabezpieczenie ciągłości produkcji mleka, nie tylko poprzez poprawę żywienia krów.
Aby uzyskać optymalne efekty wprowadzanych zmian, należy utrzymać odpowiedni balans pomiędzy wzrostem wydajności mleka a nakładami na jej wytworzenie. Obniżenie kosztów pracy i energii wpływa korzystnie
na ekonomiczny aspekt produkcji. Natomiast utrzymanie odpowiedniego dobrostanu zwierząt i stworzenie im optymalnych warunków przebywania w pomieszczeniach inwentarskich wpływa bardzo korzystnie na wzrost wydajności mlecznej krów. Dlatego też, istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia
technologii produkcji, między innymi w strefie legowiskowej
obory. Sporym ulepszeniem w systemie produkcji mleka stało
się przejście z uwięziowego systemu utrzymania krów mlecznych na bezuwięziowy. W ten sposób krowy zyskały możliwość nieskrępowanego przemieszczania się oraz wyboru miejsca do leżenia. To z kolei, wymusiło poszukiwania odpowiedniego podłoża, które przyczyni się do poprawy komfortu leżenia, higieny i trwałości niżej wymienionych materiałów.
Wśród przedmiotów stanowiących podłoże legowiskowe najbardziej rozpowszechnione są słoma i trociny oraz coraz częściej
wybierane przez rolników maty. Natomiast jednym z ciekawszych i coraz częściej stosowanych materiałów, na kontynencie
Ameryki południowej jest piasek. Niestety ta technologia wymaga nietypowej aplikacji i wymiany podłoża oraz odpowiedniego wyposażenia w celu oddzielenia odchodów zwierzęcych.
Piasek jako podłoże dla krów mlecznych posiada wiele niezaprzeczalnych zalet. Jako materiał nieorganiczny jest natural-

ną przeszkodą dla występujących bakterii, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za występowanie zapalenia wymienia u krów
mlecznych. Ponadto, piasek sprzyja dobrostanowi zwierząt, nagrzewa się i długo utrzymuje ciepło. Posiada również doskonałą
przyczepność dla racic krów, przydatną w momencie wstawania i przemieszczania się bydła. Zapobiega tym samym poślizgom racic i upadkom zwierząt. Stosowanie piasku jako materiału wypełniającego legowiska krów obliguje do wprowadzenia odpowiednio dostosowanych rozsiewaczy wyposażonych
w skrzynię ładunkową oraz taśmowy przenośnik piasku. Należałby też stosować odpowiednie sposoby usunięcia odchodów z piasku. W początkowej fazie usuwania stosuje się niestety ręczne grabie a w dalszej kolejności przy użyciu zgarniacza substancji do kanałów gnojowych, rozdziela się je na poszczególne frakcje, do zbiorników magazynujących odchody.
W dalszym etapie oddzielania piasek może zostać ponownie
użyty na legowiska lub ulec utylizacji poza gospodarstwem.
Aby udoskonalić swoje gospodarstwo, na pewno należy zająć się udoskonaleniem efektywności wykorzystania paszy oraz
popracować nad zmniejszeniem nakładów pracy w trakcie jej
przygotowania i zadawania. Można bardzo łatwo temu zaradzić kupując wóz paszowy, który stosuje system TMR (Total
Mixed Ration). Podstawową cechą charakterystyczną dla systemu żywienia TMR jest precyzyjne wymieszanie wszystkich
składników paszy dla krów mlecznych, składającą się z pasz
objętościowych, treściwych, dodatków mineralnych oraz witamin. Wśród wielu korzyści wynikających ze stosowania systemu TMR, takich jak pobieranie większej ilości pasz treściwych czy zapobieganie selekcyjnemu wyjadaniu przez zwierzęta bardziej smakowitych pasz, jest zapobieganie problemom
w przemianie materii bydła poprzez zastosowanie odpowiednich proporcji paszy. System TMR można stosować dla różnych grup technologicznych, także z podziałem na odpowiedni okres laktacji.
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Kolejnym etapem poprawy technologii żywienia krów
mlecznych jest stosowanie stacji paszowych dostosowanych
do wydajności mlecznej danej sztuki zwierzęcia oraz stosowanie robotów w korytarzach paszowych. Następnym krokiem unowocześniającym technologie produkcji mleka, wydawałoby się wcześniej niemożliwe, jest usprawnienie doju
krów, jakim jest zastosowanie robota udojowego. Możliwe jest
zamontowanie w oborze kilku jednostanowiskowych robotów udojowych wyposażonych
w odpowiednie bramki selekcyjne, które sterują przemieszczaniem się bydła, w zależności od wyodrębnionych na podstawie wydajności mlecznej i stadium laktacji, grup technologicznych krów mlecznych.
Jednak ostatnio najnowszym osiągnięciem,
w związku ze stale zwiększającą się skalą produkcji, stało się stosowanie nowoczesnych systemów elektronicznych zwanych systemami
zarządzania stadem. Taki system umożliwia
ocenę między innymi płodności krów. Rolnik
dysponuje danymi o ilości krów w rui, terminach zacieleń i wycieleń oraz danymi dotyczącymi zdrowotności krów, które przedstawione są w czytelnych raportach i wykresach.
Dodatkowo system zarządzania stadem umożliwia kontrolę stosowania paszy, polegającą na identyfikowaniu ilości pobieranej paszy oraz na ustalaniu dawek pokarmowych. Producent mleka ma możliwość dostosowania dawek paszy do
wydajności mlecznej krów oraz ma wpływ na obniżenie kosztów zakupu pasz treściwych. Poprawia się również zdrowotność krów w związku z zadawaniem małych dawek pasz treściwych, co pozwala na uniknięcie wielu problemów metabolicznych i innych związanych z nadmiernych otłuszczeniem
krów przed wycieleniami.
Ciekawym przykładem nowoczesnych systemów zarzadzania gospodarstwem jest sterownik, który wykorzystała jedna
z firm zajmująca się kompleksowym oprzyrządowaniem go-

spodarstw rolnych. Jest on odpowiedzialny za kontrolę i regulację systemów przeciwwiatrowych, wentylatorowych oraz
systemów usuwania odchodów i systemów oświetlenia w budynkach gospodarskich. W oparciu o zmieniające się na przykład warunki pogodowe, można sterować natężeniem oświetlenia, obciążeniem silników. Pozwala to na znaczne oszczędzanie kosztów produkcji, zmniejszenie zużycia energii i usprawnienie pracy oraz poprawę warunków utrzymania zwierząt.
Istnieją też nowoczesne systemy oprogramowania zajmujące się przedstawieniem procesów technologicznych zachodzących w gospodarstwie rolnym. Oprogramowanie to pozwala na kontrolę wszystkich stref obory,
sposobów przemieszczania się zwierząt oraz
umożliwia zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o ich aktywności i pozwala ocenić funkcjonalność zastosowanych rozwiązań
technologicznych w praktyce.
Dodatkowym i chyba najnowszym rozwiązaniem w technologii produkcji mleka jest
moduł do pomiaru bydła mlecznego techniką 3D „optiCow”. Program przy pomocy kamer 3D filmuje krowy w ruchu i automatycznie oblicza ich masę, wylicza wskaźnik BCS (Body Condition Score). Narzędzie
to umożliwia kontrolę kondycji fizycznej każdej krowy w ciągu okresu laktacji, dzięki czemu można dokonywać odpowiednich modyfikacji w utrzymaniu i żywieniu krów.
Niezależnie od sposobów doskonalenia produkcji mleka,
należy stale mieć na uwadze równowagę pomiędzy stanem
przychodów i wydatków gospodarstwa rolnego, aby dostosować wydatki do skali produkcji i cieszyć się zyskiem uzyskanym z ciężkiej pracy hodowcy bydła mlecznego.
Źródła:
- Czasopismo: Hodowca bydła
- www.portalhodowcy.pl

NOWOŚCI WYDAWNICZE
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

WPŁYW ODMIANY NA PLONOWANIE KUKURYDZY
Agnieszka Wiśniewska

Olsztyn, 2021 r.

Jednym z najważniejszych aspektów uprawy kukurydzy jest wybór wysokiej jakości materiału siewnego oraz odmiany dopasowanej do potrzeb i możliwości. Plonowanie kukurydzy w dużej mierze uzależnione jest od grupy wczesności. Im wcześniejsza odmiana, tym ma krótszy okres wegetacyjny. Ma to
bezpośrednie przełożenie na wysokość uzyskiwanego plonu. Wszystkie odmiany znajdujące się w krajowym rejestrze poddane zostały uprzednio kilkuletniemu cyklowi badań, podczas których oceniano wartość gospodarczą i określano ich wczesność. Przydatność nowych odmian podlega ponadto weryfikacji
w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).Wczesność odmian określana jest
skalą FAO, polegającą na porównaniu ocenianej odmiany z przyjętymi wzorcami wczesności. W związku
z dużym zróżnicowaniem warunków klimatycznych w naszym kraju, uprawa kukurydzy na ziarno jak i na
kiszonkę wymaga ścisłej rejonizacji odmianowej.
Odporność kukurydzy na chłody to ważna cecha zwłaszcza w rejonie północnym,
gdzie okresy zimna czy nawet przymrozki wiosenne występują prawie co roku. Cecha
„stay green” korzystnie wpływa na lepsze pobranie składników pokarmowych, akumulację
suchej masy w końcowym okresie wegetacji i większą odporność na grzyby pleśniowe.
Mniej korzystne jest to, że może nieco przedłużyć wegetację i opóźnić termin zbioru.

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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Zakiszanie – związki azotowe i ich przemiany
Kiszonki, sianokiszonki oraz pasze treściwe stanowią podstawowe źródło składników pokarmowych w żywieniu
bydła mlecznego. Stanowią one również tanią i wartościową paszę. Jakość pasz wartościowych zależy nie tylko od
odpowiedniego koszenia czy też od jakości runi łąkowej. Bardzo ważne jest właściwe zakiszanie zielonek.
Rafał Kabara

Doradca Zespołu Doradców w Braniewie
Konserwowanie zielonek poprzez zakiszanie jest dominującą metodą mającą na celu
uzyskanie produktu pod postacią kiszonki
lub kiszonki z traw o odpowiedniej wartości pokarmowej i strawności. Kiszonki stanowią podstawowe pasze stosowane do żywienia krów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. Analizując zawartość związków chemicznych w kiszonce najwięcej uwagi poświęca się zawartości białka ogólnego. Jednakże to jakość uzyskanego białka powinna stanowić najważniejszy element. Białko to jest mieszaniną związków azotowych o charakterze heterogennym. Mieszanina ta składa się z białka właściwego i niebiałkowych związków azotowych (NPN – non protein nitrogen).
W celu zgłębienia wiedzy na temat pojęcia jakości należy zwrócisz szczególną uwagę na proces powstawania tych białek oraz
wpływu tego procesu na organizmy zwierząt.
Białko właściwe powstaje podczas przemiany azotanów pobieranych przez korzenie w procesie fotosyntezy. Może ono stanowić nawet 90% związków azotanowych całej zielonki. Ten rodzaj białka posiada enzymatyczny charakter i magazynowany
jest w chloroplastach występujących w liściach. Główny czynnik, który ma wpływ na zawartość białka właściwego stanowi faza wegetacji. Na zawartość białka w roślinach bardzo duży wpływ wywiera także nawożenie azotowe. Wraz z dojrzewaniem rośliny zawartość białka właściwego może obniżyć się
o nawet 80%. Jakość białka właściwego, które jest zawarte w paszy w znacznym stopniu wpływa na wydajność zwierząt oraz
na emisję azotu do środowiska.

mi mogą być metionina i histydyna. Niedobór któregoś z aminokwasów powoduje przerwanie procesu syntezy białek, co odbija się na spadku produkcji. W roślinach bobowatych występują bardzo duże straty białka (powyżej 80%). Straty te powoduje
rozkład związków azotowych w czasie tlenowej fazy zakiszania. Jest to związane z niską zawartością cukrów rozpuszczalnych, które z kolei decydują o szybkości zakwaszenia surowca
oraz rozwoju mikroorganizmów żwaczowych.
Razem ze zużyciem tlenu przez drożdże i bakterie tlenolubne
kończy się faza tlenowa. Jeżeli surowiec posiada mniejszą zawartość suchej masy i jest słabo zagęszczony to wyższa jest ilość powietrza zgromadzona na metrze sześciennym. Wpływa to znacząco na czas przeprowadzania fazy zakiszania. Wyżej wymienione bakterie i drożdże wpływają na wzrost temperatury procesu zakiszania, co następnie prowadzi do hydrolizy białka na
aminokwasy, które są pożywką dla Enterobacteriae. W ten sposób powstają: amoniak oraz dwutlenek azotu.

Do związków azotowych niebiałkowych (NPN) zaliczamy
zasady purynowe i pirymidynowe, wolne aminokwasy, azotany, azotyny, amidy ale również azot amoniakalny oraz chlorofil. Stanowią one grupę związków podatnych na degradację
w żwaczu. Proporcje między tymi związkami zależą od stopnia rozkładu aminokwasów w procesie fermentacji. W procesie
tym proteolityczne bakterie Clostridium oraz Enterobacteriaceae selektywnie rozkładają aminokwasy w drodze dezaminacji,
dekarboksylacji i reakcji Sticklanda. Białka poddane procesowi
dezaminacji przekształcane są w amoniak, który z kolei wykorzystywany jest przez mikroorganizmy.

W składzie roślin
bobowatych znajduje się niska zawartość cukrów rozpuszczalnych, a niewystarczająca ilość
cukrów rozpuszczalnych powoduje
powolne obniżanie pH w kiszonce, co w następnej kolejności
wpływa na zagrożenie wzrostu temperatury nawet do 70°C oraz
powstawania wiązań azotu z węglowodanami. Efektem tego procesu jest powstawanie kompleksu rozpuszczalnego w kwaśnym
detergencie (ADIN). ADIN razem z azotem nierozpuszczalnym
w neutralnym detergencie stanowią wskaźnik zmian jakościowych związków azotowych na skutek działania tlenu i temperatury. ADIN stanowi kompleks, który jest niestrawny dla przeżuwaczy, dlatego też przeżuwacze wydalają go w niezmienionej
formie, obniżając przy tym strawność białka zawartego w paszy.
ADIN powstaje najczęściej w paszach, które długotrwale były
poddawane infiltracji tlenowej. Infiltracja tlenowa może zachodzić w momencie gdy surowiec był niedostatecznie ubity lub zabezpieczony w nieodpowiedni sposób oraz zbyt duża ilość mikroflory takiej jak Clostridium.

Dostarczając do żwacza zbyt duże ilości wysoko rozkładalnych form w postaci NPN, można doprowadzić do sytuacji
w której nadmiar amoniaku zostanie przekształcony w wątrobie zwierzęcia na mocznik, a następnie wydalony przez zwierzę
w moczu. Proces ten powoduje straty azotowe oraz energetyczne.
Azot białkowy jest związkiem, który w mniejszym stopniu ulega degradacji w żwaczu i dzięki temu przepływa do jelita cienkiego zwierzęcia. Wywiera to pozytywny wpływa na pobieranie kiszonki przez zwierzę, chociaż aminokwasami limitujący-

Źródła:
- https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2018/2018-warunki-prawi
dlowego-przechowywania-pasz-objetosciowych-w-gospodarstwie.pdf
- https://wmodr.pl/files/Hvdp9MY2v5kdGjX90m8AOdswxie05EstSRnOZjSn.pdf
- https://portalwysokichplonow.pl/zwiazki-azotowe-w-paszach-objetosciowych/
- https://www.kalendarzrolnikow.pl/5747/kiszonki-z-traw-i-roslin-bobowatych
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agrorynek
CENY PASZ (10.12.2021 r.)
Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie
cena (zł/opak.) 25 kg
Pasza CJ
40,00
Pasza DJ
41,00
śruta sojowa (1 dt)
222,00
śruta rzepakowa (1 dt)
180,00
De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1
25 kg/54 zł
Brojler 2
25 kg/53 zł
Odchów 1
25 kg/51 zł
Odchów 2
25 kg/50zł
Nioska towarowa
25 kg/50 zł
Drób wodny
25 kg/52 zł
De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4%
Mammy Perfekt

20 kg/71 zł

Prestarter MPU C
25 kg/58 zł
Konc.HGC Junior
25 kg/91 zł
Konc.HGC Super
25 kg/80 zł
Premiks Starter 2,5%
25 kg/175 zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5%
25 kg/149 zł
De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk
20 kg/175 zł
Ekono Milk
20 kg/160 zł
West Milk
20 kg/140 zł
Kaliber Starter
25 kg/49 zł
Kaliber Junior
25 kg/46 zł
Krowimix 18 Basic
25 kg/37 zł
Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie
cena (zł/opak.) 25 kg
Produkty SANO
Laktoma
51,00
Meggi 35
91,00
Mleko Milsan
162,00
Protamilk Complite
82,00
Protamino Forte
81,00
Protamino Matra
71,00
Protamino Piggi
90,00
Profisan
160,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j,
Kurzętnik
Laktoma
51,00
Meggi 35
91,00
Mleko Milsan
162,00
Protamilk Complite
82,00
Protamino Forte
81,00
Protamino Matra
71,00
Protamino Piggi
90,00
Profisan
160,00
Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie
cena (zł/dt)
Tucznik TV Super
299,00
Warchlak W 20%
336,00
Prosięta PDP 20%
345,00
Lochy karmiące LK 20%
296,00
Lochy prośne LP 7,5%
249,00
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Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych
Agro ProRobot 20 bez GMO
159,50
Agro Finezja 22 bez GMO
173,50
Agro Werwa bez GMO
336,00
Agro Extra Energia bez GMO
192,50
Agro Delicja bez GMO
253,00
mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO
197,50
Agro Musli KPP bez GMO
209,50
Agro Starter bez GMO
178,00
Agro Kadet bez GMO
165,50
Agro MH bez GMO
147,00
Agro Top CJ bez GMO
158,00
koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO
241,00
Maximus 38 MH z GMO
248,00
korektory
Mikor 38 Active bez GMO
236,00
Mikor 38 bez GMO
248,00
Mikor 35 Protect bez GMO
207,00
mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO
219,00
BullStar Strong bez GMO
204,50
BullStar Treściwy bez GMO
140,00
mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO
169,00
Agro Mix 28 bez GMO
175,00
Kurczęta hodowlane (opak.25 kg)
Kurka 1
48,75
Kurka 2
46,38
Kurka 3
44,38
drób wodny
Gęś/Kaczka 1
48,63
Gęś/Kaczka 2
45,13
indyki
Indyk Vit Starter
62,76
Indyk Vit Grower
57,50
Indyk Vit Finiszer
52,25
preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1
910,00
Agrolac Excellent
885,00
Agrolac Komfort Plus
680,00
Agrolac Len
590,00
premiksy
VitAgro Repro Max
790,00
VitAgro SomiFix
530,00
Vit Agro Smart
585,00
VitAgro Elita
565,00
VitAgro TMR
365,00
Vit Agro Standard
395,00
VitAgro Zasuszenie
550,00
VitAgro Gladiator
345,00
Vit Agro CJ Max
395,00
VitAgro Silver Efekt
355,00
VitAgro Silver Somat
415,00
VitAgro Karot
485,00
RumBa Active
545,00
KillAcid
455,00

Agro Bufor Tytan

355,00

Calcium Koncept

128,00

VitAgro Przygotowanie

800,00

VitAgro Lakto Somat

450,00

VitAgro Rozród

550,00

Agro Fat

855,00

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

132,00

Agro TOP 18 bez GMO

137,50

Agro TOP 20 bez GMO

144,00

Agro TOP 22 bez GMO

151,00

Agro TOP 24 bez GMO

155,50

Agro 18 bez GMO

144,50

Agro 19 bez GMO

153,00

Agro 20 bez GMO

158,00

Agro 21 bez GMO

159,00

Agro 23 bez GMO

161,50

Pasze dla kur niosek (opak.25 kg)
Kura Nioska

48,25

Kura Nioska bez GMO

49,50

Kura Nioska Zagrodowa

49,00

Koncentrat sojowy dla kur niosek

44,90

kurczak brojler farmerski
Brojler Starter

54,25

Brojler Grower

50,25

Brojler Finiszer

49,50

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
Starter Standard

194,00

Lactoma

186,00

Mleko Milsan

616,00

San Bull

256,00

Opas

151,67

Keno

128,00
Pasze dla drobiu cena (zł/dt)

Brojler 2

196,00

Brojler 3

188,00

Kura z podwórka

188,00

Koncentrat 35

248,00
inne:

otrzęby pszenne

126,00

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat

292,00

Prestarter

246,00
Pasze dla bydła cena (zł/dt)

Krówka

158,33

Cielak 1

199,00

Cielak 2

178,00

agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.12.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk
opak.

zł

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Giżycku
opak.

zł

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec
opak.

zł

ZRiO Agroplon
Bartoszyce
opak.

zł

P.U.-H. "CHEMIROL"
Bartoszyce
opak.

zł

50 g

40,00

Galaper 200 EC

1l

335,00

Cevino 500 s.c.

1l

212,00

Saper 500 s.c.

1l

135,00

Mezotop 500 s.c.

1l

112,40

Fenoxinn 110 EC

1l

136,40

Mustang 306 SE

1l

102,11

Chwastox Extra 300 SL

5l

90,00

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD

1l

115,75

Attribut 70 SG

120 g

165,80

Gold 450 EC

1l

21,65

galmet 20SG

Atlantis 12 OD

500 ml

77,28

Maister Power 42,5 OD

Chwastox Turbo 340 SL

1l

20,15

55 / 220

1l

48,00

1l

38,54

20l

425,00

20 l

691,00

Makler 250 SE

1l

103,00

Kier 450 S.C

1l

178,43

Ambrossio 500 S.C.

5l

502,00

72,40

Puma Uniwersal 069 EW

1l

133,30

28,00

750,00

1l/5l

1l

20 g

5l

170,00

Fernando Forte 300EC

32,00

50,00

5l

Granstar Ultra SX 50 SG

1l

0,5 l

Roundap Flex 480
Roundap 360 SL

1l

36,00

Rosate Clean 360 SL
FUNGICYDY

INSEKTYCYDY
Delmetros 100 s.c.

23,14
ZAPRAWY i regulatory

Orius Extra 250E W

0,9 kg

65,00

0,9 kg

52,00
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agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.12.2021 r.)
Halwit-Grabinek

Nazwa środka ochrony
roślin

(z informacji od rolników)

opak.

zł

Hurtownia „Alczes”
Lubawa
opak.

zł

Mazur s.j Kurzętnik

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

opak.

zł

opak.

zł

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL

5l

188,00

5l

86,00

5l

84,00

Chwastox Turbo 340 SL

5l

160,00

5l

145,00

5l

142,00

5l

704,00

5l

700,00

Granstar Ultra SX 50 SG

240 g

289,42

Maister POWER 42,5 OD

1l

189,00

1 l/5 l

170/750

1 l/5 l

168/750

1l

65,00

1l

65,00

1 l/5 l

40/650

1 l/5 l

40/640

80 g/600 g

50/290

80 g/600 g

49/285

Huzar Activ 387 OD

Mustang forte 195SE

1l

Roundap ultra 360 SL

20 L

580,00

Mustang 306SE

1l

165,00

Fusilade Forte 150 EC

5l

Puma Uniwersal 069 EW

840,00

69,00

1l

129,00

1l

139,00
FUNGICYDY

Tarcza Łan 250 EW

1l

Funaben Plus 02WS

0,3kg

69,00

55,00
INSEKTYCYDY

Coragen 200 S.C.

50 ml

Decis Mega 50 EW
Mospilan

1l

162,00

200 g

145,00

85,00

NOWOŚCI WYDAWNICZE
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

UPRAWA ROŚLIN BOBOWATYCH A MOŻLIWOŚĆ
ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI BIAŁKA PASZOWEGO
(Materiały podsumowujące seminarium)

Agnieszka Wiśniewska

Olsztyn, 2021 r.

Bobowate to rodzina roślin o bardzo dużym znaczeniu użytkowym dla człowieka. Jako rośliny pastewne np. koniczyna, lucerna, seradela wykorzystywane są do produkcji pasz oraz na
trwałych użytkach zielonych. Nasiona roślin strączkowych takich jak fasola, groch, soczewica,
soja to źródło cennego białka roślinnego, a pozostałości roślin na polu to nawozy zielone, które
wzbogacają glebę w azot służąc jako nawozy naturalne. Bobowate to także rośliny oleiste np.
soja, orzech ziemny, a także dostarczające cennego drewna, gum i garbników np. robinia. Rośliny motylkowe to także rośliny ozdobne np. złotokap, glicynia, karagana, a także lecznicze np.
lukrecja, nostrzyk.
Jedną z najważniejszych zalet występowania roślin motylkowych w płodozmianie to wiązanie
azotu atmosferycznego z powietrza. Dzieje się to za dzięki bakteriom brodawkowym, które w symbiozie z rośliną wiążą wolny azot, a następnie udostępniają go roślinom następczym. Kolejną
ważną zaletą motylkowych jest zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie. Sprawia
to masa rozbudowanego systemu korzeniowego, który poprawia też właściwości fizyczne gleby. Rozluźniające działanie palowego systemu korzeniowego poprawia strukturę gleby, a dobre
jej ocienienia przez rośliny wieloletnie zmniejsza parowanie wody czyli rośliny
te chronią gleby przed erozją wodną i wietrzną. Rośliny motylkowe spulchniają podglebie i uruchamiają z niego składniki pokarmowe. Duże ilości wydzielin
korzeniowych oraz resztek pożniwnych bogatych w azot stymulują rozwój flory
i fauny glebowej poprzez zwiększenie biologicznej aktywności gleby.

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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agrorynek
CENY SKUPU MLEKA (10.12.2021 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

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo

0,40

0,12

0,30

1,96

0,05-0,26

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”
Z.P.M. Mrągowo

Dopłata

1,90

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie

0,11

0,10

0,1+0,05

1,92

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) (10.12.2021 r.)
Targowisko / towar

pszenica (dt)

jeczmień (dt)

pszenżyto (dt)

ziemniaki (dt)

jaja (szt.)

180-200

1,00-1,20

90-100

0,80-1,00

160-250

0,60-0,90

94

120-220

0,60-1,00

100

135

0,90

120-160

0,7-1,00

140

1,10

Biskupiec
Ełk

110

75

75

Giżycko
Olecko

110

Orneta

130

89

Pisz
Szczytno

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.12.2021 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
Strefa niebieska 4,10+VAT
Strefa różowa 3,90+VAT
Strefa czerwona 3,30+VAT
WBC kl. E – 6,00+VAT

ŻYWIEC WOŁOWY

poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 7,65
buhajki – śr. 8,25

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-18,20
byki pow. 300 kg R-18,50

jałówki: 7,00 zł-8,00 zł + VAT
byki /HF/: 8,00-9,80 zł + VATbyki
byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY

śr. 8,00

poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 15,70

brak skupu
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26
zł / dt

290,00
281,00

242,00
158,00

„MAZUR” sp.j.
R. i M. Mazur Kurzętnik

292,00

282,00

240,00

160,00

Nazwa
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220,00
295,00

296,00
59,00
62,00

220,00
290,00

295,00

60,00

65,00

ROL-BART FU-H S. Bartkowski,
Lidzbark
195,00

270,00

270,00

270,00

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

275,00

168,00

283,00

„Amiga” sp. z. o.o
Kętrzyn"

293,00

66,00

250,00

167,00

210,00

280,00

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

285,00

52,00

240,00
196,00

288,00

„U Krzyśka” K. Samoraj
Mrągowo
57,00

302,00

201,00
207,00

280,00

288,00

120,00

200,00

250,00

zł / dt

270,00

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

zł / dt

55,00

66,00

250,00
200,00

167,00

210,00

165,00

280,00

zł / dt

AMIGA MRĄGOWO

zł / dt

160,00

zł/dt

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

zł / dt

49,50

285,00

280,00
285,00

288,00

zł/dt

Zaopatrzenie Rolnictwa
i Ogrodnictwa „Agroplon”
Bartoszyce

zł / dt

96,10

257,70
251,60

289,90

259,00
250,60
255,00

zł / dt

355,00

Chemirol Bartoszyce

zł / dt

260,00

280,00

300,00

325,00

P.H.U. „Biochem”
Wiesław Musiał

370,00

275,40

205,20

226,80

272,70
275,40

zł/dt

399,60
405,00
291,06

BAY WA Nowa Wieś
14-400 Pasłęk

195,00

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

zł / dt

zł/dt

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5,
11-700 Mrągowo

Z powodu trudnej sytuacji na rynku nawozowym część firm, od których pozyskujemy informacje, nie podała cen ponieważ nie miała ich na stanie

Mocznik 46%
Mocznik z inhibitorem ureazy
Saletra amonowa 34%
Saletra amonowa 32%
Saletrzak
Saletrosan NS 26(13)
Canvil 27
Siarczan amonu
Superfosfat wzbog. 40% P2O5 gran.
Superfosfat poj. 20% P2O5 gran.
Siarczan magnezu
Pulgran S
RSM
Amofoska NPK 4:12:12
Amofoska NPK 4:12:20
Amofoska NPK 4:16:18
Polifoska 8:24:24
Polifoska 6:20:30
Lubofoska 8:19:29
Lubofoska 4:12:12
NPK 5:15:30
NPK 8-19-29
PK 15-30
NPK 8-20-30
NPK 7:20:30
Sól potasowa
ChemiPower
Polifoska 6:20:30
Tarnogran 12-23
Wapno kredowe
Wapno granulowane (wapniowe)
Wapno granulowane (wapniowo-tlenkowe)
Wapno magnezowe

agrorynek
CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.12.2021 r.)

obecnie nie ma w asortymencie żadnych nawozów do sprzedaży

agrorynek
CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.12.2021 r.)
Usługa/firma (zł/godz)
Orka pług 4-skibowy

SKR Rybno

SKR Rudzienice

Agroperfekt Kisielice

172,80 (godz.)

229,50 h

250,00 /ha

Orka 4 skiby pług obrotowy

292,50 h

Roztrząsanie obornika

388,80 (godz.)

184,50 h

Transport 1-przyczepa

123,00 (godz.)

150 h

Transport 2-przyczepy

147,60 (godz.)

170,00

Siew kukurydzy

189,00 h

Najem ciągnika

140,00 h

Gruber

252,00

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

270/144

Siew zbóż

18,00 /ha

Wysiew nawozów

162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem
Kultywator

20zł/tona
172,80 (godz.)

Agregat 2 kultywatory z wałkiem

261-292,5 h

koszenie kosiarką rotacyjną

184,50

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana

207,00

Wypożyczenie ciągnika

108,00 (godz.)

Podsiew traw siew.VERDO

252 za 1 ha
97,20 (godz.)

Wałowanie

97,20 (godz.)

Talerzowanie

172,80 (godz.)

261,00

Ładowarka/cyklop

129,60 (godz.)

155,70

Spycharka

129,60 (godz.)

Koparka

108,00 (godz.)

Równarka

135,00 (godz.)

Zestaw niskopodwoziowy

147,60 (godz.)

130,00/godz.

432,00 +45,00
126,00

Odwóz kiszonki 4 t

166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne

Owijanie balotów

200,00/ha

100,00

Zbiór balotów turem

Zbiór zielonek

150,00/ha

120/godz.

Bronowanie

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)

150,00 /ha

25,00 zł/szt
581,40-632,70 h

300,00 od przyczepy

8,10 zł za szt
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Podsumowanie projektu tworzenia
Lokalnych Partnerstw ds. wody w 2021 roku

Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW), czyli projekt tworzenia sieci kontaktów efektywnej współpracy między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Docelowo LPW mają zacząć działać w każdym powiecie naszego kraju.
dr inż. Paweł Urbanowicz

Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Ostatnie lata przynoszą pogłębiające się globalne zmiany klimatyczne, które w coraz
większym zakresie zaczynają dotykać naszego kraju. Zwiększające się wahania temperatury, porywiste wiatry, deszcze nawalne występujące na zmianę z okresami suszy powodują niejednokrotnie straty w gospodarce. Dlatego też w obecnych czasach
musimy radykalnie zmienić podejście do zarządzania wodą
na wielu szczeblach gospodarki wodnej. Niegdyś w praktyce
melioracyjnej dominowały systemy odwadniające, dzisiaj koniecznością staje się oszczędzanie i magazynowanie wody oraz
ochrona jej przed zanieczyszczeniem. Do głównych działań należy retencjonowanie wody zarówno w zbiornikach rzecznych
i podpiętrzanych jeziorach, jak również prace związane z małą retencją na obszarach wiejskich. Obecnie problemy dotyczą
przede wszystkim dostępności wody z zasobów podziemnych
i powierzchniowych. Wyzwaniem, jakie stoi przed nami staje
się stworzenie optymalnego systemu sprawiedliwej dystrybucji wody, tak aby zaspokoić potrzeby zarówno dużych, średnich oraz małych gospodarstw.
Punktem wyjścia ku racjonalnemu gospodarowaniu wodą
i zwróceniu uwagi na powagę sytuacji staje się tworzenie sieci
współpracy między partnerami tj. instytucjami, organizacjami
i mieszkańcami działającymi na rzecz zarządzania zasobami
wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. Inicjatywę dotyczącą tworzenia sieci – tzw. Lokalnych
Partnerstw ds. Wody (LPW) podjęło Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
Cel projektu LPW
Założeniem projektu jest to, aby wszyscy zarządzający wodą na danym obszarze i korzystający z wód nawiązali współpracę, w celu diagnozy stanu gospodarki wodnej, by móc podjąć działania służące wypracowaniu metod racjonalnego gospodarowania wodą.
Tworzenie LPW w 2021 roku na Warmii i Mazurach
W trakcie trwania projektu, w 2021 r. Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaplanował i zrealizuje cały szereg działań mających pomóc w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi regionu oraz
uświadamianiu społeczeństwu, jak ważne jest utrzymanie zasobów wodnych w dobrej kondycji zarówno pod względem
ilościowym, ale również i jakościowym.
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Działania podejmowane przez WMODR z s. w Olsztynie
w ramach projektu LPW:
q zorganizowano 29 spotkań tematycznych z ekspertami dla
rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz podmiotów działających na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą (część w formie
stacjonarnej oraz ze względu na sytuację epidemiologiczną część w formie telekonferencji), w których uczestniczyło
łącznie ponad 500 osób. Spotkania obejmowały następującą
tematykę:
n zasady korzystania z wód;
n upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie oszczędzania wody, retencji oraz racjonalnego gospodarowania wodą na wszystkich etapach produkcji rolnej;
n eksploatacja urządzeń melioracji wodnych;
n nawadnianie w gospodarstwie;
n przydomowe oczyszczalnie ścieków;
n dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych inwestycji związanych z gospodarką wodną;
n ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami
pochodzenia rolniczego.
q zrealizowano filmy promujące innowacyjne rozwiązania
oraz dobre praktyki gospodarowania wodą w powiatach
z udziałem przedstawicieli instytucji oraz rolników, które
udostępniono na stronie WMODR z s. w Olsztynie (www.
wmodr.pl);
q wykonano badania teledetekcyjne w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii dronowej,
w celu pozyskania informacji na temat stanu zasobów wodnych regionu;
q przeprowadzono ankietyzację wśród rolników i pracowników urzędów w powiatach objętych projektem, celem wstępnego rozpoznania obszaru pod kątem posiadanych zasobów
i działań związanych z gospodarką wodną;
q we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sporządzono raporty końcowe
pn. Wieloletnie Plany Działania Lokalnych Partnerstw ds.
Wody dla 9 powiatów uczestniczących w projekcie, które
mogą okazać się pomocne w procesie ubiegania się o środki na inwestycje z różnych źródeł zewnętrznych, w sposób
właściwy i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.
Diagnoza regionu Warmii i Mazur
pod względem gospodarki wodnej
W 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim LPW
utworzone zostały w 9 powiatach, m.in.: mrągowskim, ełckim,
oleckim, giżyckim, działdowskim, nowomiejskim, olsztyńskim,
iławskim oraz bartoszyckim. Przeprowadzone podczas trwania
projektu spotkania wskazały, iż każdy powiat charakteryzu-

przy zagrodzie
je się odmienną specyfiką, pod względem zgłaszanych problemów oraz oczekiwań inwestycyjnych. Zgłaszane przez uczestników spotkań problemy dotyczyły m.in.:
n konieczności zmodernizowania, a także budowy sieci wodno-kanalizacyjnej;
n przeglądu i oceny stanu istniejących melioracji podstawowych i szczegółowych;
n modernizacji istniejących sieci melioracji (melioracje odwadniająco-nawadniające);
n zwiększenia retencji wodnej w krajobrazie;
n renaturyzacji lokalnych rzek i potoków;
n rozwiązania problemu dotyczącego oczyszczania rowów
i eksploatacji urządzeń melioracyjnych.

otworzyła Pani Małgorzata Micińska-Wąsik – Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Program webinarium obejmował szereg tematów związanych m.in. z przedstawieniem założeń związanych z działaniem LPW w przyszłej perspektywie, kwestii przeznaczenia
na cele funkcjonowania LPW funduszy z Krajowego Planu
Odbudowy oraz sposobu finansowania inwestycji związanych z gospodarką wodną regionu. W programie znalazły się
również zagadnienia dotyczące błękitno-zielonej infrastruktury, praktyk wspierających gospodarkę wodną na obszarach
wiejskich w tym wykorzystania teledetekcji przy zastosowaniu dronów do wspomagania decyzji w rolnictwie. Ponadto
zaprezentowano i omówiono wyniki badań z opracowanych
Wieloletnich planów działania LPW.
Założenia projektu LPW w 2022 roku

Webinarium podsumowujące
Podsumowaniem projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw
ds. Wody w 2021 roku była konferencja online zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 8 grudnia br. pn. ,,LPW na lokalne problemy wodne – podsumowanie działań w 2021 roku’’.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021
w zakresie SIR, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2022 roku planowane jest utworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody w pozostałych powiatach województwa
warmińsko mazurskiego tj. w powiecie gołdapskim, węgorzewskim, kętrzyńskim, lidzbarskim elbląskim, ostródzkim, nidzickim, szczycieńskim oraz piskim. Zakres tematyczny spotkań obejmować będzie poznanie potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą, diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, analizę problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie oraz na
obszarach wiejskich.
Zachęcam do odwiedzenia strony Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie www.
wmodr.pl, na której sukcesywnie zamieszczane są materiały dotyczące projektu LPW oraz spoty i filmy promujące dobre praktyki gospodarowania wodą na Warmii i Mazurach.

Webinarium miało na celu przedstawienie możliwie szerokiemu gronu odbiorców założeń projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody na terenie Warmii i Mazur, jako
nowego rozwiązania mającego wpływ na wdrożenie współpracy w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami
wody w regionie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostek naukowo-badawczych, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich,
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele podmiotów doradczych
i innych podmiotów zainteresowanych gospodarką wodną.
Spotkanie, powitaniem zgromadzonych gości i prelegentów,

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Dyrektywa Azotanowa w pigułce
W Polsce pierwszy etap wdrażania wymogów wzajemnej zgodności rozpoczął się już w 2005 r. i dotyczył dobrej
kultury rolnej mającej na celu ochronę środowiska naturalnego. Kolejne etapy wdrażane były stopniowo co kilka lat.
Rok 2018 to rok dużych zmian w zakresie Obszaru A dotyczącego środowiska naturalnego.
inż. Aleksander Wronowski

Główny Doradca Zespołu Doradców w Gołdapi
Rolnicy ubiegający się
o płatności obszarowe zobowiązani zostali do przestrzegania określonych wymagań, które nazwano „Zasadą Wzajemnej Zgodności”. Wymagania te podzielono na trzy obszary:
1. Obszar A obejmuje: Identyfikację i rejestrację zwierząt, Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego.
2. Obszar B obejmujący: Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, Zdrowotność roślin.
3. Obszar C – w którym zawiera się dobrostan zwierząt.
W Polsce pierwszy etap wdrażania wymogów wzajemnej zgodności rozpoczął
się już w 2005 r. i dotyczył dobrej kultury
rolnej mającej na celu ochronę środowiska
naturalnego. Kolejne etapy wdrażane były stopniowo co kilka lat. Rok 2018 to rok
dużych zmian w zakresie Obszaru A dotyczącego środowiska naturalnego.
W związku z dużym skażeniem Morza Bałtyckiego związkami azotu, Komisja
Europejska złożyła w 2014 roku skargę do
Trybunału Sprawiedliwości UE, w której
oskarżyła Polskę o zatruwanie wód Morza
Bałtyckiego. Podkreśliła, iż główny powód
zatruwania to niewystarczające wyznaczenie stref zagrożenia OSN i brak działań
ochronnych, co spowodowało przedostawanie się związków azotu do wód gruntowych, a następnie głównymi rzekami Polski: Odrą i Wisłą do morza. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był
jeden; Polska jest winna i musi podjąć takie działania, aby wyeliminować w całości
te niedopuszczalne działania. Rząd Polski
musiał dostosować się do wyroku i przyjął, iż cały obszar kraju objęty będzie obszarem OSN, czyli obszarem szczególnie narażonym na wymywanie związków azotu z gleby do wód gruntowych.
W związku z tym w czerwcu 2018 roku zostało wydane rozporządzenie Rady
Ministrów, określające program działań
mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
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źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu ich zanieczyszczeniu zwanym Dyrektywą Azotanową. Rozporządzenie te
nakłada dodatkowe obowiązki na rolników prowadzących gospodarstwa rolne.
Najważniejsze zmiany to:
I. Zmieniono daty stosowania nawozów
naturalnych i mineralnych w zależności
od położenia gospodarstwa. Poprzednio zakaz stosowania dotyczył wszystkich nawozów i obowiązywał od 1 grudnia do 1 marca. Obecnie termin ten został wydłużony i obowiązuje od 15 października do 1 marca w zależności od tego: jaki jest to nawóz, na jaki grunt jest
stosowany i w jakiej gminie położone są
grunty.
II. Wszystkie gospodarstwa rolne podzielono na 4 grupy:
1. Małe – do 10 ha, lub 10 DJP.
2. Średnie – do 100 ha, lub 60 DJP.
3. Duże – pow. 100 ha, lub po. 60 DJP,
lub 50 ha upraw intensywnych.
4. Bardzo duże – pow. 40 tys. drobiu,
lub pow. 2000 stanowisk dla świń,
lub 750 stanowisk dla macior.
Rozporządzenie określa iż, małe gospodarstwa muszą przestrzegać tylko terminów stosowania nawozów. Średnie - przestrzegać terminów stosowania nawozów,
opracowywać plan nawożenia azotem lub
maksymalne dawki azotu, oraz prowadzić
rejestr stosowania nawozów naturalnych
i mineralnych. Duże muszą przestrzegać
terminów stosowania nawozów, opracowywać plan nawożenia, prowadzić rejestr
stosowania nawozów naturalnych i mineralnych. Natomiast bardzo duże – muszą
spełniać te warunki co duże, lecz dodatkowo plan nawozowy musi być sporządzany w oparciu o wyniki analizy gleby sporządzonej przez SCHR. Kopię planu rolnik
musi dostarczyć do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wójta Gminy.
Wydłużono minimalne okresy przechowywania nawozów naturalnych.
1. Zbiornik na gnojówkę i gnojowicę ma
mieć taką pojemność aby pomieścił
gnojówkę lub gnojowicę wyprodukowaną w gospodarstwie na okres 6 miesięcy a nie 4 jak było dotychczas.

2. Płyta obornikowa ma pomieścić obornik wyprodukowany w gospodarstwie
na okres 5 miesięcy. Dotychczas obowiązywał okres 4 miesięczny.
Czas na dostosowanie tych wielkości
rolnicy średnich i dużych gospodarstw
będą mieli do końca 2024 roku. Dopuszcza się przechowywanie obornika na polu,
ale musi on być przechowywany na płaskim terenie na glebie nieprzepuszczalnej
i co 3 lata może wracać na te same miejsce. Miejsce składowania obornika wraz
z datą jego złożenia, musi być zaznaczone na mapie. Maksymalna dawka azotu
w nawozach naturalnych nie zmieniała się
i wynosi 170 kg N/ha.
Kontrole dotyczące spełniania tych wymogów przeprowadzać będzie głównie
Inspekcja Ochrony Środowiska, w oparciu o posiadaną dokumentację i lustrację
gospodarstwa na miejscu. Kontrolowane
będą miedzy innymi dokumenty posiadane w gospodarstwie, terminy stosowania
nawozów, pojemności i szczelności płyt
obornikowych, zbiorników na gnojówkę
– ich położenie. Ponadto czy są zachowane właściwe odległości podczas nawożenia. Jaka jest obsada zwierząt w gospodarstwie. Za niespełnianie określonych wymogów są przewidziane kary pieniężne
od 500 do 3000 zł nałożone przez tę inspekcje, oraz procentowe sankcje nałożone przez ARiMR za niespełnianie wymogów wzajemnej zgodności.
Główne dokumenty wymagane podczas kontroli to:
1. Plan nawożenia azotem lub maksymalne dawki azotu.
2. Ewidencja stosowania nawozów.
3. Szkic położenia pryzmy w przypadku
stosowania obornika na polu.
4. Umowa zbycia nawozów naturalnych
w przypadku ich nadprodukcji.
Aplikacje do sporządzania planu nawożenia, maksymalnych dawek azotu, wzoru ewidencji stosowania nawozów i umowy zbycia można znaleźć między innymi
na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Zachęcam
do korzystania.

z ekonomią za pan brat

Kalkulacje rolnicze
Definiując kalkulacje rolnicze, można powiedzieć, że kalkulacje to rozważania liczbowe różnych
możliwych zjawisk. Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. Nie należy utożsamiać
kalkulacji z obliczeniami. Kalkulacje dotyczą przyszłości, natomiast obliczenia opierają się na faktycznych zaszłościach lub wielkościach, które można ściśle określić.
mgr Klaudia Zawacka

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Kalkulacja chowu drobiu (w zł/na 100 szt.) (1 listopada 2021 r.)
Kalkulacja opłacalności 1 cyklu tuczu brojlerów w przeliczeniu na 100 szt. oraz 1 cyklu produkcji jaj konsumpcyjnych w przeliczeniu na 100 szt. kur
Rodzaj produkcji
Wyszczególnienie

J.m.

Brojlery kurze

Cena
kg

Jaja

Wartość (zł)

szt

Wartość (zł)

Wartość produkcji
- żywiec drobiowy

kg

4,10

- jaja konsumpcyjne

szt.

0,90

264,00

29 400,00

26 460,00

- żywiec nieśny

kg

2,10

191,10

401,31

Wartość produkcji ogółem

1 082,40

1 082,40

26 861,31

Pasze z zakupu
Mieszanka treściwa (1,67 kg/kg przyrostu)

kg

1,95

Mieszanka DJ

kg

2,45

440,88

859,72
4 113,55

Razem pasz z zakupu

859,72

10 078,20
10 078,20

Inne koszty bezpośrednie
zakup piskląt

szt.

1,30

zakup młodych kurek (18 tyg.)

szt.

19,00

Ubezpieczenie zwierząt

100,00

130,00
100,00

1 900,00

1,00

56,00

1,00

8,00

zł

Usługi weterynaryjne

zł/kg wagi

0,10

Usługi weterynaryjne

zł/100 szt./cykl

56,00

264,00

26,40

Koszty specjalistyczne
- ścioły

t

200,00

- środki dezynfekcyjne

zł/kg wagi

0,03

- środki dezynfekcyjne

zł/100 szt./cykl

8,00

- najm pracy dorywczej

0,01

2,60

264,00

7,92

zł/100 szt./cykl

0,17

96,00

16,32

- ogrzewanie (olej opałowy)

zł/kg wagi

0,16

264,00

42,24

- energia elektryczna

zł/kg wagi

0,14

264,00

36,96

- energia elektryczna

zł/100 szt./cykl

195,00

66,00

- koszt opakowań

100,00

Razem inne koszty bezpośrednie
Koszty bezpośrednie
Nadwyżka bezpośrednia

262,44

2 325,00

1 122,16

12 403,20

-39,76

14 458,11

Narzuty na koszty pośrednie

%

5,0

56,11

620,16

Amortyzacja budynków

%

5,0

56,11

620,16

Inne

%

Koszty pośrednie

112,22

1 240,32

Koszty całkowite

1 234,37

13 643,52

4,68

0,46

-12,31

96,88

-151,97

13 217,79

Koszt jednostkowy produkcji 1 kg / 1 jaja
Wskażnik opłacalności produkcji
Dochód rolniczy

%
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Ekoschematy – nowa płatność w WPR 2023-2027
Duże emocje wśród rolników i producentów rolnych wzbudza nowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej
na lata 2023-202. Z jednej strony może budzić on nadzieje na pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie
działalności rolniczej, z drugie, jak wszystko co nowe, niesie za sobą dużo pytań i obaw rolników.
mgr inż. Karol Sus

p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Olecku
Jednym z głośniej
omawianych działań
w obrębie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na
lata 2023-2027 są tzw.
Ekoschematy, zupełnie nowe działania
wpisane w obszar płatności bezpośrednich. Ekoschematy mają być działaniem,
które co do zasady mają na celu realizację założeń prośrodowiskowych i klimatycznych WPR. Tym samym mają poniekąd zastąpić obecną płatność za zazielenienie, która nakłada na rolnika obowiązki dywersyfikacji upraw, czy też
przeznaczenia części upraw na obszary proekologiczne (EFA). Warto jednak
zaznaczyć, że płatności w ramach ekoschamatów mają być płatnościami dobrowolnymi, tzn. rolnik będzie miał wybór, czy zechce się o nie ubiegać, czy też
nie. Jednocześnie, Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązała
się do osiągnięcia pułapu co najmniej
20% środków przeznaczonych na płatności bezpośrednia do rozdysponowania właśnie w ramach płatności na ekoschematy.
Aby rolnik otrzymał płatność na ekoschematy musi wybrać co najmniej jedną
praktykę w swoim gospodarstwie oraz
spełnić wymagania w ramach zobowiązań objętych danym ekoschematem. Jednocześnie nie ma ograniczeń co do liczby wybranych praktyk. A wśród tych istnieje naprawdę duży wybór. Rolnikom
zaproponowano bowiem aż 16 różnych
wariantów.
W niniejszym artykule przedstawiam
proponowane warianty ekoschematów
wraz z krótkim opisem. Warto zaznaczyć,
że wszystkie stawki są stawkami proponowanymi i ich wysokość nie jest jeszcze przesądzona. Ponadto płatność w ramach każdego z wariantów będzie przyznawana do powierzchni zgłoszonej w ramach danego ekoschematu, nie do całej
powierzchni gospodarstwa.
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EKOSCHEMAT I
Obszary z roślinami miododajnymi
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Celem interwencji jest zachęcenie
rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska
dla pszczoły miodnej i dzikich owadów
zapylających; obszary takie przyczyniają
się do ochrony różnorodności biologicznej.
Interwencja będzie polegała na tworzeniu
obszarów z roślinami miododajnymi przez
wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, która nie obejmuje
obcych gatunków inwazyjnych.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych,
na których realizowany jest ekoschemat.
EKOSCHEMAT II
Ekstensywne użytkowanie TUZ
z obsadą zwierząt
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Celem ekoschematu jest ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie na TUZ o niskiej wartości
produkcyjnej. Wprowadzony dolny limit
obsady zwierząt wypasanych na TUZ (na
poziomie 0,3 DJP) ma na celu przeciwdziałanie negatywnemu trendowi jakim jest
zaprzestawanie utrzymywania zwierząt
trawożernych w gospodarstwach posiadających TUZ. Przyznanie wsparcia tym gospodarstwom pozwoli na utrzymanie ich
w gotowości produkcyjnej, będzie promowało zamknięty obieg materii w obrębie
gospodarstwa oraz przyczyni się do wykorzystania potencjału paszowego TUZ.
Proponowany górny limit określony na
poziomie 2 DJP pozwoli na realizację celu ekoschematu jakim jest ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie TUZ o niskiej wartości produkcyjnej, a dodatkowo będzie wspierał ograniczenie zagęszczenia zwierząt (co jest z kolei korzystne biorąc pod uwagę ilość azotu
wprowadzanego do środowiska).
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków objętych ekoschematem.

EKOSCHEMAT III
Międzyplony ozime
/Wsiewki śródplonowe
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Celem ekoschematu Międzyplony ozime / Wsiewki śródplonowe jest poprawa stanu i ochrona gleby. Międzyplony mają za zadanie pokrycie gleby roślinnością, szczególnie w okresach newralgicznych, narażonych na erozję, dzięki czemu ograniczają wymywanie składników do wód podziemnych. Posiadają
one także znaczący wpływ na ochronę
zasobów naturalnych gleb, w szczególności poprzez zwiększanie substancji organicznej w glebie. Uprawa międzyplonów oraz wsiewek śródplonowych może
także zwiększać pochłanianie CO2 w rolnictwie, poprzez wiązanie go w materii
organicznej.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych,
na których realizowany jest ekoschemat.
EKOSCHEMAT IV
Opracowanie i przestrzeganie
planu nawożenia
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Celem ekoschematu jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w azot, fosfor,
potas, magnez, wapń (N, P, K, Mg i Ca)
i potrzeb roślin z wykorzystaniem analizy gleb i systemów wspomagania decyzji
w zakresie nawożenia.
Badanie (analiza chemiczna) gleby
umożliwia zastosowanie optymalnych
ilości nawozów, co pozwoli na uniknięcie wprowadzenia zbyt dużej ich ilości do
gleby oraz ograniczenie ich wymywania
i przenikania do wód gruntowych. Wyniki analizy gleby posłużą do opracowania planu nawożenia, który wskaże ilości
N, P, K, Mg i Ca do zastosowania w nawozach na danej działce rolnej.
Racjonalne stosowanie nawozów może
przyczynić się w sposób bezpośredni do
zmniejszenia zużycia nawozów. Dodatkowo może wpłynąć na ograniczenie emisji tlenków azotu do atmosfery oraz zapobieganie przedostawaniu się zawartych
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w nawozach składników, szczególnie azotu i fosforu, do wód powierzchniowych
i podziemnych.
Interwencja zawiera wariant dotyczący
wapnowania. Działanie ma przeciwdziałać zakwaszeniu gleb, które stanowi istotne zagrożenie dla środowiska. Zakwaszenie m.in. pogarsza strukturę gleby, osłabia kompleks sorpcyjny i zdolność zatrzymywania wody (co ma szczególne znaczenie w okresach suszy), zwiększa mobilność glinu i manganu oraz innych metali ciężkich, zmniejsza efektywność wykorzystania azotu i fosforu, przez co wpływa na pogorszenie jakości wód na skutek
strat niewykorzystywanego przez rośliny azotu i fosforu, a także wpływa na jakość wód podziemnych (przenikanie azotu azotanowego).
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych
objętych ekoschematem.
EKOSCHEMAT V
Zróżnicowana struktura upraw
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Celem interwencji jest poprawa
jakości gleby i potrzeba odbudowy materii
organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki, które wpływają
na dodatni bilans materii organicznej, jak
i na zwiększanie się różnorodności biologicznej. Ponadto, do ochrony różnorodności biologicznej wymóg udziału co najmniej trzech różnych upraw w gospodarstwie przyczyni się do ograniczania monokultur w uprawach.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych
objętych ekoschematem.
EKOSCHEMAT VI
Wymieszanie obornika na gruntach
ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Ograniczenie emisji amoniaku
na etapie stosowania obornika na gruntach ornych można osiągnąć poprzez doskonalenie metod aplikacji nawozów naturalnych np. poprzez orkę lub płytką
uprawę, niemniej jednak za najbardziej
efektywną strategię ograniczania emisji
amoniaku ze stosowania obornika uważa się skrócenie czasu jego pozostawienia
na powierzchni pola. Wynika to z faktu,
że większość amoniaku jest uwalniana
z obornika w ciągu kilku godzin po rozrzuceniu na powierzchni ziemi.
Celem ekoschematu jest ograniczenie
emisji amoniaku do atmosfery poprzez
działanie polegające na wymieszaniu

obornika w okresie maksymalnie 12 godzin od jego aplikacji na glebę. W znaczny
sposób wpłynie to na ograniczenie emisji
amoniaku a jednocześnie będzie możliwe
do realizacji przez rolników ze względów
organizacyjnych.
Propagowanie nawożenia obornikiem
(ekoschemat będzie dostępny również
dla gospodarstw nieposiadających własnego obornika), przyczyni się do poprawy jakości gleb i zwiększenia sekwestracji węgla w glebie, a także będzie promować zrównoważoną produkcję w gospodarstwie.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych,
na których realizowany jest ekoschemat.
EKOSCHEMAT VII
Stosowanie płynnych nawozów
naturalnych innymi metodami
niż rozbryzgowo, tj. w formie
aplikacji doglebowej
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Ograniczenie emisji amoniaku
ze stosowanych na gruntach ornych płynnych nawozów naturalnych można osiągnąć poprzez doskonalenie metod aplikacji nawozów naturalnych np. poprzez
orkę lub płytką uprawę. Niemniej jednak
najskuteczniejszą metodą w tym zakresie
jest aplikacja nawozów naturalnych bezpośrednio do gleby. Przykładowo badania
dotyczące stosowania gnojowicy, wskazują, że wprowadzenie jej bezpośrednio do
gleby przyczynia się do ograniczenia emisji amoniaku na poziomie do 90%.
Aplikacja doglebowa przyczynia się do
lepszego wykorzystania składników pokarmowych dostępnych w nawozach naturalnych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji amoniaku.
Celem ekoschematu jest zachcenie rolników do stosowania metod doglebowych
podczas aplikacji płynnych nawozów naturalnych, co przyczyni się do ograniczenia emisji amoniaku do atmosfery ze stosowanych nawozów.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych
w gospodarstwie, na których realizowany
jest ekoschemat.
EKOSCHEMAT VIII
Uproszczone systemy uprawy
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: W Polsce dominuje tradycyjny
– płużny system uprawy roli. Jednak taki sposób przygotowania pola pod zasiew prowadzi do wielu negatywnych
zmian w środowisku glebowym. Duża

głębokość i intensywność spulchniania
przy stosowaniu uprawy płużnej przyspiesza proces mineralizacji próchnicy.
Ubytek glebowej materii organicznej wywiera negatywny wpływ na strukturę
gleby, pojemność wodną i jej biologiczną aktywność.
Celem ekoschematu jest wsparcie
konserwującej uprawy roli, której głównym celem jest zachowanie naturalnych
zasobów przyrody przy równoczesnym
osiąganiu zadowalających plonów. Uprawa ta bazuje na wspieraniu naturalnych procesów biologicznych w glebie
a wszelkiego rodzaju zabiegi uprawowe
są zredukowane do niezbędnego minimum. Środki produkcji pochodzenia organicznego lub syntetycznego są w tym
systemie uprawy w ten sposób stosowane, aby nie naruszać procesów odtwarzających życie biologiczne i naturalnej
struktury gleby.
W ramach systemu uprawy konserwującej, wspieranej w ramach ekoschematu,
wyróżnia się uprawę bezorkową – bezpłużną, gdzie pług zastępowany jest innymi narzędziami uprawowymi, np. przez
bronę talerzową, kultywator ścierniskowy,
spulchniacz obrotowy.
Rozwiązaniem objętym ekoschematem jest również tzw. pasowa uprawa roli (strip-till), która polega na spulchnieniu
pasa gleby wzdłuż rzędów rośliny uprawnej. Po pasowym spulchnieniu (nawet do
30 cm) wykonuje się nawożenie i siew nasion. Wszystkie te zabiegi można przeprowadzić w trakcie jednego przejazdu zestawem składającym się z maszyny spulchniającej glebę, siewnika i aplikatora umożliwiającego rzędowe (zlokalizowane) stosowanie nawozu.
Prowadzenie upraw uproszczonych
(bezpłużnych, pasowych) zapobiega erozji wodnej i wietrznej, poprawia strukturę i porowatość gleby, wpływa na lepsze
zatrzymywanie wody w glebie i zwiększanie zawartości substancji organicznej
w wierzchniej warstwie gleby, ogranicza
parowanie wody z gleby oraz straty azotu w czasie zimy. Jednocześnie ograniczenie zabiegów uprawowych zmniejsza ilość
spalin trafiających do atmosfery.
Ekoschemat nie obejmuje tzw. uprawy
zerowej z uwagi na zbyt duże negatywne
konsekwencje stosowania herbicydów jako jedynej formy przygotowywania gruntu pod zasiew roślin w tym typie upraw.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do gruntów ornych w gospodarstwie, spełniających wymogi ekoschematu
Uproszczone systemy uprawy.
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EKOSCHEMAT IX
Utrzymanie zadrzewień śródpolnych
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Założeniem interwencji jest
utrzymanie i pielęgnacja zadrzewień śródpolnych, założonych w ramach:
n art. 22 rozporządzenia PE i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 dotyczy zadrzewień założonych w 2022
r. w ramach poddziałania 8.1 – Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
PROW na lata 2014-2020 lub
n interwencji „Tworzenie zadrzewień
śródpolnych” z art. 73 projektu rozporządzenia o Planach Strategicznych
WPR, w celu zapewnienia przetrwania
posadzonych w formie liniowej lub pasowej drzew i/lub krzewów.
Celem interwencji jest zachęcenie rolników do utrzymania i pielęgnacji utworzonych na gruntach ornych zadrzewień
śródpolnych.
Utrzymywanie zadrzewień śródpolnych ma zasadnicze znaczenie dla różnorodności biologicznej. Są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej na obszarach wiejskich. Zadrzewienia stanowić będą ostoję i korytarze ekologiczne dla wielu gatunków zwierząt oraz wpłyną na
zminimalizowanie erozji wodnej i wietrznej gleby, co będzie korzystnie wpływać
na jej żyzność. Dodatkowo poprzez zdolnościom pochłaniania dwutlenku węgla
przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni utrzymywanych
zadrzewień śródpolnych.
EKOSCHEMAT X
Utrzymanie systemów rolno-leśnych
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Założeniem interwencji jest
utrzymanie systemów rolno-leśnych, założonych w ramach interwencji „Zakładanie systemów rolno-leśnych” na podstawie
art. 73 projektu rozporządzenia o Planach
strategicznych WPR, w celu zapewnienia
przetrwania posadzonych drzew i krzewów pod względem ich ilości i jakości.
Systemy rolno-leśne to praktyki rolnicze, gdzie drzewa i krzewy w sposób celowy są zintegrowane z uprawą rolniczą.
Celem ekoschematu jest zachęcenie rolników do utrzymania i pielęgnacji systemów rolno-leśnych założonych w ramach
interwencji „Zakładanie systemów rolno-leśnych”. Systemy rolno-leśne korzystnie
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wpływają na produkcję rolną i hodowlę zwierząt. Dodatkowo pozytywnie oddziaływają na różnorodność biologiczną,
krajobrazową oraz spełniają szereg funkcji
wodochronnych, glebochronnych i wiatrochronnych. W celu spełniania tych funkcji
wsparciem zostanie objęty obszar, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane
z uprawą rolną, tj. zarówno obszar z nasadzeniami drzew i krzewów, jak również
grunt uprawiany pomiędzy nimi.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni obszaru, gdzie
będzie prowadzona działalność rolnicza
w systemie rolno-leśnym, czyli zarówno
powierzchni z drzewami i krzewami jak
również obszaru między rzędami drzew
i krzewów.
EKOSCHEMAT XI
Retencjonowanie wody
na trwałych użytkach zielonych
Zakres terytorialny: Cały kraj, jednak
z następującym zastrzeżeniem: wsparcie
realizowane w gospodarstwach realizujących równolegle na danym obszarze zobowiązania w ramach wybranych wariantów pakietów przyrodniczych związanych
z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków
ptaków w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020
r. Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone
gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
(poza wariantem 4.3. Murawy), Pakietu 5.
Cenne siedliska poza obszarami Natura
2000 (poza wariantem 5.3. Murawy) lub
Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk
i pastwisk oraz analogicznych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
w ramach Planu Strategicznego 2023-2027.”
Opis: Celem interwencji jest promowanie retencjonowania wody, a w efekcie poprawa gospodarki wodnej oraz zachowanie siedlisk hydrogenicznych.
Płatność przyznawana będzie rolnikom
udostępniającym swoje TUZ na cele związane z retencjonowaniem wody, położone
na terenach, gdzie w okresie wegetacyjnym
w danym roku faktycznie wystąpiły zalania – podtopienia. Wdrożenie ekoschematu opierać się będzie na monitoringu satelitarnym. Proponowany model wdrażania
jest spójny z postulatem uproszczeń i stosowania rozwiązań opartych na cyfryzacji.
Ograniczenie wsparcia do gruntów objętych zobowiązaniami w ramach wybranych wariantów pakietów przyrodniczych
lub ekoschematu Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt jest podyktowane potrzebą ukierunkowania tego ro-

dzaju wsparcia na siedliska hydrogeniczne, szczególnie predestynowane do funkcji retencyjnej, których kondycja przyrodnicza jest uzależniona od obecności wody,
i na tereny o ekstensywnym systemie produkcji, gdzie potrzeby produkcyjne są stosunkowo łatwe do pogodzenia z wykorzystaniem terenu na cele usług ekosystemowych. Interwencja będzie stanowić kontynuację analogicznego działania wdrażanego w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW w roku 2022.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych objętych ekoschematem.
EKOSCHEMAT XII
Przeznaczenie 7% powierzchni UR
w gospodarstwie na obszary
nieprodukcyjne
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Celem interwencji jest zachęcenie
rolników do utrzymywania w gospodarstwie obszarów nieprodukcyjnych, które korzystnie oddziałują na środowisko,
w szczególności na ochronę i zwiększenie
różnorodności biologicznej. Wsparciem
zostaną objęte elementy krajobrazu występujące na gruntach ornych. W ten sposób interwencja ma zachęcić rolników do
utrzymania w gospodarstwie obszarów
nieprodukcyjnych na poziomie wyższym
niż w ramach obowiązkowej normy DKR
(GAEC) 8. Występując o wsparcie rolnicy
będą mogli uwzględnić obszary nieprodukcyjne realizujące jednocześnie normę
DKR (GAEC) 8 w zakresie obowiązkowego minimalnego odsetka gruntów ornych.
Forma wsparcia: Płatności roczna
przyznawana do powierzchni użytków
rolnych w gospodarstwie.
EKOSCHEMAT XIII
Prowadzenie produkcji roślinnej
w systemie Integrowanej
Produkcji Roślin
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Założeniem interwencji jest
udzielanie pomocy do prowadzenia w danym roku upraw zgodnie z metodykami
integrowanej produkcji roślin pod nadzorem podmiotów certyfikujących. Potwierdzeniem prowadzenia upraw zgodnie
z określonymi metodami, będzie wydanie certyfikatu krajowego systemu jakości
– Integrowana Produkcja Roślin (IP), który funkcjonuje na podstawie przepisów
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach
ochrony roślin (Dz. U. z 2020 poz. 2097).
Celem interwencji jest zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji roślin-

z ekonomią za pan brat
nej w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym zachowaniu wielkość plonów na
odpowiednim poziomie.
Rolnicy prowadząc uprawy zgodnie
z metodyką integrowanej produkcji roślin
będą pozytywnie oddziaływać na środowisko poprzez efektywne i przyjazne wykorzystanie zasobów takich jak np. woda,
gleba, środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, maszyny rolnicze.
Określone w metodykach sposoby prowadzenia uprawy są połączeniem wielu
ważnych praktyk rolniczych, które łączą
ze sobą cele środowiskowe i ekonomiczne. Wśród nich możemy wyróżnić praktyki odnoszące się m.in. do:
n stosowania odpowiedniego płodozmianu,
n przestrzegania zasad integrowanej
ochrony roślin, zaostrzone o obligatoryjne stosowanie metod ochrony roślin alternatywnych dla metod chemicznych,
w szczególności metod biologicznych
i zredukowanie palety środków ochrony roślin o te, które mają najbardziej negatywny wpływ na środowisko,
n zabiegów agrotechnicznych zastępujących stosowanie herbicydów przedwschodowo i doglebowo,
n wskazania odmian odpornych na choroby, szkodniki, czy też niedobory wody,
n stosowania kwalifikowanego materiału siewnego,
n prowadzenia nawożenia według potrzeb pokarmowych roślin, przy wykorzystaniu aktualnych badań gleby
na składniki pokarmowe i pH gleby,
n dbałości o zwiększenie liczby organizmów pożytecznych w pobliżu uprawy poprzez zarośla śródpolne, pasy
kwietne, ustawianie domków dla murarek, kopców dla trzmieli,
n stworzenie odpowiednich warunków
do obecności ptaków drapieżnych tj.
ustawianie tyczek spoczynkowych,
n czyszczenia maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin m.in.
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
się szkodliwych organizmów.
Metodyki zostały opracowane dla różnych rodzajów roślin uprawnych. W każdej
zawarte są konkretne wymogi ściśle związane z technologią uprawy danej rośliny.
Rolnik musi postępować zgodnie ze wskazanymi w metodyce praktykami. Metodyki
zawierają listy wymagań obligatoryjnych,
podstawowych, dodatkowych i zalecenia.
Ich realizacja wymaga dużej świadomości
rolnika, zastosowania bardziej pracochłonnych i kosztochłonnych metod produkcji.
Uczestnik systemu ponosi także koszty certyfikacji oraz obowiązkowych badań.

Rolnik jest zobowiązany do prowadzenia ochrony roślin zgodnie z programami ochrony wskazującymi środki ochrony roślin wytypowane do stosowania
w ramach systemu IP. W ramach systemu ograniczane jest stosowanie preparatów stwarzających największe potencjalne
zagrożenie, nieselektywnych.
Stopień realizacji wymagań zawartych
w metodykach, podlega ocenie dokonywanej przez podmiot certyfikujący. Ocenie zostaje poddawana również część plonów, która jest kierowana na badania weryfikujące poziom pozostałości środków
ochrony roślin. Pozytywna ocena metod
uprawy upoważnia podmiot certyfikujący do wydania certyfikatu na pochodzący
z niej plon. Produkt jest rozpoznawalny na
rynku dzięki oryginalnemu znakowi IP.
Wsparciem w ramach interwencji będą
objęte powierzchnie, na których były uprawiane poszczególne rośliny uprawne z takich grup upraw jak: rolnicze, warzywne,
sadownicze, jagodowe – dla których zostały opracowane metodyki IP.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów rolnych, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji roślin.
Dodatkowo płatność może być powiększona o koszty transakcyjne, stanowiące
częściową rekompensatę z tytułu kosztów
kontroli gospodarstwa przeprowadzanej
przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w Integrowanej Produkcji.
EKOSCHEMAT XIV
Biologiczna ochrona upraw
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Interwencja polega na zastosowaniu na określonej uprawie zabiegu z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy
użyciu preparatów mikrobiologicznych (tj.
zawierających grzyby, bakterie, wirusy).
Wsparciem będą objęte uprawy, dla których zostały zarejestrowane środki ochrony roślin oparte na mikroorganizmach. Stosowanie tych środków musi być zgodne
z ich etykietą. Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków
ochrony roślin, co będzie miało pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych
środków ochrony roślin do środowiska.
Wsparcie przyczyni się do złagodzenia
trudności występujących przy produkcji
roślinnej chronionej biologicznie.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów rolnych objętych ekoschematem.

EKOSCHEMAT XV
Rolnictwo ekologiczne
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Celem interwencji jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać
lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w prawodawstwie unijnym i krajowym. Wsparciem w ramach interwencji objęte są powierzchnie w ramach następujących grup
upraw: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ,
prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.
Ponadto, małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi tzn. gospodarstwa
o powierzchni UR nie większej niż 10 ha
mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach płatność do hektara w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw. W ramach interwencji rolnicy mogą również
otrzymać do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznych dodatkową
premię za prowadzenie zrównoważonej
produkcji roślinno-zwierzęcej (zarówno
w przypadku płatności ekologicznych do
powierzchni ww. grup upraw, jak w przypadku małych gospodarstw z uprawami
ekologicznymi).
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do hektara powierzchni upraw
prowadzonych metodami ekologicznymi.
EKOSCHEMAT XVI
Dobrostan zwierząt
Zakres terytorialny: cały kraj
Opis: Celem interwencji jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom
udzielane będzie wsparcie za realizację
zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki. Wsparcie
to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia
praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.
Interwencja obejmuje świnie (lochy
i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce,
kury nioski, kurczęta brojlery, indyki
utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie i kozy.
Forma wsparcia: Płatność roczna przyznawana do sztuki zwierzęcia.
Bieżące Informacje nr 1 [386] n Styczeń 2022
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Tworzenie krótkich łańcuchów
dostaw w ramach PROW 2014-2020
Celem działania PROW 2014-2020 „Współpraca” jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w rozumieniu art. 2 ust. 1
akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), tj. krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszące lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujące się ścisłymi związkami
geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami
– na zasadach płatności zryczałtowanej.
dr Marcin Kazimierczuk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wysokość pomocy
W 2022 roku V nabór wniosków na
wsparcie finansowe udzielane w ramach
działania „Współpraca”, które jest elementem Programu Rozwoju Obszarów
Rolnych na lata 2014-2020 odbędzie się
w dniach od 31 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 r. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc w ramach działania „Współpraca” jest przyznawana grupie operacyjnej EPI w wysokości 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu oraz 280 000 zł, w pozostałych przypadkach – i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz
w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Beneficjent działania „Współpraca”
Pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, jeżeli
w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników i każdy
z nich spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie
prowadzonych przez nich działalności:
n w ramach dostaw bezpośrednich lub
n przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
n w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
n w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
lub
n wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej
jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10
i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Grupa operacyjna EPI winna posiadać nadany numer identyfikacyjny oraz zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działać na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż
umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które
ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy. Podmioty wchodzące
w skład grupy operacyjnej nie mogą być członkiem innej gru-
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py operacyjnej posiadającej lub nieposiadającej zdolności prawnej, która ubiega się o pomoc lub której została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.
Warunki realizacji operacji
Grupa operacyjna zobowiązana jest opracować i przedłożyć Agencji m.in. plan działania grupy operacyjnej, uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień,
w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej
transzy, określający liczbę rolników wchodzących w skład
grupy operacyjnej, liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy, asortyment produktów
oferowanych do sprzedaży, wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży. W terminie 30 dni od dnia,
w którym upłynie odpowiednio rok oraz 2 lata od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna przedkłada Agencji sprawozdania z realizacji planu działania grupy
operacyjnej. Przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności
drugiej transzy grupa operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej.
W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej grupa operacyjna zobowiązana
jest prowadzić i aktualizować stronę internetową, na której
umieszczane są informacje na temat realizowanej operacji
oraz jej rezultatów, przy czym na stronie internetowej należy
umieszczać także informacje o sprzedaży prowadzonej przez
grupę operacyjną w okresie prowadzenia wspólnej sprzedaży, tj. przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej
transzy. Wniosek o płatność pierwszej transzy składany jest
w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek
o płatność drugiej transzy – po zakończeniu realizacji operacji i spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później
niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
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Polski projekt Planu Strategicznego
dla WPR już w Brukseli
Polski projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Plan), został formalnie przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2021 roku. Wcześniej, 14 grudnia 2021 r., Rada Ministrów uchwałą
przyjęła projekt tego ważnego dla Polski dokumentu.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dokument ten będzie stanowił podstawę
ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW). W kolejnym etapie prac, Komisja Europejska będzie
analizowała Plan, a ewentualne opinie lub
uwagi będą przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Najważniejsze rozwiązania
polskiego Planu dla WPR 2023-2027
1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw.
Wsparcie dotyczy głównie metod gospodarowania przyjaznych klimatowi i środowisku (ochrona wody, gleby i powietrza
oraz bioróżnorodności). Ważna będzie również produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej oraz biogospodarka. W pakiecie
tym przewiduje się poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.
2. Pomoc w obszarze konkurencyjnego rolnictwa zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe.
Instrumenty WPR, głównie płatności bezpośrednie, mają na celu wspieranie dochodowości mniejszych gospodarstw,
głównie rodzinnych i młodych rolników. Będzie to możliwe
m.in. dzięki:
n uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną i utrzymaniu
wsparcia związanego z produkcją w dotychczas wspieranych sektorach;
n lepszej organizacji łańcuchów dostaw, rozwojowi małego przetwórstwa oraz wzmocnieniu krajowych i unijnych
systemach jakości produkcji żywności;
n wsparciu inwestycji w przetwórstwie i wprowadzaniu
produktów do obrotu;
n wsparciu rolnictwa ekologicznego uwzględniając uproszczenia, mające przyczynić się do istotnego wzrostu powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji;
n wsparciu dobrostanu zwierząt w nowych grupach zwierząt: kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie.

szające retencję wody, to szczególne obszary wsparcia. Wspierane będą również inwestycje związane z powtórnym obiegiem wody, ograniczaniem zużycia energii w produkcji oraz
zwiększające lesistość i poprawę stanu lasów wraz z ich bioróżnorodnością.
4. Wzmacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich
Na lata 2023-2027 zaplanowane są działania/interwencje zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej poprzez
tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich. Wdrażana będzie koncepcja inteligentnych wiosek,
mających na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach: poprawy jakości życia, ograniczenia depopulacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystraczającej liczby miejsc pracy,
czy wykluczenia cyfrowego. Wspierane będą również inwestycje
w małą infrastrukturę techniczną, produkcję bezpiecznej żywności, w tym ograniczające zużycie pestycydów.
5. Budżet Planu
Środki skierowane będą głównie do rolników, ale także do
przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet
Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie zaplanowano ponad 17 mld euro.
Źródło: minrol.gov.pl
W roku 2022 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
będzie organizował dla rolników szkolenia zarówno stacjonarne, jak
i zdalne. Szkolenia będą miały na celu przekazanie niezbędnych
informacji o nowej Wspólnej Polityce Rolnej od 2023 roku.
Zachęcamy rolników do odwiedzania naszej strony internetowej
i kontaktów z doradcami w poszczególnych gminach, aby pozyskać
ważne dla siebie informacje – co? gdzie? kiedy? w jakiej formie?

3. Wspieranie i wzmacnianie ochrony środowiska, w tym
różnorodności biologicznej.
Ważne działania/interwencje będą rekompensować rolnikom stosowanie podwyższonych norm w produkcji rolniczej. Przyjazne dla środowiska metody produkcji, ograniczające emisje CO2, poprawiające jakość gleb i wód oraz zwiękBieżące Informacje nr 1 [386] n Styczeń 2022
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Harmonogram naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 do końca 2022 roku
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 klimatycznych
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

11.03 – 31.12. 2021
2022 – nabór ciągły

2.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

10.12.2021 – 7.02.2022
– grudzień 2022

3.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF

28.02 – 28.03.2020

4.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec – kwiecień 2022

5.

Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt

21 czerwca – 20 września 2021
marzec 2022

6.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar d – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub
zwiększenie wartości dodanej produktu

21 czerwca – 20 września 2021

7.

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

21 czerwca – 20 września 2021
marzec 2022, wrzesień 2022

8.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec 2022

9.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

20.10 – 30.11.2021
maj, październik 2022

10.

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

28.09 – 26.11.2021
maj, październik 2022

11.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF

nabór nie jest planowany

13.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF

grudzień 2021
styczeń/luty 2022

14.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”:
– nabór dla zakładów przetwórczych

31 października
– 29 grudnia 2021

15.

– nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

16.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

30.11.2020 – 15.02.2021
marzec 2022

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
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17.

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

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

18.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

19.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

20.

Działanie „Współpraca” – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Bieżące Informacje nr 1 [386] n Styczeń 2022

31.12.2021 – 31.01.2022
kwiecień 2022

rozwijamy obszary wiejskie

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
21.

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

29 listopada
– 31 grudnia 2021

22.

Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

lipiec 2022

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
23.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa

24.

Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

26.

Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

27.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

28.

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
maj/czerwiec 2022
październik/listopad 2022

29.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na zalesienie

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 31 lipca 2022

15.03 – 15.05.2022

Pierwsze nabory
mogą być ogłoszone
w drugim kwartale 2022
* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych
30.

Zarządzanie zasobami wodnymi (terminy naborów będą ogłaszane przez samorządy wojewódzkie)

WAŻNE!
Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że jeszcze
w 2022 r. przeprowadzane będą kolejne nabory wniosków na wsparcie.
W tym okresie planowana jest kontynuacja wdrażania większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz
utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu
„Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” (wsparciem
mogą być objęte dodatkowo operacje z zakresu wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie – realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz operacje z przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich).
Niektóre instrumenty wsparcia są lub będą zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby rolników,
przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, aby jak najefektywniej wykorzystać środki. Nowym działaniem
jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, beneficjenci nie są zobowiązani do przeprowadzania postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu
ich wyboru. Z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 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).
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
q Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. z 2021 r., poz.
2163. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. Dz.U.
z 2021 r., poz. 2159. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
11 grudnia 2021 r.
W 2022 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:
n upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu,
warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych
– wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;
n bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2130. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 listopada 2021 r.
q z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2145. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 listopada 2021 r.
q z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie maksymalnych sum
ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich na 2022 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 2154. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 grudnia 2021 r.
W 2022 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:
n 1 ha upraw rolnych wynoszą: 20 300 zł – dla zbóż, 11 400 zł
– dla kukurydzy, 12 700 zł – dla rzepaku i rzepiku, 48 000 zł
– dla chmielu, 34 900 zł – dla tytoniu, 235 300 zł – dla warzyw gruntowych, 106 700 zł – dla drzew i krzewów owocowych, 60 200 zł – dla truskawek, 38 600 zł – dla ziemniaków, 10 000 zł – dla buraków cukrowych, 16 000 zł – dla roślin strączkowych;
n 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 10 000 zł – dla bydła, 12 300 zł – dla
koni, 920 zł – dla owiec, 700 zł – dla kóz, 1600 zł – dla świń,
53 zł – dla kur, perlic i przepiórek, 65 zł – dla kaczek, 250 zł –
dla gęsi, 150 zł – dla indyków, 1100 zł – dla strusi.
q z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych
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rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2212. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 2 grudnia 2021 r.
q z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Dz.U. z 2021 r., poz. 2237. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 grudnia 2021 r.
q z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 2252.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 grudnia 2021 r.
q Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej. Dz.U. z 2021 r., poz. 2183. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2114.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U.
z 2021 r., poz. 2137.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2256.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Dz.U. z 2021 r., poz. 2059.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18
października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów.
Dz.U. z 2021 r., poz. 2092.

w domu i w zagrodzie
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CAŁKIEM INNE CIEKAWOSTKI – ZWYCZAJNE ALBO NADZWYCZAJNE
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Większość towarów i produktów, które kupujemy w sklepach
i przynosimy do domu, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali. Wytwarzamy bardzo
dużo odpadów. Posegregowane przestają być śmieciem –
stają się wartościowym surowcem.
Papier, szkło, tworzywa sztuczne to nie śmieci – to wartościowe
surowce! Mogą się jeszcze przydać… Sprawdźmy, jak to działa. Oto
kilkanaście ciekawostek.
n W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton jedzenia rocznie.
n Polska wydaje 16 mln złotych rocznie na oczyszczanie lasów ze
śmieci.
n Do produkcji 1 tony papieru potrzeba ok. 17 drzew. Te drzewa produkują w ciągu roku tlen, który wystarczyłby dla 170 osób.
n 59 kg makulatury ratuje 1 drzewo.
n Styropianowa tacka rozkłada się 500 lat.
n W ciągu roku każdy z nas wyrzuca średnio około 66 plastikowych
butelek PET.
n Jedna plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat.
n Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru.
n Aluminiowa puszka rozkłada się od 200 do 400 lat.
n Foliowa torba rozkłada się ok. 300 lat.
n Bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody.
n Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny zawierają metale
ciężkie, kwasy żrące i korozyjne, a także substancje rakotwórcze
i rtęć. Nie neutralizowane zatruwają wodę i glebę.
n Puszki aluminiowe można poddawać recyklingowi nieskończoną
ilość razy. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 tony
rudy i 700 kilogramów ropy naftowej.
n Opakowania szklane można przetwarzać nieskończoną ilość razy.
Ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to oszczędność
1100 W energii, której potrzeba do wyprodukowania nowej. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny oglądać telewizję lub 22 godziny pracować przy komputerze lub 4 godziny świecić żarówką.
n Karton po mleku ma wartość energetyczną, która pozwala zasilać
żarówkę o mocy 40 Watt przez 1,5 godziny.
n Niemal cały samochód (80-95%) przeznaczony do złomowania nadaje się do recyklingu.

Musimy sobie zdawać sprawę, że segregowanie to nie wyrzucanie!
Segregacja ma sens, a recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko.

Co powstaje w procesie recyklingu odpadów?
n Z papieru – filtry do kawy, opakowania na jajka (popularnie nazywane wytłaczankami), klosze oświetleniowe, papier toaletowy, opakowania, np. do pizzy.
n Ze szkła – materiały budowlane w postaci włókien szklanych, kafelki, opakowania szklane, np. słoiki.
n Z metalu i tworzyw sztucznych – bluzy polarowe, meble ogrodowe,
opakowania metalowe.
n Z odpadów Bio-nawóz dla roślin, biogaz.
n Odpady zmieszane zostają zutylizowane.
Nadajmy sens recyklingowi
poprzez postanowienia na Nowy Rok!
Za każdym razem, kiedy otworzymy szafkę pod zlewem, pomyślmy o odzyskaniu cennych surowców. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od innych resztek, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem. Dzięki recyklingowi
oszczędzimy surowce.
n Nie wywoźmy śmieci do lasu!
n Kupujmy tylko tyle jedzenia, ile zjemy.
n Jeśli kupujemy obiad na wynos, weźmy ze sobą opakowanie wielorazowego użytku.
n Nie wyrzucajmy baterii do kosza. Oddać je należy w punkcie zbiórki albo wrzucać do specjalnego pojemnika w sklepie.
n Oszczędzajmy papier – nie drukujmy tego, co można przeczytać
w wersji elektronicznej.
n Na zakupy zawsze zabierajmy własną torbę wielokrotnego użytku.
n Nie wyrzucajmy przeterminowanych leków do kosza na śmieci.
Trzeba je zanieść do najbliższej apteki lub oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
n Przed wyrzuceniem zgniatajmy plastikowe butelki, puszki i kartony.
Zajmują w ten sposób mniej miejsca, a potem także w transporcie.
W Nowym Roku dokładnie sortujmy śmieci.
Dla środowiska. Dla nas. Dla siebie.
Źródło: www.mos.gov.pl
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w domu i w zagrodzie

Topinambur – właściwości zdrowotne
i odżywcze

Topinambur, inaczej zwany słonecznikiem bulwiastym, cechuje się przydatnością do uprawy w niekorzystnych warunkach klimatycznych, szybkim tempem wzrostu, wysoką produktywnością, wysoką odpornością na szkodniki i minimalnymi wymaganiami nawozowymi.
Anna Subocz

p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Braniewie
Dawniej wykorzystywany głównie jako pasza dla dzików,
sadzony był w tzw.
strefach buforowych
przy lasach. Obecnie, dzięki pracy naukowców, zwiększyła się świadomość wszechstronności w wykorzystaniu tej rośliny. Odkryto m.in., że niektóre bioaktywne składniki mogą zostać wyekstrahowane z liści
i łodyg topinamburu, co stworzyło możliwość wykorzystania w sektorze farmaceutycznym. Różnorodność w wykorzystaniu wraz z niskim kosztem uprawy
sprawiają, że słonecznik bulwiasty staje
się rośliną przyszłości, która budzi coraz
większe zainteresowanie.
Roślina ta przywędrowała do Polski
z Ameryki Północnej, nazwę swoją zawdzięcza Indianom z plemienia Topinamboore, którzy pierwotnie uprawiali topinambur. Jest to roślina dnia krótkiego, dlatego też bardzo późno kwitnie,
bo na przełomie września i października, w warunkach polskich nie wytwarza nasion. System korzeniowy topinamburu jest dobrze rozwinięty, z węzłów
podziemnych wyrastają pędy podziemne scalone. Gniazda bulw mieszczą się na
głębokości 30 cm, dlatego też gleba pod
topinambur musi być dobrze doprawiona. Pod jedną rośliną w gnieździe może
być do 50 bulw, które osiągają masę od 25
do 100 g jedna. Topinambur ma bardzo
cienką część okrywającą, przez co szybko
więdnie, dlatego też jest trudny w przechowywaniu. Po wykopaniu bulwy można przechowywać w lodówce maksymalnie 3 tygodnie, jednak najlepiej bulwy topinamburu przechowuje się w suchym
piasku przy temperaturze i wilgotności
takiej jak przy przechowywaniu ziemniaka. Bulwy przyrastają od czerwca do października. Dużym problemem w uprawie są dziki, dlatego też plantacje należy grodzić. 100 g świeżych bulw zawiera
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ok. 78% wody, ok. 2% białka i ok. 17,5%
węglowodanów, z których 75% stanowi
inulina. Inulina składa się z fruktooligosacharydów (FOS), ilość FOS zależy od
fazy dojrzałości roślin, dlatego też czas
zbiorów jest zoptymalizowany w oparciu o wielkość plonu, zawartość cukrów
w bulwach oraz cukrów łatwo fermentujących – zawartych w łodygach. W bulwach topinamburu znajduje się błonnik,
którego ilość wynosi ok. 1,6 g na 100 g.
W bulwach występują również witaminy, są to głównie: witamina C; β-karoten;
witaminy z grupy B: tiamina, ryboflawina, niacyna, biotyna. Zawartość witaminy C zależy głównie od terminu zbioru,
ponieważ bulwy wykopane jesienią zawierają jej więcej niż te wykopane wiosną. W bulwach słonecznika bulwiastego dominują kwasy nasycone, natomiast
w liściach-kwasy nienasycone. Wyodrębnione, związane lipidy występują w formie neutralnej, jako fosfolipidy i glikolipidy. W bulwach przeważają glikolipidy,
natomiast w liściach-fosfolipidy. Spośród
neutralnych form lipidów wyodrębniono m.in.: izoprenoidy skwalenu, a skwalen jest składnikiem ludzkiego płaszcza
lipidowego skóry, ma ponadto właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne.
W przypadku składników mineralnych,
ich zawartość w bulwach wynosi: 1,4%
magnezu, 1,1% wapnia, 0,13% sodu, 0,22%
żelaza, 0,12% cynku, 0,012% miedzi.
Właściwości zdrowotne
Substancje prozdrowotne występujące w bulwach topinamburu to: błonnik pokarmowy, oligosacharydy, poliole
(alkohole wielowodorotlenowe), aminokwasy, peptydy, białka, witaminy, cholina, lecytyna, bakterie fermentacji mlekowej, składniki mineralne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz substancje
fitochemiczne. Błonnik dzięki zdolności
pęcznienia, a tym samym adsorpcji wody w swojej matrycy, wpływa na zwiększenie wydalania szkodliwych substan-

cji z organizmu, oraz przyspiesza metabolizm cholesterolu. Fruktooligosacharydy (FOS) to naturalne węglowodany
proste występujące w bulwach topinamburu, związki te nie są trawione w górnej części przewodu pokarmowego, dlatego też regularne spożywanie bulw może zmniejszyć ryzyko chorób systemu jelitowego. FOS służą również jako świetna
pożywka dla pożytecznych bakterii bytujących w organizmie człowieka, czyli wpływają na zwiększenie liczby tych
bakterii, co wpływa na zmniejszenie populacji szkodliwych bakterii występujących w organizmie. Ponadto FOS zwiększają wchłanianie wapnia i magnezu.
W bulwach topinamburu znajdują się też
związki fenolowe, które budzą duże zainteresowanie, ze względu na ich właściwości przeciwutleniające.
Części nadziemne tych roślin stanowią doskonały surowiec zielarski, a liście topinamburu można traktować jako doskonałe źródło olejków eterycznych. Liście są źródłem naturalnego
–α-bisabolene. Od tysiącleci liście były
stosowane w chińskiej medycynie ludowej do leczenia złamań kości, ran skóry,
obrzęków. Kąpiele lecznicze z odwarów
i naparów sporządzanych z liści i łodyg
topinamburu maja tonizujący wpływ na
normalizację snu oraz poprawiają apetyt. Wiele substancji bioaktywnych wyizolowanych z nadziemnych części rośliny wykazuje działanie antygrzybiczne, przeciwutleniające oraz przeciwnowotworowe. W niektórych miejscach świata kwiaty topinamburu służą do sporządzania naparów herbacianych z dodatkiem różnych ziół. Napoje z kwiatów
mogą oczyścić organizm i przywrócić
system odpornościowy, wzmacniają naczynia krwionośne i dodają organizmowi energii, a regularne spożywanie takiej herbaty to doskonała profilaktyka
cukrzycy i chorób nerek. Liście i kwiaty są wykorzystywane do leczenia chorób takich jak: zapalenie stawów, choroby
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zwyrodnieniowej stawów, zapalenia kaletki, osteochondrozy, zapalenia korzonków nerwowych, dny moczanowej, miażdżycy kończyn dolnych. Sok otrzymywany z bulw może być stosowany w leczeniu schorzeń jelita grubego, hemoroidach,
owrzodzeń czy oparzeń. W przypadku
nadwagi i otyłości zalecane jest spożywanie bulw topinamburu, które dzięki
zawartości błonnika wywołują uczucie
sytości, co powoduje zmniejszenie ilości
pobieranych pokarmów. W diecie, w której stosowano mączki z bulw topinamburu wykazano obniżenie poziomu glukozy we krwi, dodatkowo spożywanie takiej mączki wpływa pozytywnie na metabolizm lipidów. Dodatek mączki i syropu z topinamburu do ciast i galaretek
wpływa na podniesienie wartości odżywczej tych produktów przy jednoczesnym obniżeniu kaloryczności. Zastąpienie 5% mięsa przy produkcji kiełbas 5%
proszku z topinamburu poprawia stosunek tłuszcz-białko, oraz zwiększa ilość
składników mineralnych i aminokwasów
w tych produktach. Obecność inuliny i jej
pochodnych w diecie człowieka przyczynia się do wzrostu bakterii probiotycznych w organizmie, które hamują rozwój
patogenów. Prebiotyczny efekt inuliny
obserwuje się przy spożyciu jej w ilości
10 g na dobę. Udowodniono pozytywny

wpływ inuliny na tłumienie homeostazy
glukozy we krwi, poziom lipidów, biodostępność minerałów. Bulwy topinamburu świetnie sprawdzają się w diecie osób
walczących z zaparciami, ponieważ inulina pobudza kurczliwość ściany jelita, co
poza regulacją fizjologicznych czynności powoduje również wydalenie zbędnych oraz szkodliwych substancji z organizmu. Bulwy można również stosować w celu zmniejszenia częstości występowania chorób układu oddechowego, aby zapobiegać przedwczesnemu starzeniu i występowaniu raka u ludności,
która żyje w miejscach o silnym zanieczyszczeniu metalami ciężkimi. Ponadto
spożywanie bulw topinamburu pomaga w usuwaniu alkoholu ze krwi, podnosi odporność organizmu i działa antystresowo, podnosi również zdolność
koncentracji.
Właściwości odżywcze
Bulwy topinamburu mają wysoką
wartość odżywczą. Białko tej rośliny zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne,
w tym także metioninę. W białku bulw
aminokwasem ograniczającym, w pierwszym rzędzie jest izoleucyna, później leucyna i lizyna. W składzie białka bulw wyróżniono 17 aminokwasów, spośród któ-

rych największą ilość stanowi kwas glutaminowy, bulwy są także zasobne w wolne aminokwasy. Ze względu na bogaty
skład aminokwasów w białkach, bulwy
topinamburu są rekomendowane w diecie dzieci w wieku 2-5 lat. Wartość odżywcza 100 g świeżych, surowych bulw
wynosi 73 kcal, natomiast bulw gotowanych 45 kcal. Wg różnych źródeł wartość
energetyczna bulw wynosi 760 kcal/kg,
ale przemnożona przez plon biomasy daje wartość 21356 kcal/m2, czyli najwyższą
spośród porównywanych gatunków: kukurydza, batat, ryż, ziemniaki, kassawa.
Podsumowując topinambur to roślina,
która charakteryzuje się wysoką zdolnością przystosowania ekologicznego, o szerokim zasięgu ekologicznym, jest w stanie przetrwać w bardzo trudnych warunkach naturalnych, a wszystko to przy niskich kosztach utrzymania. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę wszechstronne wykorzystanie tej rośliny, założenie
plantacji może okazać się świetnym pomysłem na biznes.
Źródło:
- Publikacja naukowa: „Właściwości odżywcze i zdrowotne Helianthus tuberosus L.”
Barbara Sawicka, Dominika Skiba, Piotr
Barbaś

NOWOŚCI WYDAWNICZE
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

REGULACJA ZACHWASZCZENIA
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
Małgorzata Razminas

Olsztyn, 2021 r.

Pojęcie „chwast” nie jest zwrotem botanicznym, takim jak bylina czy roślina jednoroczna,
To co uznamy, że jest chwastem, jest względne. Zasadniczo chwastem jest każda roślina,
która w danej uprawie jest niepożądana. Jednakże gatunki, które pospolicie nazywane są
chwastami łączy kilka wspólnych cech. Są to rośliny pionierskie, czyli te, które wyrastają najszybciej w momencie pojawienia się kawałka odsłoniętej gleby. Aby sprostać temu zadaniu,
rośliny te muszą szybko rosnąć, produkować liczne, niewielkich rozmiarów nasiona, które łatwo się rozprzestrzeniają, i zachowują zdolność kiełkowania przez wiele lat – czyli muszą być
ekspansywne. W przyrodzie rośliny, które posiadają takie cechy, są bardzo potrzebne, gdyż
pomagają szybko zagospodarować odsłonięty kawałek ziemi, aby zapobiec erozji oraz żeby
zmienić go na bardziej sprzyjający dla roślin o większych wymaganiach. Dla rolnika pewien
stopień zachwaszczenia też powinien być akceptowalny. Chwasty:
• zmniejszają parowanie z wierzchniej warstwy gleby, redukcją szybkość wiatru, a w okresie
zimy pomagają zatrzymać większą ilość śniegu;
• rozluźniają głębsze warstwy gleby, transportują z głębszych warstw gleby niedostępne dla
roślin uprawnych składniki pokarmowe;
• poprawiają warunki powietrzno-wodne w podłożu, co ułatwia wzrost systemu korzeniowego roślin uprawnych;
• są siedliskiem i źródłem pożywienia dla pożytecznych z punktu widzenia
rolnictwa owadów bądź innych zwierząt;
• tworzą bioróżnorodność, dzięki czemu zajmowany przez uprawy ekosystem jest stabilniejszy.

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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Hej kolęda, kolęda – piękna polska tradycja
W polskiej tradycji śpiewanie kolęd odbywa się od Pasterki w Święta Bożego Narodzenia do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do drugiego lutego.
Maria Kapuścińska

Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Wyraz kolęda pochodzi z języka łacińskiego, od słowa „calendae”, którego znaczenie w dosłownym tłumaczeniu oznaczało
pierwszy dzień miesiąca. Geneza kolędy
ma swe źródła w obchodach rzymskich,
rozpoczynających nowy rok. Był to szczególny dla Rzymian pierwszy dzień miesiąca. Z tej okazji odwiedzano się, składano
sobie wzajemnie prezenty oraz śpiewano pieśni przekazujące
życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda w swym pierwotnym
znaczeniu była radosną pieśnią noworoczną.
W późniejszym okresie, wraz z umacnianiem się chrześcijaństwa, przyjęła powszechną formę pieśni religijnej
ściśle związanej ze świętem Bożego Narodzenia. Staropolscy autorzy kolęd nie podpisywali swych utworów. Byli to przede
wszystkim bezimienni poeci ludowi, księża, mnisi, żacy, organiści.
Tworzyli kolędy w celu przekazywania myśli, pragnień,
uczuć, wskazówek, a nawet przestróg. Teksty kolęd pisali również znani
poeci, tak jak chociażby
Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Najstarsza
zachowana polska kolęda
„Zdrów bądź, Królu anielski” pochodzi z 1424 roku.
W polskim dorobku zachowało się około 500 kolęd
i pastorałek. Zbiory te nadal się
powiększają, ponieważ powstają
nowe kolędy, komponowane przez
współczesnych artystów. Obecnie, słowo „kolęda” ma wiele znaczeń. Może oznaczać radosną pieśń religijną, wizytę duszpasterską w domu parafian w okresie po Bożym Narodzeniu oraz
obrzęd chodzenia po kolędzie, czyli kolędowanie.
Zwyczaj kolędowania to bardzo stara polska tradycja, o której pierwsze adnotacje były już między XIII a XV wiekiem. Kolędowanie powiązane było z zaklinaniem urodzaju i płodności. Były to archaiczne, noworoczne obrzędy na urodzaj, na pomyślność zabiegów hodowlanych i wszystkich innych zajęć gospodarskich, praktykowane przede wszystkim w kulturach rolniczych i pasterskich. Przedstawienia kolędnicze odbywały się
z udziałem masek zwierzęcych i postaci przebranych za zwierzęta. Zarówno ubiór kolędników, ich zachowanie, śpiew i recytowane przez nich rytualne teksty przepełnione były wiarą w magiczną moc sprawczą wypowiadanych słów. Wszelkie
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życzenia, jak i złorzeczenia, posiadały większą moc, gdy wypowiadane były nie przez postaci ziemskie, ale przez postaci
powiązane z sacrum. Wierzono, że niesione podczas kolędowania dobre słowo na Nowy Rok spełniało się wówczas, jeżeli
było odwzajemnione poprzez obdarowanie śpiewaków drobną zapłatą, jedzeniem lub alkoholem.
Chodzenie po kolędzie dało początek niezwykłemu, oryginalnemu, wędrownemu teatrowi ludowemu, pełnemu humoru
i zabawy. Postaciami w grupach kolędniczych bywali przede
wszystkim pasterze, trzej królowie, dziad, baba, żyd, diabeł,
śmierć, cygan, kominiarz, muzykant, wilk, niedźwiedź, turoń.
Kolędnicy odwiedzający domostwa odgrywali różnego rodzaju scenki i wesołe przedstawienia. Turoń lub wilk
gonił na przykład młodą dziewczynę wykonując dziwne, wesołe podskoki kłapiąc
przy tym głośno drewnianą szczęką. Występy te rozbawiały dorosłych, a u dzieci wywoływały
strach i obawę. Praktykowano
również kolędowanie z kolorową, papierową gwiazdą przymocowaną ruchomo do drzewca. Gwiazdę
ozdabiano kolorową bibułą, wycinankami, różnego rodzaju pomponami i frędzlami. Kolędnika trzymającego gwiazdę
nazywano gwiazdorem
lub gwiaździchem.
Obecnie kolędowanie można jeszcze spotkać w niewielu
regionach w Polsce. Tradycja ta
głównie podtrzymywana jest przez
domy kultury, szkoły, regionalne zespoły folklorystyczne. Popularne są nadal
formy teatru kultywujące przedstawienia kolędnicze i jasełkowe, zwłaszcza na różnego rodzaju kolędniczych
przeglądach i festiwalach. Warto nadal podtrzymywać tradycję kolędowania, ponieważ jest to świetny sposób na wspólne spędzenie czasu z rodziną i z przyjaciółmi. Kolędy to również niezwykły ślad polskich losów, którego nie można zapomnieć. Przejawia się w nich nasza historia, patriotyzm i radość.
Są naszym „dziedzictwem narodowym”, które przekazywane
jest z pokolenia na pokolenie.
Źródła:
- E. Kiereś, M. Oklejak, O kolędach. Gawęda, 2020
- Kolędy i tradycje Bożonarodzeniowe, praca zbiorowa, 2004
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99dowanie
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99da

ogłoszenia kupno-sprzedaż
SPRZEDAM:
n Sprzedam czyszczalnie nasion Petkus K-213 Gigant 5300 zł

oraz K-531 Gigant 6300 zł, sita. Możliwy dowóz. Dolnośląskie, pow. Trzebnica, tel. 668 793 926.

n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, ciągnik rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy Ursus 1614
rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000l, szerokość
18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, szerokość 24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wysokość 7 m, agregat
uprawowo siewny Vaderstad Rapid talerzowy z nawozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa tandem wywrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel 500 419 229.
n Sprzedam haki do wędzenia wędlin wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Tel. 508 908 069.
n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycielenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791
n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia prod. niemieckiej typ K-531 Gigant sprawna, kompletna, przerób 2.5-3.0 ton/h zboża. Możliwy dowóz, czyści wszystkie nasiona. Cena 7500
zł. Tel. 668 793 926, woj. dolnośląskie, pow. Trzebnica, gm. Żmigród.
n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicznie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwadniacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Końcówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, atestacja 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, stodoła, 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% sprawny, cena 1990zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nieścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
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). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane na pow.
gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha (2 działki
ewidencyjne). Tel. 508 323 512.
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 dokumentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap.
Tel. 600 096 165.
n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, 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 napędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę do
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n
n
n

n

n

zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe
do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do balotów.
Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową,
dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) –
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.
Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
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 Zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Tetra,
Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta, kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec – najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, czerwiec). Kurki
odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. Tel. 604 194 791.

KUPIĘ:
n Kupię czyszczalnię do zboża Petkus, stan obojętny oraz suszarnię do zboża przewoźną, kosiarkę pokosową Fortschritt E303/
E302. Tel 500 419 229.
n Kupię ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem może być do remontu i rozsiewacz wapna RCW 507712354. Tel. 507
712 354, Orneta.
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do kukurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsiewacz 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 siewny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet tel. 511-924-809.
n Kupię rozsiewacz wapna RCW Brzeg i dmuchawę do zboża ssąco-tłoczącą Tel. 790-318-118.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik 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 Ursus, 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.
INNE:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy
wodnych, dziur. Dojazd do klienta. Tel. 601 859 884.
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Parweniusz
Przedstawiciel bobowatych
Dawniej posag
Nagły ruch np. powietrza
Niezbędne w kuźni
Sknera
Prekursor witaminy A
Jest nim pingwin
Mały ptak
Lubimy z niego pestki
Graficzny obraz np. Ziemi
Drewniane kajdany
Leczą, smakują, farbują
Znane uzdrowisko w Tatrach
Podróż statkiem
Twardy w komputerze
Słonecznik bulwiasty
Podst. pasza krów mlecznych
Jaskinia
Czasem zamiast prezentu
Zdrobniale moneta
Tenisowe boisko
Zaloty
Dokuczliwy owad

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 stycznia 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Zespołów Doradców:
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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 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 NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d,
tel. (56) 474 21 88

			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

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. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59
n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B , tel. (87) 427 12 21

					 od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto
					 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!

REKLAMUJ SIĘ

U NAS!!!

Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str.
• IV str.

– 1 230 zł
– 1 476 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4
• format 1/2 A4
• format 1/4 A4

– 984 zł
– 615 zł
– 492 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 738 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT
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.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!

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:

n umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR w swoim gospodarstwie
lub w siedzibie Doradcy,
n zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WMODR,
n zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia agrofagów w Twojej okolicy
(jeśli na terenie Twojego powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),
n będziesz miał dostęp do najświeższych informacji z branży rolniczej,
n dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach upływu atestu opryskiwacza
oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
n 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

