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AGROLEŚNICTWO

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pt.
„Tworzenie grup i organizacji producentów”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie informuje,
że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
i Planu Operacyjnego na lata 2022-2023
realizuje operację pt. „Tworzenie grup
i organizacji producentów”.
Termin realizacji operacji:
28 września 2022 r.
Miejsce realizacji operacji:
Wysoka 1, Gmina Rychliki

Celem operacji jest wyjazd studyjny do grupy producenckiej, wraz z wykładem
zorganizowanym na miejscu. Wynika to z zaobserwowanej potrzeby
upowszechniania aktualnej wiedzy. Wyjazd da możliwość spotkania się
z członkami grupy producenckiej i zaobserwowania praktyk dotyczących
jej funkcjonowania. Wykład zapewni transfer wiedzy i jej upowszechnienie
oraz zdobycie nowych doświadczeń wśród uczestników operacji poprzez
przeprowadzoną dyskusję.

W związku z formą realizacji, jak również
poruszaną tematyką efektami operacji są:
Â wzrost świadomości i podwyższenie zakresu wiedzy wśród uczestników
wyjazdu w temacie przedsiębiorczości i tworzenia grup, zrzeszeń
i organizacji producentów żywności.
Â możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów między
przybyłymi producentami żywności, a również przybyłymi do grupy
producenckiej doradcami rolniczymi jak i przedstawicielami świata nauki,
Â zawiązywanie wielopłaszczyznowych partnerstw oraz perspektyw
rozwiązywania problemów i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w produkcji żywności.

Informacje i szczegóły realizacji operacji: Renata Gazda, tel. kom. 665 890 151, e-mail: r.gazda@w-modr.pl
oraz w informacjach bieżących na stronie internetowej: www.wmodr.pl
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o doradztwie rolniczym

3 i 4 września spotkajmy się na Lądowisku
w Gryźlinach
Początek września to bardzo ważny okres w życiu Ośrodka, ponieważ jak co roku będziemy gościć wystawców,
rolników oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich i miast na Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko dla
rolnictwa”. Tegoroczna edycja targów będzie wyjątkową, ponieważ odbywać się będzie w nowej lokalizacji – po raz
pierwszy na Lądowisku w Gryźlinach, a towarzyszyć jej będą Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
i IV Forum Innowacji „Głód jakości”.
mgr inż. Damian Godziński

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Organizacja tego typu wydarzeń jest doskonałym narzędziem do wspierania
rolników i przedsiębiorców
w podejmowanych przez
nich wysiłkach na rzecz modernizacji posiadanych gospodarstw oraz upowszechniania przez Ośrodek informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach. To właśnie na targach i wystawach dochodzi
do bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wystawcami a odwiedzającymi te wydarzenia rolnikami, a także pomiędzy samymi wystawcami.
Decyzja WMODR o zmianie miejsca organizacji Jesiennych Targów Rolniczych podyktowana jest strategią rozwojową Ośrodka i planami związanymi z dalszą działalnością wystawienniczo-targową. Głęboko wierzę, że atrakcyjna przestrzeń jaką oferuje nam Lądowisko w Gryźlinach
wpłynie na większe zainteresowanie wystawców oraz zapewni im, jak i zwiedzającym większy komfort. Już dzisiaj
zapewnić mogę, że tegoroczne targi w porównaniu do poprzednich edycji organizowanych w siedzibie Ośrodka, będą rekordowe pod względem powierzchni jaką przeznaczymy na ekspozycję maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej. Odwiedzający będą mogli zapoznać się również z ofertą
producentów pasz i dodatków paszowych, środków ochrony roślin, materiału nasiennego, gospodarstw ogrodniczych,
szkółkarskich, producentów żywności tradycyjnej i regionalnej. Swoją ofertę przedstawią także podmioty promujące odnawialne źródła energii oraz producenci materiałów
budowlanych.
Równolegle z tegoroczną edycją targów odbywać się będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
na której swój bogaty dorobek hodowlany zaprezentują warmińsko-mazurscy hodowcy bydła mlecznego i mięsnego, koni,
owiec, kóz i alpak. Dzięki posiadanym przez Ośrodek dwóm
halom namiotowym, hodowcy będą mieli doskonałe warunki to prezentacji swoich zwierząt, a one same komfortowe warunki do bytowania z zachowaniem obowiązujących przepisów dobrostanu zwierząt.
Obecność na targach będzie także okazją do zdobycia
i poszerzenia posiadanej już wiedzy, na organizowanym
przez Ośrodek już po raz czwarty Forum Innowacji. Te-
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goroczne Forum organizowane pod hasłem „Głód jakości” to dwudniowa konferencja podzielona na część branżową, czyli spotkania realizowane w formie krótkiej części
wykładowej (nauka, badania) i panelu dyskusyjnego oraz
część ogólną podczas której odbędą się wykłady poświęcone perspektywie rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20232027, zielonej transformacji wdrażanej przez UE, innowacyjnych technologii. Podczas tegorocznego Forum gościć będziemy znamienitego gościa – Pana Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. Rolnictwa, który wygłosi wykład
na temat perspektyw rozwoju sektora rolno-spożywczego
w kontekście reformy i wdrażania WPR oraz będzie odpowiadał na pytania kierowane ze strony publiczności oraz
lokalnych mediów.
Podczas targów, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie
można skorzystać z porad fachowców. Swoją radą i pomocą
będą też służyć przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, na czele z Ośrodkiem, którego pracownicy będą udzielać porad z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa,
rachunkowości, WPR oraz wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki.
Partnerami tegorocznych Targów, Wystawy Zwierząt oraz
Forum Innowacji są: Krajowa Grupa Spożywcza, Wipasz S.A.,
Powiat Olsztyński, Gmina Stawiguda, Sowul&Sowul oraz
związki branżowe hodowców zwierząt z województwa warmińsko-mazurskiego.
Już dziś zapraszam Państwa do udziału w XXVIII Jesiennych Targach Rolniczych oraz wydarzeniach towarzyszących
wierząc, że będą one doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pozyskania fachowej wiedzy oraz miejscem inspiracji
do podejmowania nowych wyzwań i kreowania trendów służących poprawie warunków życia na terenach wiejskich i konkurencyjności polskiego rolnictwa.
Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.
wmodr.pl oraz na fanpage Ośrodka www.facebook.com/wmodr.
olsztyn.

XXVIII Jesienne
Targi Rolnicze

z życia WMODR

Z życia WMODR

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

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

n

Zapraszamy na XXVIII Jesienne Targi
Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”,
3-4.09.2022 r.
Targi w tym roku odbędą się w nowej lokalizacji – Lądowisko w Gryźlinach – dającej prawie nieograniczoną powierzchnię wystawienniczą i targową. Różnorodność form
doradczych zaplanowanych podczas targów,
w opinii organizatora, powinna trafić w gusta i potrzeby rolników i innych osób odwiedzających targi.
Dlatego zapraszamy na stoiska wystawców, na Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz bloki szkoleniowe w ramach Forum Innowacji pn. „Głód jakości”.

|

Będziemy dziękować za plony podczas tegorocznych
Dożynek Wojewódzkich
Specjaliści i doradcy Ośrodka będą uczestniczyć w wojewódzkich obchodach święta rolników w dniu 18.09.2022 r.
w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Dożynki
to czas podziękowania za plony, prośby o urodzaj w następnych latach oraz zwieńczenie ciężkich prac polowych. To również doskonała okazja do spotkania się rolników. Zapraszamy
do odwiedzenia stoiska doradczego WMODR.

| Wyjazd studyjny do grupy producenckiej

28 września br. zrealizowany zostanie wyjazd studyjny
do grupy producentów owoców i warzyw „Wysoka Group”
w gminie Rychliki, powiat elbląski. Uczestnicy wyjazdu zapoznani zostaną z działalnością grupy, a wykładowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. Katarzyna Brodzińska i prof. Anna Bieniek, wskażą najświeższe i najistotniejsze kwestie w zakresie podejmowania przez rolników
grupowej działalności oraz w zakresie sadowniczych upraw
na Warmii i Mazurach. Organizator wyjazdu: Renata Gazda,
kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem
Rolnym, tel. 665 890 151.

|

Seminarium pn. „Wyzwania środowiskowo-klimatyczne
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”
29 września br., w mieście Olecko, odbędzie się seminarium przybliżające zagadnienia warunkujące przyszły okres
wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Planu
Strategicznego. Organizator bezpośredni: Jerzy Rutkowski,
główny specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 665 892 160.

|

Rozpoczynamy szkolenia pn. „Obowiązki rolnika w świetle
ustawy Prawo wodne”
W okresie wrzesień 2022 r. – czerwiec 2024 r. Ośrodek przeprowadzi 110 szkoleń (gminnych) dla 2200 rolników i ich domowników. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez poprawę gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.
Szkolenia odbędą się w każdej gminie naszego województwa.
O udział w szkoleniu należy zapytać swojego doradcę tereno-

wego. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 14.09. br. w Olsztynku. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.1
PROW na lata 2014-2020.

|

Rozpoczynamy szkolenia pn. „Ochrona bioróżnorodności
biologicznej w warunkach produkcji rolnej”
W okresie wrzesień – grudzień 2022 r. Ośrodek przeprowadzi 20 szkoleń (powiatowych) dla 490 rolników i ich domowników. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez odtwarzanie, ochronę
i wzbogacenie różnorodności biologicznej, w tym na obszarze
Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami oraz rolnictwa o wysokiej
wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów. Szkolenia odbędą się w każdym powiecie naszego województwa. O udział w szkoleniu należy zapytać swojego doradcę terenowego. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 20.09.
br. w Fijewie. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania
1.1 PROW na lata 2014-2020.

|

WMODR świadczy usługi doradcze w ramach poddziałania
2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW
na lata 2014-2020
WMODR realizuje 2-letnie programy doradcze dla 1242 gospodarstw. Doradcy w każdym z tych gospodarstw świadczą
usługę dot. ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu
zanieczyszczeniu. Wybór pozostałych usług nastąpił w procesie konsultacji rolnika z doradcą i był możliwy z następującego katalogu:
n ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
n integrowana ochrona roślin,
n gospodarowanie na obszarach Natura 2000,
n działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
n system rolnictwa ekologicznego,
n modernizacja gospodarstw rolnych,
n doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalności po raz pierwszy,
n doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
n restrukturyzacja małych gospodarstw,
n sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
n rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
n dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
n uczestnictwo w systemach jakości,
n OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
n zazielenienie.
Programy doradcze są współfinansowane ze środków
EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.
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wiadomości z województwa

Rządowe programy wsparciem dla gmin
popegeerowskich i ich mieszkańców
Według stanu na lipiec 1989 roku, w granicach obecnego województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonowało około
215 jednostek PGR-ów, które obejmowały pół miliona hektarów. To stanowiło około 20 procent powierzchni całego
obecnego województwa. Obecny rząd, jako pierwszy zajął się systemowym wsparciem rozwoju terenów popegeerowskich. Obszary dotychczas zaniedbane, dopiero teraz stać na realizację inwestycji tak kluczowych z punktu widzenia
mieszkańców, jak: wodociągi i kanalizacje, nowe drogi i świetlice czy cyfryzacja.
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
III edycja Polskiego Ładu
W związku z rozstrzygnięciem III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Wojewoda Artur Chojecki wręczył
promesy przedstawicielom warmińsko-mazurskich samorządów
i zwrócił uwagę na to, że ten Fundusz odpowiada na wiele rożnych podstawowych potrzeb gmin, w których funkcjonowały
Państwowe Gospodarstwa Rolne.
W tym roku do naszego województwa trafią kolejne rządowe środki – blisko 320 mln zł! Otrzymane pieniądze samorządy
przeznaczą m.in. na: przebudowę dróg, budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, świetlic wiejskich.
III edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych była skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gminy te zostały pominięte przez wcześniejsze władze w procesie transformacji. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia błąd poprzedników i wyrównuje szanse.
Dzięki rządowemu dofinansowaniu województwo warmińsko-mazurskie ma szanse na szybszy rozwój. Rządowy Program
Inwestycji Strategicznych to bezpośrednie wsparcie dla samorządów, które odpowiada na potrzeby mieszkańców.
W naszym regionie zrealizujemy 135 inwestycji, m.in.:
n Powiat bartoszycki, gmina Bartoszyce – Budowa infrastruktury
turystycznej przy jeziorze Kinkajmskim w Gminie Bartoszyce;
n Powiat elbląski, gmina Markusy – Modernizacja obiektu filii
w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu;
n Powiat iławski, gmina Lubawa – Budowa drogi gminnej nr
147022N i 147058N PGR Grabowo – Rożental – etap 1;
n Powiat ostródzki, Ostróda – Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości popegeerowskich Ryn i Pancerzyn;
n Powiat nowomiejski, Grodziczno – Przebudowa drogi gminnej 183005N Linowiec – Montowo;
n Powiat ełcki, Kalinowo – Przebudowa drogi gminnej Nr
179002 N Mazurowo – Kulesze – dr. kraj. nr 16;
n Powiat giżycki, Giżycko – Przebudowa i rozbudowa Stacji
uzdatniania Wody w Zielonym Gaju;
n Powiat kętrzyński, Korsze – Budowa świetlicy wiejskiej wraz
z wyposażeniem w msc. Łankiejmy;
n Powiat nidzicki – Modernizacja infrastruktury edukacyjnej
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych;
n Powiat olsztyński, Purda – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Klebarku Wielkim – etap I.
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PGR Kamionek
To bezzwrotne dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów.
Współpraca rządu i samorządu daje efekty w postaci inwestycji,
które spełniają oczekiwania mieszkańców. To gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju.
RFIL – PGR
Pomoc gminom popegeerowskim z ubiegłorocznej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dotacje z budżetu państwa trafiły do samorządów m.in.: na budowę dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej, obiektów użyteczności publicznej,
obiektów sportowych czy świetlic.
Ten pierwszy program wsparcia gmin, w których kiedyś
funkcjonowały PGR-y, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczyła o tym ogromna liczba złożonych wniosków.
W całym województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie uzyskały 52 projekty inwestycyjne w 47 gminach, do których trafiło prawie 47 mln zł.

PGR Pasym

z życia ARiMR

Rozwijanie przedsiębiorczości
dzięki pomocy z ARiMR

Nowe rodzaje działalności dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Przedłużony został termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przedłużyła do 21 października 2022 r. nabór wniosków na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój
usług rolniczych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. To już czwarty nabór wniosków w ramach tego
programu. Jak do tej pory Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR wypłacił pomoc z tego działania dla 151 beneficjentów na łączną kwotę niemal 66,5 mln złotych. Największym zainteresowaniem cieszyły się kombajny, ciągniki rolnicze
oraz maszyny do pielęgnacji roślin i uprawy gleby.
Tegoroczny nabór obfituje w wiele nowości. Oprócz wsparcia dla usługodawców z sektora rolniczego w zakresie typowych zabiegów agrotechnicznych, pomoc będzie można uzyskać również na inne formy działalności pozarolniczej, tj.:
n działalność usługową związaną z leśnictwem,
n działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
n działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem
w zakresie mycia i dezynfekcji,
n działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie
wykorzystania technologii cyfrowych.
Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać się podmiot,
który:
n jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką cywilną, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla
gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym
w załączniku do rozporządzenia wykonawczego;
n wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej
jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku
do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przy czym w zakresie usług związanych z utrzymaniem
urządzeń wodnych, myciem i dezynfekcją oraz wykorzystania technologii cyfrowych działalność może być dopiero planowana do rozpoczęcia.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu,
zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej i leśnej, w tym
przeznaczonych do:
n uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony,
nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do
sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;
n przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia, zalesień
i odnowień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew, pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;
n regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów
wodno-błotnych, układania drenażu, kopania stawów oraz
zbiorników, utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;
n mycia i dezynfekcji budynków służących gospodarce rolnej
(produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych),
urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych, urządzeń, maszyn
i pojazdów leśnych;
Pomoc można również przeznaczyć na zakup:
n ciągników rolniczych i leśniczych, kombajnów zbożowych,
sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep
rolniczych;
n aparatury pomiarowej i kontrolnej,
n sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do
zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
n wdrożenia systemu zarządzania jakością.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który
w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego
beneficjenta. Należy pamiętać, że wsparcie to ma charakter pomocy de minimis, to znaczy że łączna kwota pomocy publicznej wraz z wnioskowaną, nie może przekroczyć 200 tys. euro
w okresie kolejnych trzech lat budżetowych. Okres ten ocenia
się w sposób ciągły, to znaczy dla każdego przypadku nowej
pomocy de minimis ustala się łączną kwotę pomocy de minimis
przyznaną w okresie obliczeniowym.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.
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z życia KOWR

Podstawowe zasady obrotu ziemią rolną w Polsce
Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, ze
szczególnym podkreśleniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Zgodnie z ustawą
nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zatem chcąc
nabyć nieruchomość rolną nabywca powinien ustalić w pierwszej kolejności czy posiada status rolnika indywidualnego.
dr Marcin Kazimierczuk

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Rolnik indywidualny
i kwalifikacje rolnicze
Za rolnika indywidualnego uważa
się osobę fizyczną będącą właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkującą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Jeżeli nabywana nieruchomość ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy wymogi
te spełnia tylko jeden z małżonków. Należy jednak zauważyć, że rolnik indywidualny może nabywać nieruchomości rolne w celu powiększenia gospodarstwa rodzinnego do
powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych. Ponadto zgodnie obowiązującymi przepisami, jeżeli nabywana przez rolnika indywidualnego nieruchomość rolna jest
położona w gminie, w której nie ma on miejsca zamieszkania (lub w gminie, która nie graniczy z tą gminą), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługuje
prawo pierwokupu nieruchomości (na podstawie art. 3 ust.
4 UKUR). KOWR wypowiada się w sprawie przysługującego prawa pierwokupu na podstawie zawartej między stronami (zbywcą i nabywcą) umowy warunkowej, w terminie
miesiąca od dnia wpływu umowy do właściwego ze względu na położenie nieruchomości oddziału KOWR.
Nabycie nieruchomości rolnych przez podmioty niebędące
rolnikiem indywidualnym (np.: osoba fizyczna, spółka)
Ustawa UKUR umożliwia nabycie nieruchomości rolnej podmiotom, które nie posiadają statusu rolnika indywidualnego, wyłącznie po spełnieniu określonych wymogów.
W przypadku nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni 1 ha i powyżej, przez osobę nieposiadającą statusu rolnika
indywidualnego, konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora
Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Otrzymanie stosownej decyzji może nastąpić na wniosek zbywcy
nieruchomości, bądź jej nabywcy. Zakres niezbędnych informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl w zakładce „UKUR – obrót
ziemią rolną”. Wnioski wraz z niezbędnymi do ich rozpatrzenia dokumentami należy składać do właściwego ze względu
na położenie nieruchomości oddziału KOWR. Uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości
rolnej umożliwia zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
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W przypadku nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni od 0,3000 ha do 0,9999 ha przez osobę nieposiadającą statusu rolnika indywidualnego zgoda Dyrektora Generalnego
KOWR nie jest wymagana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami KOWR przysługuje w takim przypadku prawo pierwokupu nieruchomości. Umowę warunkową sprzedaży należy przekazać do właściwego terytorialnie, ze względu na
położenie nieruchomości, Oddziału KOWR. Jeśli KOWR skorzysta z prawa pierwokupu, wysyła zbywcy oświadczenie
w formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu oraz publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli KOWR nie skorzystał z prawa pierwokupu, strony mogą
przystąpić do podpisania umowy sprzedaży przedmiotowej
nieruchomości.
Obowiązki nabywcy nieruchomości
W przypadku nabycia nieruchomości rolnej po 29 kwietnia
2016 r. każdy nabywca obowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego
tej nieruchomości. W tym okresie nabyta nieruchomość nie
może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom
(art. 2b ust. 1 i 2 UKUR). W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny KOWR może wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Osoby,
które nabyły nieruchomość rolną na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego KOWR uzyskanej na wniosek nabywcy nieruchomości, dodatkowo mają obowiązek zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na
terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego. Potwierdzeniem zamieszkiwania, zgodnie z ustawą UKUR, jest zaświadczenie o zameldowaniu na
pobyt stały.
Odstępstwa od przepisów ustawy
Należy zauważyć, że nie w każdym przypadku nabycia nieruchomości rolnej wyżej opisane przepisy mają zastosowanie.
Ustawa UKUR za Kodeksem cywilnym, definiuje nieruchomości rolne jako taki rodzaj nieruchomości, które aktualnie są
lub w przyszłości mogą być wykorzystywane do prowadzenia
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Ponadto przepisów ustawy nie stosuje się
m.in. do nieruchomości: o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha;
będących drogami wewnętrznymi oraz w których co najmniej
70% powierzchni nieruchomości oznaczone jest w ewidencji
gruntów i budynków jako grunty pod stawami.

z życia KRUS

Etap wojewódzki Konkursu Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty!

Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych to nadrzędny cel Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
mgr Henryk Żuchowski

Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
Co roku, rolnicy, uczestniczący w działaniu,
mają okazję do zaprezentowania swojego
miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim
poddania gospodarstwa profesjonalnemu
audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzają one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia
i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia
związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Podwórze gospodarstwa wyłożone jest kostką typu polbruk.
Na dachu jednego z budynków gospodarczych zamontowane
są panele fotowoltaiczne, a pozyskiwana energia elektryczna
zaspokaja w dużej mierze potrzeby gospodarstwa. Na wjeździe
do gospodarstwa znajduje się brama bioasekuracyjna.

W roku 2022 najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne XIX
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
w województwie warmińsko-mazurskim należy do Państwa
Justyny i Marka Patalon z Wonnej w powiecie nowomiejskim.

Gospodarstwo jest zmechanizowane. Park maszynowy został bogato wyposażony, a maszyny i urządzenia utrzymywane są w idealnym stanie technicznym.
Zwycięzcom etapu wojewódzkiego serdecznie gratulujemy!!!

Rolnicy z Wonnej prowadzą działalność rolniczą o profilu
mieszanym. Na 35 hektarach gruntów rolnych uprawiają pszenżyto, żyto, kukurydzę i ziemniaki na cele przemysłowe. Posiadają również użytki zielone, które wykorzystują do produkcji
paszy dla zwierząt. Zajmują się hodowlą trzody chlewnej i bydła opasowego. Rocznie w trzech rzutach produkują i sprzedają
ok. 3 200 tuczników i hodują ok. 50-60 sztuk opasów.
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z życia OSChR

Zasięg działalności Stacji
Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
Okres po żniwach, to najlepszy moment na pobranie próbek gleby w celu zbadania jej odczynu i zawartości w niezbędne dla roślin składniki pokarmowe. Posiadając te dane można określić dawki nawozów wapniowych i wykonać zabieg
wapnowania. Należy również podjąć decyzję co do przyszłych zasiewów, a tym samym wykonać plan nawożenia na
okres jesień/wiosna.
mgr inż. Justyna Koszykowska

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
W planie nawożenia zostaną wyliczone dawki nawozów
w oparciu o zasobność danego składnika w glebie oraz potrzeby pokarmowe konkretnych roślin dla przewidywanego plonu.
Jest to najlepsze podejście racjonalnego nawożenia, gdyż uzyskana wiedza, wpływa na ograniczenie nakładów na nawozy
oraz wydajność zbiorów. Badania próbek rolniczych ważne są
4 lata, zaś plan nawożenia wykonuje się co roku.
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie została utworzona
14 lutego 1955 r. zarządzeniem nr 17 Ministra Rolnictwa. Zasięg
terytorialny Stacji pozostał niezmieniony od 1975 roku, a obejmuje 16 powiatów w tym: 9 z województwa warmińsko-mazurskiego (bartoszycki, olsztyński, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, iławski i ostródzki) oraz z 7 województwa mazowieckiego (ostrołęcki, makowski, przasnyski,
wyszkowski, ostrowski, wołomiński oraz makowski). Działalnością Stacji objęte jest 89 gmin. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 856725,28 ha.
W wymienionych powiatach pracują agrochemicy, których
zakres prac terenowych dotyczy pobierania próbek glebowych,
przekazywania wyników, wykonywania zadań związanych
z poradnictwem nawozowym. Rolnik może pobrać próbki we
własnym zakresie, dzięki możliwości wypożyczenia ze Stacji lasek do pobierania próbek, a pracownik terenowy po uzgodnieniu terminu może dowieść pudełka oraz udzielić instruktażu.
Zasięg terytorialny wraz z podziałem na pracowników terenowych oraz numery kontaktowe dostępne są na stronie: www.
oschr.olszty.pl/zasieg-terytorialny/.
q Koszykowska Justyna
n powiat olsztyński: Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki
n powiat nidzicki: Janowiec Kościelny, Janowo, Nidzica
n powiat ostródzki: Łukta, Miłakowo, Morąg
n powiat szczycieński: Pasym, Jedwabno, Szczytno, Wielbark
q Jankowski Michał
n powiat ostródzki: Dąbrówno, Grunwald, Małdyty, Miłomłyn, Ostróda
n powiat iławski: Iława, Lubawa, Zalewo
n powiat nidzicki: Kozłowo
n woj. mazowieckie powiat ostrołęcki: Chorzele, Czarnia
q Gienieczko Ariel
n powiat kętrzyński: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel, Srokowo
n powiat mrągowski: Mrągowo, Sorkwity, Piecki
n powiat szczycieński: Dźwierzuty, Świętajno, Rozogi
n woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki: Myszyniec

10

Bieżące Informacje nr 9 [393] n Wrzesień 2022

n Natalia Wyszyńska
n powiat bartoszycki: Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol
n powiat olsztyński: Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany,
Kolno, Dywity, Barczewo
n powiat lidzbarski: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino
n Henryk Gwiazdowski
n powiat ostrołęcki: Baranowo, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Olszewo Borki, Rzekuń, Troszyn
n powiat makowski: Czerwonka, Krasnosielc, Młynarze,
Płoniawy-Bramura, Różan, Sypniewo
n powiat przasnyski: Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz
q Andrzej Ostrowski
n powiat wyszkowski: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik,
Somianka, Wyszków, Zabrodzie
n powiat ostrowski: Brok, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo
n powiat wołomiński: Dąbrówka, Klembów, Tłuszcz
n powiat pułtuski: Obryte, Zatory
n powiat makowski: Rzewnie, Szelków

Zasięg terytorialny OSCHR
w Olsztynie

z życia samorządu województwa

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie
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w polu i na łące

Zasady przechowywania i magazynowania zbóż
Plony roślin uprawnych spełniają wiele funkcji w gospodarce człowieka, ponieważ stanowią pożywienie dla ludzi i paszę
dla zwierząt hodowlanych, a także surowiec dla przetwórstwa spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, tekstylnego, motoryzacyjnego i budowlanego.
mgr inż. Urszula Steckiewicz

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Rolnictwo to jeden
z działów gospodarki, którego głównym
zadaniem jest dostarczanie płodów
rolnych. Uzyskuje
ono produkty roślinne i zwierzęce dzięki
uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Zajmuje się produkcją żywności oraz surowców, które jako towary mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego. Ze względu na szeroką gamę i specyfikę produktów oraz surowców, a także konkurencję
i stawiane przez rynek odbiorców rygorystyczne normy, towary muszą odznaczać
się wysoką jakością i przydatnością techniczną. Surowce pochodzenia rolniczego
charakteryzują się zróżnicowanym składem chemicznym, który wywiera istotny wpływ na ich jakość i przydatność dla
przemysłu. Aby utrzymać wysoką jakość
i wydłużyć przydatność surowców dla
przemysłu przetwórczego, niezbędne jest
zapewnienie im odpowiednich warunków przechowywania i magazynowania.
Przechowywanie zbóż ma duże znaczenie ze względu na jakość płodów rolnych, które będą przedmiotem na rynku
rolnym. Należy zdać sobie sprawę, że ziarno zbóż przechowywane w magazynach
jest często przechowywane przez dłuższy okres czasu, kiedy to wiele czynników może wpłynąć na jego jakość. Zebranie plonów to nie koniec prac związanych
z pracą na roli. Zboże otrzymane w wyniku żniw musi być odpowiednio przechowywane. W tym celu gospodarstwo powinno być wyposażone w zbiornik umożliwiający przechowywanie ziarna w odpowiednich warunkach.
Jak przechowywać zboża bez strat?
Aby składować bez strat, zboża w magazynach czy też inny towar na samym
początku należy dobrać odpowiednią metodę przechowalniczą, która uzależniona
jest od kilku czynników. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki rodzaj płodów będziemy chcieli składować. Każdy rodzaj zboża posia-
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da różną gęstość, zawartość białka, liczbę
opadania, czy obecność plew. To wszystko wpływa na wilgotność, a tym samym
na bezpieczeństwo przechowalnicze odpowiedniego ziarna czy kruchość podczas transportu wewnątrzmagazynowego.
Również powinniśmy znać okres przechowalniczy oraz jego cel.
Przed umieszczeniem zboża w silosie,
należy oczyścić je z zanieczyszczeń organicznych i chwastów, by podczas składowania nie straciło ono swojej jakości, należy również zapewnić w jego wnętrzu odpowiedni poziom wilgotności – poniżej
14,5%. W tym celu można zdecydować się
na wysoko lub niskotemperaturowe suszenie. W przypadku gwałtownych zmian
temperatury trzeba szybko zareagować.
Podczas przechowywania ziarna zbóż
w magazynach należy spełnić następujące warunki:
n po zwiezieniu ziarna z pola niezwłocznie należy ocenić jego wilgotność oraz
stan zanieczyszczenia,
n jeżeli wilgotność przekracza 14,5% materiał należy dosuszyć i schłodzić do
wymaganych parametrów,
n planując długookresowe przechowywanie ziarna, należy obniżyć jego wilgotność poniżej 14%,
n jeżeli ziarno jest nadmiernie zanieczyszczone, należy je poddać czyszczeniu za pomocą aspiratorów lub wialni,
n dosuszanie (niwelacja 2-3% wilgotności) można realizować w silosach przy
zastosowaniu aktywnej wentylacji, wykorzystując wentylator lub dmuchawę
stanowiącą wyposażenie silosu,
n podczas przechowywania ziarna w silosach konieczna jest kontrola temperatury i ocena wizualna ziarna,
n w przypadku wzrostu temperatury
ziarna w czasie przechowywania, materiał należy niezwłocznie poddać przewietrzaniu,
n przegrzanie ziarna, nawet nieskutkujące jego porażeniem pleśniami czy
szkodnikami, może powodować znaczne obniżenie parametru, czego następstwem jest przeklasyfikowanie do ziarna paszowego.

Surowce pochodzenia rolniczego ze
względu na zawartość białka, tłuszczu,
cukrów, związków mineralnych, witamin i innych stanowią cenne źródło pokarmu dla ludzi i zwierząt oraz posiadają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. O przydatności towarów pochodzących z produkcji rolniczej decydują nie tylko cechy gatunkowe
i zróżnicowany skład chemiczny, lecz także ich walory jakościowe i związana z nimi przydatność przemysłowa. Aby wydłużyć przydatność przemysłową i walory jakościowe, konieczne jest zapewnienie
produktom i towarom odpowiednich warunków przechowywania począwszy od
tych najstarszych (pryzmy, kopce, piwnice) do najnowszych wykorzystujących
osiągnięcia współczesnej techniki (w pełni zautomatyzowane magazyny zbożowe
w formie silosów). Nowoczesne magazyny
i przechowalnie nie tylko chronią towary
przed przemoknięciem, przemarznięciem
lub szkodnikami, lecz również zapobiegają rozwojowi chorób grzybowych, pleśni
i innych, które skutecznie obniżają jakość
surowców i ich przydatność technologiczną dla przemysłu. Okres magazynowania
trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
Źródła:
- Rudziński R., 2011. Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia
rolniczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
przyrodniczo – humanistycznego w Siedlcach.
- Praca zbiorowa., 2017. Magazynowanie
i transport ziarna. Top Agrar.
- Zdjęcie – autor.

PUH Chemirol Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
8-300 Mogilno
www.chemirol.com.pl

w polu i na łące

Drożdże w ochronie fungicydowej roślin

W związku z narastającą odpornością patogenów na dostępne substancje czynne środków ochrony roślin, sukcesywnie zmniejsza się skuteczność prewencyjna i interwencyjna pestycydów. W konsekwencji zwiększa się liczba
przeprowadzanych badań w celu poszukiwania nowych środków ochrony roślin. Procedury związane z ich wprowadzeniem na rynek są kosztowne, co ostatecznie przekłada się na cenę dostępnych środków ochrony roślin. Dlatego
też coraz większym zainteresowaniem cieszy się ochrona biologiczna.
inż. Anna Subocz

p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Braniewie
Biologiczna ochrona roślin jest metodą wiodącą i najbardziej bezpieczną wśród poznanych metod niechemicznych. Dotychczas jako biologiczne czynniki wchodzące w skład
biopreparatów, wykorzystuje się makroorganizmy, substancje pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego, semizwiązki i przede wszystkim mikroorganizmy. Wśród grzybów bezsporna jest aktywność metaboliczna drożdży. Ich wszechobecność w środowisku, w tym w agroekosystemach sprawia, że
wchodzą one w interakcje z innymi mikroorganizmami, przez
co mogą wpływać na redukcję fitopatogenów. Dotychczasowe badania udowodniły, że drożdże z rodzaju Rhodosporidium, Rhodotorula, Candida, Aureobasidium, Pichia, ograniczają rozwój takich patogenów jak Botrytis cinerea, Penicilium expansum, Rizopus solonifer,
Monilinia laxa i Monilinia fructigena. Ponadto badania wykazały,
że drożdże Aureobasidium pullulans i Debaryomyces hansenii
mogą być wykorzystywane w ograniczaniu objawów septoriozy paskowanej liści pszenicy, powodowanej przez grzyby Zymoseptoria tritici. Skuteczność ochronnego działania komórek drożdży Cryptococcus albidus w ochronie przed szarą pleśnią, stwierdzono podczas przechowywania owoców truskawki w chłodni. Wykazano również, że drożdże Candida albicans istotnie hamują wzrost grzybów z rodzaju Fusarium, a drożdże P. membranifaciens hamują rozwój Alternaria alternata i Rhizoctonia solani.
Drożdże kolonizują powierzchnie roślin uprawnych, najczęściej w miejscach zranień, tworząc ochronny biofilm. Ze względu na wysoki potencjał reprodukcyjny i bogaty aparat enzymatyczny mają zdolność do szybkiego zasiedlania powierzchni roślin. Dzięki tej zdolności drożdże chronią rośliny przed patogenami, gdyż w miejscach zranień są one najbardziej narażone
na infekcje. Ponadto drożdże pozbawiają patogeny pokarmu, co
w konsekwencji prowadzi do zahamowania rozwoju tych patogenów. Takie działanie antagonistyczne wykazują grzyby P. fermentans, którego obecność hamuje rozwój brunatnej zgnilizny
na jabłkach. Szczególnym przypadkiem hamowania wzrostu
patogenów na drodze konkurencyjności, jest konkurencja o żelazo, pierwiastek który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek drobnoustrojów. Mechanizm ten opiera się
na syntezie związków chelatujących jony żelaza, które w formie
chelatów mogą pozostawać niedostępne dla innych mikroorganizmów. Taki mechanizm hamowania zaobserwowano u drożdży z gatunku Metschnikowia pulcherrima wobec Botrytis cinerea,
Alternaria alternata i Penicillium expansum.
Kolejnym mechanizmem, który można wykorzystać w ochronie roślin, jest mykoparazytyzm. Polega on na rozkładzie ścian
komórkowych mikroorganizmu wrażliwego przez antagonistę,
co prowadzi do zahamowania rozwoju patogenu. U drożdży
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szczep Wickerhamomyces anomalus wyizolowany z przefermentowanych oliwek wykazuje aktywność β-glukanazy wobec ściany komórkowej patogenu wywołującego zieloną pleśń u roślin
cytrusowych. Podobne oddziaływanie zaobserwowano u drożdży Pichia membranifaciens i Candida albidus działających na grzyby Monilinia fructicola, P. expansum i Rhizopus stolonifer, w konsekwencji prowadząc do ograniczenia rozwoju tych patogenów
przy przechowywaniu jabłek.
Niektóre szczepy drożdży wykazują również dolność do wytwarzania antybiotyków przeciwfitopatogennych. Są to związki
glikolipidowe syntezowane przez drożdże z rodzaju Pseudozyma.
Związki te są odpowiedzialne za hamujące działanie w stosunku
do Sphaerotheca pannosa powodujące mączniaka róż. Inny gatunek drożdży – Tilletiopsis pallescens działa hamująco na patogeny wywołujące mączniaka wydzielając związki o charakterze estru kwasu tłuszczowego. Pseudozyma spp. i Tilletiopsis spp. wykorzystywane są do ochrony m.in. takich roślin jak łubin i jęczmień
zwyczajny. Drożdże Aureobasidium pullulans produkują aureobazydynę – antybiotyk przeciwgrzybowy. Antybiotyk ten działa hamująco na wzrost komórek Candida albicans, Aspergillus nidulans, Penicillium expansum.

Wiele gatunków drożdży wydziela substancje białkowe, które
określane są mianem toksyn killerowych. Obecnie wiadomo, że
fenotyp killerowy występuje wśród drożdży z rodzajów: Pichia,
Wickerhamomyces, Saccharomyces, Debaryomyces, Wiliopsis, Kluyveromyces, Mrakia, Zygosaccharomyces, Torulopsis, Metschnikowia,
Cryptococcus, Candida. Toksyny killerowe to cytotoksyczne białka, najczęściej glikoproteiny, które działają bójczo wobec innych
drożdży, ale również wobec niektórych grzybów strzępkowych.
Poniżej przedstawiono tabelę z wybranymi szczepami drożdży
killerowych i ich potencjalne zastosowanie.

w polu i na łące
Drożdże killerowe mają właściwości, które stanowią doskonała alternatywę dla chemicznej ochrony podczas przechowywania owoców. Dostępne piśmiennictwo potwierdza wysoką
aktywność biochemiczną drożdży. Ich antagonistyczne oddziaływanie na fitopatogeny grzybowe ma wielopoziomowe działanie. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej biopreparatów
zawierających pożyteczne drożdże. Jednak przed zakupem należy dokładnie zapoznać się z etykietą, a dokładnie ze składem
biopreparatu. Należy zwrócić uwagę czy w składzie znajdują się
interesujące nas drożdże.
Producent toksyny killerowej

Potencjalne zastosowanie

Candida nodaensis

konserwowanie żywności

Kluyveromyces lactis

konserwowanie żywności

Pichia membranifaciens CYC 1106

biologiczna ochrona roślin

Torulospora delbrueckii Kbarr-1

rośliny transgeniczne

Ustilago maydis P4

rośliny transgeniczne

Wickerhamomyces anomalus DBVPG 3003

konstrukcja przeciwciał

Wickerhamomyces anomalus NCYC 434

biologiczna ochrona roślin

Williopsis saturnus DBVPG 4561

konserwowanie żywności, środki terapeutyczne

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenia pn.

„OBOWIĄZKI ROLNIKA
W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”
których celem jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych
z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa
gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.
Informacje nt. szkoleń dostępne są:
• na stronie www.wmodr.pl https://wmodr.pl/projekty/prow-2014-2020-poddzialanie-11-wsparciedla-dzialan-w-zakresie-ksztalcenia-zawodowego-i-nabywania-umiejetnosci/4113
• w Centrali WMODR pod numerem telefonu tel. 89/ 526 44 39, wew. 54 lub 60
• oraz w wszystkich Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego

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

Odmiany rzepaku ozimego zalecane do uprawy
w województwie warmińsko-mazurskim

Wybór materiału siewnego rzepaku ozimego nie należy do najłatwiejszych, jednak dla większości podstawowym
kryterium wyboru odmiany jest jej plenność. Należy uwzględnić także inne ważne cechy rolnicze, np. zimotrwałość
rzepaku, znaczenie ma także odporność na choroby – odmiany odporne na patogeny chorobotwórcze, np. suchą
zgniliznę kapustnych czy też kiłę kapusty ale też odporność na wyleganie czy odporność na osypywanie się nasion.
mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Powszechnie wiadome jest, że odmiany mieszańcowe rzepaku plonują lepiej niż odmiany populacyjne. Odmiany populacyjne (liniowe) to odmiany uzyskane „klasycznymi”
metodami hodowlanymi – selekcja, krzyżowanie, selekcja, rozmnażanie. W porównaniu
z odmianami mieszańcowymi, plonują niżej
ponieważ nie występuje u nich zjawisko heterozji, plon może być niższy nawet o 20%. Odmiany te są stabilniejsze w plonowaniu w porównaniu z odmianami mieszańcowymi, zwłaszcza na gorszych stanowiskach, dobrze reagują na wcześniejszy siew oraz cena materiału siewnego jest niższa. Natomiast odmiany mieszańcowe (hybrydowe) to specjalnie
hodowane formy rodzicielskie, które odpowiednio się krzyżuje
i w ten sposób uzyskuje się mieszańce. Odmiany te plonują wyżej
w porównaniu z odmianami liniowymi, zwłaszcza na dobrych
stanowiskach i z intensywną agrotechniką, bo występuje zjawisko heterozji (wybujałości), tworzy się więcej rozgałęzień, a co
za tym idzie zawiązuje więcej łuszczyn. Posiadają także większe zdolności adaptacyjne do warunków środowiska poprzez
głębszy i silniejszy system korzeniowy, lepiej sprawdzają się na
opóźnione siewy w porównaniu do odmian liniowych. Lepsza
mrozoodporność i zimotrwałość oraz większa zdolność do regeneracji uszkodzeń to kolejne zalety odmian mieszańcowych.
Lista zalecanych odmian rzepaku ozimego do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku
Rok wpisania
Lp.
Odmiana
Typ odmiany
na LOZ
Absolut
2021
Mieszańcowa
1.
2.
Derrick
2021
Populacyjna
3.
Artemis
2021
Mieszańcowa
4.
Gemini
2021
Mieszańcowa
5.
Dominator
2021
Mieszańcowa
6.
Ambassador
2021
Mieszańcowa
7.
Aurelia
2021
Mieszańcowa
8.
Angelico
2021
Mieszańcowa
9.
Advocat
2021
Mieszańcowa
10.
Duke
2021
Mieszańcowa
Mieszańcowa
11.
DK Excited
2022R
Mieszańcowa
12.
LG Areti
2022R
13.
Prince
2021
Mieszańcowa
Mieszańcowa
14.
LG Avirion
2022R
Mieszańcowa
15.
Tempation
2022R
Mieszańcowa
16.
Batis
2022R
17.
ES Fuego
2022
Populacyjna
Mieszańcowa
18.
LG Anarion
2022R
2022R – odmiany wstępnie rekomendowane na podstawie wyników
z doświadczeń PDO w woj. warmińsko-mazurskim po jednym roku
i w oparciu o 2-letnie wyniki badań WGO w procesie rejestracyjnym.
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Właściwe dopasowanie odmiany do warunków siedliskowych gospodarstwa ma duży wpływ na wielkość uzyskiwanego
plonu. Wiarygodnym źródłem informacji o możliwościach produkcyjnych odmian rzepaku ozimego w poszczególnych województwach jest lista odmian zalecanych. LOZ na 2022 r. liczy
40 odmian rzepaku ozimego, z czego 32 to mieszańce. Rolnicy
z województwa warmińsko-mazurskiego mogą wybierać spośród 18 odmian zalecanych do uprawy.

Rolnicy zastanawiając się jaką odmianę wybrać. Mogą skorzystać z wyników oceny odmian uzyskanych w trakcie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego PDO. Siew odmian rzepaku w poszczególnych miejscowościach wykonano w trzeciej dekadzie sierpnia i w pierwszej
dekadzie września w SDOO Krzyżewo. Rok 2021 po łagodnej zimie i nieco trudnej wiośnie okazał się sprzyjający do uzyskania
dość wysokich plonów. Średni plon odmian w poszczególnych
punktach doświadczalnych wynosił we Wrócikowie 52,0 dt/ha,
w Ruskiej Wsi 50,0 dt/ha, a w Krzyżewie 53,0 dt/ha. Do odmian
które wyróżniły się plonowaniem w minionym sezonie, można zaliczyć: odmiany mieszańcowe Absolut, Ambassador, Artemis, Aurelia, Batis, DK Excited, Dominator, Duke, Dynamic, LG
Areti i Temptation, oraz odmiany populacyjne: Derrick, Gemini
i SY Ilona. Średnio za dwulecie dobry wynik osiągnęła odmiana populacyjna Derrick i Gemini, natomiast z odmian mieszańcowych Ambassador, Dominator i Duke, dokładne dane przedstawia tabela. Z chorób występujących w rzepaku w minionym
roku większą presję wykazała zgnilizna twardzikowa. Mniejszą
odporność na porażenie tą chorobą zanotowano u odmian: Absolut, Ambassador i Architect. Przezimowanie roślin rzepaku ozimego w naszym rejonie było dość dobre do dobrego.
Źródło: COBORU

w polu i na łące

Ekoschemat: rolnictwo węglowe, w tym
opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

Celem planu nawożenia 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.
Jerzy Rutkowski

Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Racjonalizacja nawożenia to między innymi zapobieganie wprowadzeniu zbyt dużej ilości nawozów do gleby, co ograniczy
ich wymywanie i przenikanie do wód.
Nawożenie jest podstawowym zabiegiem
agrotechnicznym wpływającym na ilość
i jakość plonów, ale wykonane w nieprawidłowy sposób może powodować zagrożenie dla zdrowia człowieka, środowiska i klimatu. Szczególną uwagę należy zwrócić na azot.

Jest on najbardziej plonotwórczy, ale może być niebezpieczny dla zdrowia (azotany), a także środowiska (zanieczyszczenia
wód). W zaleceniach Dobrej Praktyki Rolniczej zawarto dużo
porad i zaleceń praktycznych dla rolników na temat prawidłowego stosowania nawozów mineralnych, wapnowania, przechowywania i stosowania nawozów naturalnych oraz działań
organizacyjno-gospodarczych i zasad agrotechniki, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie nawozów na środowisko.
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Podstawową rzeczą jaką trzeba poprawić w rolnictwie wobec klimatu jest właśnie nawożenie. Każda racjonalizacja nawożenia jest w zgodzie z działaniami pro-klimatycznymi. Przy
planowaniu nawożenia należy uwzględnić nie tylko czynniki
produkcyjne, ale również czynniki środowiskowe. Wysokie ceny nawozów, zwłaszcza azotowych, powinny spowodować racjonalizację i optymalizację nawożenia. Powinno być ono prowadzone w sposób zrównoważony.
Zagadnienia te są zgodne z kierunkami wytyczonymi przez
Komisję Europejską, która wskazuje na redukcję stosowania
nawozów mineralnych, które to przyczyniają się do nadmiernej degradacji gleb i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W wymogi związane z racjonalizacją nawożenia doskonale
wpisuje się ekoschemat: – Opracowanie i przestrzeganie planu
nawożenia. Jak wspomniałem na wstępie celem ekoschematu
jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w 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 posłużą do opracowania planu nawożenia,
który wskaże ilości N, P, K, 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 przedostaniu
się zawartych w nawozach składników, szczególnie azotu i fosforu, do wód powierzchniowych i podziemnych.

w polu i na łące
Interwencja zawiera również wariant wapnowania. Działanie ma przeciwdziałać zakwaszaniu 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.
W ekoschemacie opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia przewiduje się 2 warianty:
n podstawowy (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki
próbek gleby nie wskazują na potrzebę zastosowania wapnowania): opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego
do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K, Mg oraz
potrzeby wapnowania);

n z wapnowaniem, który obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego
potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu
podstawowego badań gleby, przy czym wsparcie do wapnowania przysługuje do powierzchni gruntów ornych o pH
poniżej lub równej 5,5 , na których wykonywany jest zabieg
wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na
4 lata.
Do każdego z ww. wariantów będą przyznawane odrębne
płatności do powierzchni gruntów ornych objętych ekoschematem. Wsparcie w ramach ekoschematu z punktu widzenia realizacji celów klimatyczno-środowiskowych jest komplementarne
z interwencjami rolno-środowiskowo-klimatycznymi II filaru.
Warunki kwalifikowalności:
n posiadanie gospodarstwa położonego w granicach RP i prowadzenie działalności rolniczej;
n kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do
którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie,
jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników
posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich,
która może zostać im wypłacona wynosi co najmniej 200
EURO.
W ramach cyklu „Ekoschematy” w następnym numerze BI
przedstawię rozwiązania dotyczące ekoschematu: „Zróżnicowana struktura upraw”.
Źródło:
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
materiały szkoleniowe;
- Zdjęcia autora.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku
zaprasza do udziału w seminarium

„Wyzwania środowiskowo-klimatyczne w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 roku”
29 września 2022 r. w godz. 9.30-13.00
Miejsce spotkania: Olecko, ul. Słowackiego 40
HORYZONT Sebastian Jędrzejczak
Seminarium będzie poświęcone ważnej problematyce związanej z nowymi uwarunkowaniami
polityki rolnej. Przedmiotem wykładów będzie odpowiedź na wyzwania środowiskowo-klimatyczne,
gwarantujące bardziej ukierunkowane wsparcie gospodarstw i większą elastyczność w dostosowaniu
środków do warunków lokalnych.
Zapraszamy do zapoznania się z programem dostępnym na stronie internetowej ośrodka – www.wmodr.pl.
Organizator: Jerzy Rutkowski. Kontakt: tel. 665 892 160, e-mail: j.rutkowski@w-modr.pl

Bieżące Informacje nr 9 [393] n Wrzesień 2022

19

w polu i na łące

Atestacje opryskiwaczy polowych
i zaprawiarek do nasion

Jednym z najważniejszych elementów warunkujących prawidłowość a zarazem bezpieczeństwo wykonania zabiegu
chemicznej ochrony roślin jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Czesława Orłowska-Staniszewska

p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Bartoszycach
Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie za sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu, powodując w konsekwencji konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach,
w których ilość zastosowanego środka
ochrony roślin jest nadmierna, powstaje
zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym oraz w płodach rolnych. Stosowanie środków
ochrony roślin przy wykorzystaniu niesprawnego sprzętu może
stwarzać ryzyko powstania skażeń punktowych i utratę zdrowia zarówno przez operatora jak i konsumenta.

Każdy opryskiwacz powinien raz na 3 lata przejść obowiązkowe badania stanu technicznego. Wyjątkiem są nowe maszyny, u których przeglądu dokonujemy przed upływem 5 lat.

Dodatkowo, należy pamiętać, że opryski należy wykonywać wieczorem po oblocie pszczół i innych zapylaczy. W ciepłe dni owady rozpoczynają oblot wczesnym rankiem. Zgodnie z przepisami, stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie świadczy usługi odpłatnego badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz przeprowadza badania zaprawiarek do nasion (co 5 lat), których sprawność
techniczna będzie potwierdzana przez diagnostów Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin dokumentuje się w protokole badania technicznego.

Diagnosta

Telefon

Obsługiwane powiaty

Jerzy Bancewicz

697 632 064

Szczytno

Nowe Miasto Lubawskie

Arkadiusz Grędziński

665 992 220

Elbląg

Braniewo

Karol Siennicki

665 892 079

Ełk

Węgorzewo

Grzegorz Jędrzejek

665 990 472

Działdowo

Olsztyn

Artur Jankowski

665 960 371

Nidzica

Olsztyn

Grzegorz Kasprowicz

665 920 536

Iława

Ostróda

Wojciech Staniszewski

697 632 492

Lidzbark Warmiński

Bartoszyce

Emil Kobiela

695 990 251

Giżycko

Pisz

Maria Kapuścińska

665 892 311

Olecko

Gołdap

Czesława Orłowska-Staniszewska

665 910 634

Kętrzyn

Bartoszyce

Źródło: piorin.gov.pl
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Przed badaniem technicznym opryskiwacza należy:
n umyć opryskiwacz z zewnątrz i wewnątrz,
n sprawdzić kompletność i stan osłon elementów ruchomych,
n wlać do zbiornika czystą wodę do 2/3 jego pojemności.
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PUH Chemirol Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
8-300 Mogilno
www.chemirol.com.pl

w polu i na łące

Ochrona gleby poprzez mulczowanie

Mulczowanie czyli zakrywanie gleby materią organiczną w celu jej ochrony i wzbogacenia jest bardzo popularnym
terminem pojawiającym się w prasie rolniczej i ogrodniczej.
mgr. inż. Magdalena Galińska

Główny Doradca Zespołu Doradców w Działdowie
Mulczowanie jest elementem uprawy konserwującej polegającym na pozostawieniu
na okres zimowy masy organicznej po to,
aby zminimalizować niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych na glebę. Dzięki technologii uprawy konserwującej można wyeliminować z jesiennej uprawy roli orkę przed zimą lub zrezygnować
z wiosennej uprawy. Uprawa konserwująca umożliwia też ograniczenie wiosennej orki do jednego płytkiego zabiegu w celu
wymieszania mulczu z glebą. Materia organiczna służąca do
mulczowania najczęściej pochodzi ze słomy i resztek pożniwnych pozostawionych na zimę na polu oraz z zasianych do tego
celu roślin międzyplonowych – głównie międzyplonów ścierniskowych, które nie przetrwają zimy. Najczęściej wybierane do
tego celu są gatunki roślin: seradela, łubin żółty, łubin wąskolistny, łubin biały, gryka, gorczyca i wyka jara. Rośliny te przymarzają w okresie zimy tworząc na powierzchni tzw. mulcz, który
częściowo rozkłada się wzbogacając glebę w materię organiczną.
Mulczowanie jest również wykorzystywane w ogrodnictwie,
jako zabieg pielęgnacyjny np. trawników. Polega on na skoszeniu trawy i dokładnym jej rozdrobnieniu, a następnie równomiernym pokryciu całej powierzchni trawnika cienką warstwą. Jest to prosta metoda utrzymania trawy w dobrej kondycji poprzez dostarczenie jej substancji odżywczych, zmniejszeniu parowania z gleby i zahamowaniu wzrostu chwastów.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Korzyści płynące ze stosowania zabiegu mulczowania:
spowolnienie parowania wody i zatrzymanie wody w glebie; mniejsze wahania wilgotności,
ochrona przed degradacją gleby i zachowanie jej produkcyjnych możliwości,
ochrona i zachowanie gruzełkowatej struktury gleby,
ograniczenie zachwaszczenia rośliny następczej,
poprawa biologicznej aktywności gleby,
regulacja temperatury gleby dzięki zatrzymaniu ciepła jesienią i wiosną,
wzbogacanie gleby w azot, jeśli jako międzyplon ścierniskowy zasiano rośliny motylkowe,
spulchnienie i użyźnienie gleby,
zmniejszenie zasolenia gleby,
neutralizacja metali ciężkich i substancji szkodliwych,
przeciwdziałanie erozji,
zapobieganie wymywaniu składników pokarmowych poza
zasięg systemu korzeniowego roślin uprawnych,
wzbogacanie gleby w materię organiczną poprzez stopniowy rozkład mulczu,
wzbogacanie gleby w cenne składniki pokarmowe, m.in. potas, magnez, wapń,
mulczowanie sprzyja ochronie naturalnego środowiska, naśladując proces rozkładu materii organicznej, jaka zachodzi
naturalnie w przyrodzie.
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Związane z tematem mulczowania od kampanii naboru
wniosków w 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w przepisach. Dnia 14 marca 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z powodu postępujących zmian klimatu i wydłużenia okresu wegetacyjnego wprowadzono zmiany dot. możliwości wykonania mulczowania w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone oraz w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód. Wariant
2.1. Międzyplony. W ramach tych pakietów do tej pory było
zakazane wykonywanie jakichkolwiek zabiegów przed dniem
15 lutego – w przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone i przed 1 marca w przypadku realizacji Pakietu 2.
Ochrona gleb i wód.
Okres okołożniwny to czas ważnych decyzji dotyczących
planowania upraw na kolejny sezon oraz czas wyboru technologii uprawy. Przy aktualnie wysokich cenach nawozów i środków produkcji warto w tym czasie pomyśleć o dobrym zagospodarowaniu resztek pożniwnych czy uprawie międzyplonu
ścierniskowego z przeznaczeniem na mulcz. Poza wyżej wymienionymi korzyściami będzie to zapewne również dobra decyzja ekonomiczna dla gospodarstwa.
Źródła:
- https://www.cdr.gov.pl/
- https://nawozy.eu/
- https://zielonyogrodek.pl
- https://www.encyklopedialesna.pl
- https://www.tygodnik-rolniczy.pl

w chlewni i oborze

Hodowla królików a choroby skóry

Powłoka skórna zwierząt osłania je przed niekorzystnymi warunkami środowiska zewnętrznego (zimno, deszcz,
wiatr). U zdrowych zwierząt powłoka jest lśniąca, gładka i puszysta a włosy elastyczne. Wygląd okrywy włosowej
jest pierwszym, rzucającym się w oczy odbiciem stanu zdrowia królików.
mgr inż. Anna Kocz

Kierownik Zespołu Doradców w Giżycku
Zmiana wyglądu okrywy włosowej – matowa, szorstka, nastroszona, poprzedzona,
wskazuje się na toczący się proces chorobowy. Jest jednym z wielu objawów występujących przy różnych schorzeniach i jednostkach chorobowych (zatrucia, niedobory, witaminowo-mineralne, grzybice, choroby pasożytnicze, choroby zakaźne lub tez objawem procesu toczącego się w obrębie skóry (czyraczyca, rany).
Czyraczyca jest ograniczonym ropnym zapaleniem skóry,
gruczołów łojowych i torebek włosowych, obejmujących również
tkankę podskórną. Schorzenie to występuje najczęściej u królików angorskich. Czyraczycę wywołuje gronkowiec ropotwórczy – Staphylococcus pyyogenes. Drobnoustrój wnika do torebki
włosowej i gruczołów łojowych, tam namnaża się i wywołuje
zmiany zapalne (zaczerwienienie, obrzęk i bolesność). Powstają małe krosty przechodzące w ropnie. Choroba łatwo szerzy
się w stadzie, gdy do pielęgnacji zwierząt chorych i zdrowych
używa się tych samych narzędzi. Leczenie – zaleca się w początkowym studium choroby, smarowanie zmienionych miejsc
jodyną. Z dobrym skutkiem można używać pioctanianę, rywanol, kreolinę. W studium zaawansowanym stosuje się 20%
maść siarkową lub maść z dodatkiem antybiotyku (penicyliny,
neomycyny) lub sulfonamidu. Zapobieganie: dokładne badanie
nowo zakupionych królików i poddanie ich okresowej kwarantannie. Systematyczne czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do pielęgnacji i obsługi królików. Królikom należy zapewnić odpowiednie pomieszczenia i właściwe żywienie (witamina A, cynk).
Rany – przerwanie ciągłości powłoki zewnętrznej z równoczesnym uszkodzeniem tkanek i powstaniem odczynu zapalnego. U królików rany zdarzają się w wyniku uszkodzenia
ciała o wystające ostre przedmioty bądź też w trakcie bójek
pomiędzy samcami. Rany mogą być kłute, szarpane, kąsane
i miażdżone. Młode samce zgrupowane na malej powierzchni toczą miedzy sobą zażarte walki powodując liczne rany. Leczenie – przed przystąpieniem do czyszczenia rany należy wokół niej usunąć włosy. Rany leczy się metodą otwartą – po wyczyszczeniu, przepłukaniu, zasypuje się je sulfonamidami lub
antybiotykami. W ranach powierzchniowych wystarczy kilkakrotne zastosowanie antybiotyku w aerozolu. W ranach penetrujących z objawami ogólnymi należy podawać pozajelitowo
antybiotyk przez 3-5 dni. W przypadku większych ran skóry,
brzegi rany należy zbliżyć kilkoma pojedynczymi szwami, pozostawiając jednak mały otwór do odpływu wydzieliny. Zapobieganie – klatki oraz ferma musi być zabezpieczona przed
wydostaniem się królików na zewnątrz oraz przed wtargnieciem innych zwierząt. Wszystkie wystające ostre przedmioty
muszą być usunięte z klatek lub też odpowiednio zabezpieczone przed kaleczeniem. Samce należy umieszczać w pojedynczych klatkach, natomiast przeznaczone na tucz, poddaje się trzebieniu.

Nadmiernie wyrośnięte pazurki. Schorzenie to zdarza się
u królików starszych przetrzymywanych na podłożu uniemożliwiającym ścieranie pazurków, szczególnie w klatkach zbudowanych z siatki. Pazurki mogą wyrastać do znacznych rozmiarów. Poruszanie się – każdy ruch – sprawia królikom znaczny
ból. Czasami z tego powodu obserwuje się u starszych królików
niezdolność do kopulacji. Hodowca może pochopnie – bez dokładnego badania – zdyskwalifikować dobrego samca. Badanie
kontrolne pazurków przeprowadzić należy 1 raz w miesiącu.
Zapalenie gruczołów. Królice mają od 6 do 10 gruczołów mlekowych, przy czym nie wszystkie gruczoły musza być czynne.
Mleczność królicy oceniana jest na podstawie przyrostów masy
ciała młodych oraz ich zachowania się. Młode króliki już w 6-7
dniu po urodzeniu podwajają swoja masę ciała. Średnia dzienna mleczność samicy wynosi około 180 g i utrzymuje się przez
45 dni. U królic może wystąpić niedostateczna mleczność, niechęć karmienia młodych oraz zapalenie gruczołów mlekowych.
Najczęściej jednak występuje zapalenie gruczołów mlekowych.
Samice w okresie karmienia są szczególnie narażone na urazy gruczołów mlekowych (uderzenia i skaleczenia). Niekiedy
występuje nieodciąganie mleka w wyniku padnięcia całego miotu po porodzie lub zbyt długie ssanie matki. Szczególnie często
spotyka się zapalenie na tle zakaźnym (gronkowce, paciorkowce,
pałeczki okrężnicy). Drobnoustroje mogą przedostać się przez
kanał mlekowy bądź też z krwią z zaatakowanego organizmu.
U samic o małej mleczności obserwuje się młode wychudzone z nastroszonym włosem. Czasami stwierdza się bolesność
i zaczerwienienie jednego, kliku, wszystkich gruczołów, a ogólny stan zdrowia jest zadawalający. W przypadku zapalenia gruczołu na tle bakteryjnym występują: utrata apetytu, sinofioletowe
zabarwienie gruczołu, wzrost temperatur ciała, obrzęk sięgający
podbrzusza, wyginanie grzbietu w celu zmniejszenia kontaktu
bolącego, wrażliwego gruczołu mlekowego z podłożem. Niekiedy
występuje w ciągu 2-3 dni posocznica i padniecie chorej królicy.
W przypadku zapalenia gruczołów mlekowych na tle uderzenia,
skaleczenia, nieodciągania mleka, czy zbyt długiego ssania matki należy stosować okłady chłodzące zmieniane co dwie godziny okłady z gazy nasączonej zimną wodą z Altacetem (względnie z octem). Można też gruczoły mlekowe delikatnie smarować
maścią borową lub cynkową. W przypadkach kiedy płody urodzą się martwe lub padną, mleka nie należy odciągać, zaleca się
zimne okłady i zmniejszenie podawanego pokarmu, a zwłaszcza płynów. W zaawansowanym zapaleniu należy podać antybiotyki (np. penicylina) a miejscowo gruczoły mlekowe smarować spirytusowym roztworem jodu lub pioctaniny. W profilaktyce istotne jest właściwe żywienie i odpowiednia pielęgnacja. Klatki oraz wypotniki należy poddawać systematycznej dezynfekcji.
Źródło:
- Choroby królików Włodzimierz A Gibasiewicz
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Co o hodowli bydła mięsnego
każdy rolnik wiedzieć powinien

Hodowlą bydła mięsnego zainteresowano się w Polsce stosunkowo niedawno. Dopiero w latach 90-tych dwudziestego wieku powstały gospodarstwa, które przestawiły swoją produkcję na bydło mięsne, próbując skłonić rodaków
do konsumpcji dobrej, zdrowej i smacznej wołowiny.
Władysław Tyllo

Główny Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
W Polsce do produkcji żywca wołowego wykorzystywane są głównie mieszańce pochodzące od krów mlecznych inseminowanych nasieniem buhajów ras mięsnych, rzadziej kryte naturalnie. Jednak
od ponad 10 lat znacząca ilość żywca zaczyna pochodzić ze stad mięsnych: czystorasowych lub mieszańcowych, w których prowadzi się krzyżowanie wypierające. Ważnym jest, by przed podjęciem
decyzji o produkcji bydła mięsnego zapoznać się z wymogami tego gatunku i poznaniem walorów uzyskiwanego mięsa.
Angus to rasa wywodząca się ze Szkocji. Najczęściej żyje na farmach otwartych
i suchych pastwiskach. Typ mięsny, szybko rosnący. Bydło tej rasy może być karmione paszami objętościowymi nawet
gorszej jakości. Z uwagi na swoje pochodzenie dobrze znosi trudne warunki klimatyczne i może cały rok przebywać na
pastwiskach. Mięso pozyskane z krów rasy Angus jest bardzo smaczne, marmurkowate, a po przyrządzeniu, dzięki krótkim włóknom kruche i soczyste. Inną typowo mięsną rasą wywodzącą się z Francji jest Blonded`Aquitaine. Duże bydło
dawniej pociągowe, więc silne i dobrze
umięśnione. Jednak trudne do hodowli
w skrajnych warunkach klimatycznych.
Zimę musi spędzać w pomieszczeniach
zamkniętych. Nie ma szczególnych wymagań pokarmowych a mięso pozyskiwane z tej rasy jest bardzo smaczne i delikatne. Największą krową mięsną jest, pochodząca także z Francji, rasa Charolaise.
Buhaje mogą ważyć nawet 1,5 tony. Niestety płodność tej rasy jest niska a uszkodzenia okołoporodowe częste. Pozyskane mięso jest dobre w smaku i kruche.
Ostatnio w Polsce jest coraz większe zainteresowanie koreańską rasą Hanwoo. Bydło to z racji lokalnej produkcji nie wpisuje się w międzynarodowe standardy
dla bydła mięsnego – jest to rasa dosyć
mała, o nieregularnej budowie tułowia.
Uprzednio bydło bardziej przypominało
rasy mleczne (tułów w kształcie trójkąta,
wąska klatka piersiowa). Obecnie dzięki
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ciągłym udoskonalaniu rasy osobniki mają szeroki, silnie zbudowany tułów w obrębie klatki piersiowej, jednak cenione jest
szczególnie za rodzaj mięsa poprzerastany tłuszczem, który tworzy rodzaj marmurkowatości. Podawanie kukurydzianych mieszanek ma na celu jak najlepsze
wykorzystanie potencjału zwierząt i rozbudowanie marmurkowatości mięsa. Ilość
tłuszczu międzymięśniowego ma bardzo
duże znaczenie dla jakości mięsa, a przy
tym wpływa na wysokość uzyskiwanej
ceny. Bydło Hanwoo cechuje się doskonałą wytrzymałością na zmienne warunki pogodowe i temperaturowe. Pretenduje to je, jako naturalny potencjał do ekstensywnej hodowli. W 2021 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rozpoczął badania rynku nad wprowadzeniem
do polskiej hodowli koreańskiego bydła
rasy Hanwoo, które jest dumą narodową
i dziedzictwem kulturowym tego kraju.
Rasa Hanwoo

Hereford pochodzi z Anglii. Rasy pochodzące z Wysp Brytyjskich charakteryzują się, poza niewielkimi rozmiarami,
przystosowaniem do stosunkowo trudnych, wyspiarskich warunków klimatycznych i ukształtowania terenu. Zaowocowało to wykształceniem takich cech jak
odporność na choroby. To bardzo popularna tam rasa ze względu na małe wymagania. Szybko przybiera na wadze, może być karmione najtańszymi zielonkami
i kiszonkami. Krowy są z natury spokojne. Mięso jest smaczne, dobrze przerośnięte – marmurkowe i soczyste. Najbardziej
rozpowszechnioną rasą bydła mięsnego
na świecie jest rasa Limousine pochodząca z Francji. Z uwagi na dużą odporność
krów i możliwość chowu w trudnych warunkach klimatycznych, często spotykana

także w Polsce. Mięso pozyskiwane z rasy
Limousine jest smaczne, kruche a przede
wszystkim chude.
Z rejonu włoskiego Piemontu wywodzi się rasa Piemontese. Trudna do wyhodowania z uwagi na dużą umieralność
cieląt i problemy okołoporodowe. Krowy
są chude ale ich mięso posiada niezwykłe
walory smakowe i jest prawie bez tłuszczu, a co za tym idzie i bez cholesterolu.
W Szwajcarii można spotkać bydło rasy
Simental, duże osobniki charakteryzujące
się długowiecznością i małymi wymaganiami środowiskowymi. Zwierzęta prawie
w ogóle nie chorują a mięso, z nich pozyskiwane, odznacza się dobrym smakiem.
Polska posiada duże możliwości w hodowli bydła mięsnego. Wiele gleb nie nadaje się do uprawy zbóż a bydło mięsne
nie wymaga szczególnych nakładów na
przygotowanie pasz i komponentów. Wybór jednej z powyżej przedstawionych ras
powinien zależeć od środowiska hodowlanego i upodobania rolnika oraz przygotowania gospodarstwa do produkcji zwierząt mięsnych. Do ekstensywnego wypasu, opasu pastwiskowego i żywienia zimowego opartego na paszach gospodarskich najlepiej nadają się rasy: Hereford
i Angus, cieszące się największą popularnością na farmach otwartych i na suchych okresowo pastwiskach. Natomiast
na bogatych, dobrze plonujących przez cały rok pastwiskach i później w intensywnym opasie w bukaciarni, prowadzonym
do wysokiej masy końcowej ciała, najlepsze wyniki osiągają rasy: Charolaise, Piemontese, Simental mięsny i Limousine.
Źródła:
- M. Biercuk, Rasy bydła mięsnego, MODR,
Warszawa 2016.
- M. Bogucki, Jak wygląda hodowla bydła mięsnego w Polsce?, „Agrar”, nr 9/2019.
- D. Michniewicz, Przegląd wybranych ras bydła mięsnego, W-MODR, Olsztyn 2020.
- M. Szymańska, Hodowla bydła mięsnego ma
przyszłość, „Tygodnik Rolniczy”, nr 4/2017.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników
dzięki ograniczeniu roli pośredników
w łańcuchu produkcji wołowiny
Partner KSOW: Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2022 r. i kończy się w dniu 31 października 2023 r.
Celem operacji jest przeprowadzenie serii wyjazdów studyjnych i konferencji, które zaowocują podniesieniem wiedzy uczestników w zakresie przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich, sytuacji rolników w łańcuchu produkcji, rozwinięcia świadomości w zakresie korzyści ze współpracy rolników w rozmaitych formach prowadzących do rozwoju integracji poziomej a następnie pionowej w rolnictwie, a także przedstawienia dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Ma to doprowadzić do
nawiązania i wypracowania w pierwszym roku oraz utrwalenia i rozwinięcia w drugim roku bezpośrednich, opartych
na wzajemnym zaufaniu relacji handlowych w zintegrowanej strukturze pomiędzy rolnikami na etapie kupna-sprzedaży młodego bydła.
Formy realizacji operacji:
W ramach operacji zorganizowane zostaną:
Cztery wyjazdy studyjne oraz dwie konferencje (dwa wyjazdy i jedna konferencja w każdym roku realizacji operacji).
Wyjazdy mają na celu nawiązanie bezpośrednich relacji pomiędzy rolnikami z województw: podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego – tradycyjnymi i dominującymi dostawcami
młodego bydła (cielęta i odsady ras mlecznych, ras mięsnych
oraz mieszańce) a rolnikami z województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskie zajmującymi się opasem bydła rzeźnego a następnie utrwalanie tych relacji i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów handlowych, aby ograniczyć rolę pośredników na tym etapie łańcucha produkcji. Kolejne spotkania mają na celu zacieśnienie współpracy i dalszy wzrost wzajemnego
zaufania w ramach nowego modelu biznesowego, który prowadzić będzie do optymalizacji łańcucha produkcji wołowiny, rozszerzania procesu integracji i poprawy pozycji konkurencyjnej
bezpośrednio współpracujących ze sobą rolników oraz wspólnego wdrażania optymalnych warunków utrzymywania, przygotowywania zwierząt do dalszego opasu i poprawy efektywności produkcji.

Konferencje mają na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń a także dobrych praktyk wypracowanych
w ramach operacji.
Grupa docelowa:
Operacja w zakresie wyjazdów studyjnych skierowana jest do
100 rolników z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W zakresie konferencji operacja skierowana jest do 140 osób: 100 rolników – kluczowych uczestników operacji, którzy wezmą udział w wyjazdach studyjnych oraz zaproszonych gości reprezentujących podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem
wołowiny: doradców, reprezentantów nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich oraz branżowych, szeroko
pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, innych rolników zainteresowanych tematem oraz przedstawicieli mediów.
Przewidywane efekty:
Efektem operacji będzie podniesienie wiedzy grupy docelowej
(uczestników zarówno wyjazdów studyjnych jak i konferencji)
oraz zapoznanie się przez nich z dobrymi praktykami w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, sytuacją rolników
w łańcuchu produkcji i możliwościami jej poprawy. Rozwinięta
zostanie wiedza i świadomość w zakresie korzyści ze współpracy rolników oraz integracji w rolnictwie. Ma to doprowadzić do
nawiązania i wypracowania w pierwszym roku oraz utrwalenia
i rozwinięcia w drugim roku bezpośrednich, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji handlowych w zintegrowanej strukturze
pomiędzy rolnikami na etapie kupna-sprzedaży młodego bydła.
Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl.
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja
Grup i Producentów Wołowina Polska
Bieżące Informacje nr 9 [393] n Wrzesień 2022

25

w chlewni i oborze

Sztuka hodowli indyków

Indyki głównie kojarzą się z Ameryką. Tam na każde święto dziękczynienia są one przyrządzane. W Polsce przyzagrodowy chów indyków raczej nie jest popularny, głównie dlatego że w pierwszym okresie życia są one bardzo
wymagające i potrzebują dużo opieki. Jednak efekt w postaci smacznego i bogatego w składniki odżywcze mięsa
jest zadowalający.
Beata Kryk

Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie
Użytkowanie rozpłodowe indyków
(zwłaszcza indorów) ogranicza się do 2
lat. Indora wprowadza się do stadka 8-15
indyczek na miesiąc przed okresem nieśności. Jeżeli w gospodarstwie nie ma indora, indyczkę należy donieść do indora
dwa razy: przed spodziewaną nieśnością
i po trzech tygodniach, jeżeli nadal się ona
nie niesie. Indyczki rozpoczynają nieśność zwykle w końcu lutego i niosą się do początku kwietnia. Nieśność indyczek jest
nieduża (12-25 jaj). Najlepsze do wylęgu są jaja normalnej budowy, w mocnej skorupie, średniej wielkości i osiągające 85-90
gramów. Indyczki mają silnie rozwinięty instynkt wysiadywania, dzięki czemu są bardzo dobrymi nasiadkami. Instynkt ten
pojawia się dopiero po skończonym okresie nieśności, a więc
nie wcześniej niż w połowie kwietnia.
Indyki powinny się rozmnażać w warunkach zbliżonych
do naturalnych. Najlepsze wyniki daje nasadzenie indyczki
w budce drewnianej, ustawionej w miejscu zacisznym niezbyt
naświetlonym. Budka taka służy jednocześnie do początkowego odchowu indycząt. Umieszczone w budce gniazdo należy
zabezpieczyć przed wilgocią. Dno gniazda powinno być równe; jeśli ma wgłębienie, jaja układa się jedno na drugim i przez
to są nierównomiernie nagrzewane oraz narażone na zgniecenie. Pod indyczkę podkłada się nie więcej niż 25 jaj. W czasie
wysiadywania indyczka bardzo niechętnie opuszcza gniazdo
i potrafi przez kilka dni siedzieć na gnieździe bez pokarmu.
Należy ją wtedy zdjąć z gniazda, przynajmniej raz dziennie,
i nakarmić jęczmieniem oraz napoić świeżą czystą wodą. Wylęg jaj indyczych trwa 28 dni. W czasie klucia się piskląt nie powinno się nasiadki niepokoić – nie zaglądać do niej, nie zdejmować z gniazda.
W pierwszym dniu życia indyczętom podaje się jedynie
mieszankę mineralną i przegotowaną wodę. Należy zanurzyć dziobki indycząt w wodzie, ponieważ w pierwszych godzinach życia słabo widzą. W drugim dniu poza wodą można podawać odtłuszczone mleko lub maślankę. W pierwszym
tygodniu karmi się indyczęta co 2,5 godziny, a więc 6-7 razy
dziennie. Od drugiego tygodnia należy podawać 4 razy dziennie serek jajeczny wymieszany z płatkami owsianymi, z tartą
bułką lub chlebem. Serek jajeczny przyrządza się z jajka wymieszanego z 1/4 szklanki mleka, podgrzanego aż do ścięcia
się białka. Mieszanka nie może być mazista i przy dotknięciu
powinna się łatwo kruszyć. Dodatkowo w dwóch opasach podaje się pasze suche: płatki owsiane, surową kaszę. Indycząt
nie należy przekarmiać, gdyż grozi to padnięciem. W trzecim
dniu życia indycząt do mieszanki z serka jajecznego należy
dodać tyle zieleniny, ażeby otrzymać podwójną objętość karmy. Najlepszymi zielonkami są: pokrzywy, krwawnik, piołun,
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lucerna, koniczyna, seradela i pędy cebuli. Cenna jest również
tarta marchew. Zielenina powinna być młoda, świeża i drobno
posiekana. Dla urozmaicenia dawki należy na przemian mieszać różne rodzaje zielonek. Jeżeli wylęg jest wczesny (w marcu), dajemy indyczętom szczypiorek i tartą marchew. Pod koniec pierwszego tygodnia serek jajeczny zastępujemy twarogiem, który indyczęta powinny otrzymywać aż do wykoralenia się, tj. 8-10 tygodnia życia. Już w końcu pierwszego tygodnia życia indyczętom można podawać trochę śrutowanej
pszenicy lub kukurydzy. Od drugiego tygodnia pasze zadajemy tylko pięć razy dziennie. Indyczęta karmimy mieszanką w postaci kruszonki, składającej się w równych częściach
z: twarogu, zieleniny i śruty zbożowej. W tym okresie indyczęta zaczynają oddalać się już od budki noclegowej w poszukiwaniu naturalnej karmy. Na wybiegu, po którym indyczęta poruszają się, nie powinno być zbyt wysokiego porostu,
gdyż w wysokiej trawie utrzymuje się szkodliwa dla piskląt
wilgoć. W trzecim tygodniu indyczęta wychodzą już na wybieg na kilka godzin dziennie. Powinna je wodzić zawsze indyczka, a nie kura, gdyż zna ona lepiej potrzeby małych indycząt. Trzeci tydzień jest krytycznym okresem w życiu indycząt, gdyż wtedy przebijają się pierwsze pióra na grzbiecie.
W tym czasie żywimy je trzy razy w ciągu dnia: rano i w południe zadaje się mieszankę wilgotną, a wieczorem – ziarno
grubo śrutowane. Mieszanka wilgotna powinna się składać ze
śrut zbożowych, otrąb pszennych i twarogu. Od szóstego tygodnia do mieszanki wprowadza się parowane ziemniaki –
początkowo w niewielkiej ilości, a później do około 1/3 jej całej objętości. Możemy również w tym okresie zacząć podawać
całe ziarna. Indyczęta karmimy 3 razy dziennie. Począwszy

w chlewni i oborze
od 7 tygodnia, kiedy indyki korzystają z pastwiska, karmi się
je dwa razy dziennie: rano mieszanką wilgotną, a wieczorem
ziarnem. Jeżeli indyczęta mało korzystają z wybiegów, konieczny jest do paszy dodatek preparatów witaminowych. Drugi
krytyczny okres w życiu indycząt to czas koralenia przypadający na 8-10 tydzień życia. W tym wieku indyczęta są osłabione i podatne na choroby. Żywimy je wtedy bardzo starannie,
podobnie jak w poprzednim tygodniu. Indyki które osiągnęły 10 tygodni, uważamy za dostatecznie odchowane i traktujemy je już jako dorosłe.
Podstawą żywienia indyków dorosłych jest wypas na ścierniskach, polach i łąkach. Indyki dobrze też korzystają z pastwiska i kartofliska. Jeżeli przebywają na ściernisku, nie trzeba ich
już dokarmiać tylko wieczorem, podając: 50-100 g ziemniaków
parowanych z otrębami i 30-50 g śruty jęczmiennej i owsianej
(1:1). Na dokarmianie indyków należy zwrócić szczególną uwagę od połowy września, kiedy to na pastwisku jest coraz mniej
paszy. Po zejściu indyków z pastwiska (ok. 15.X) do początku
nieśności (luty) następuje okres żywienia zimowego. W tym
czasie indyczki należy tak karmić, oby ich nie zatuczyć. Dzienne dawki dla indorów powinny być dwa razy większe. W czasie mrozów zwiększa się ilość ziarna i ogranicza rośliny okopowe. Nie niosącym się indyczkom podaje się rano i w południe mieszankę wilgotną, a wieczorem ziarno. W lutym zaczyna się okres nieśności. W dawkach zmniejsza się udział roślin
okopowych i kiszonek. W tym okresie karmi się indyczki 4 razy dziennie, dając o godz. 6 i 18-tej ziarno a o godz. 9 i 13-tej
– mieszankę wilgotną z okopowymi lub zieleniną. Po trzecim
odpasie indyki przepędza się na wybieg. Po zniesieniu określonej ilości jaj pojawia się instynkt wysiadywania; wówczas indyczkom dajemy tylko 120-150 g ziarna dziennie.

Indyki przeznaczone na tucz wychowuje się początkowo
w taki sam sposób, jak przeznaczone do dalszego chowu. Dopiero w listopadzie lub w grudniu zamyka się je w pomieszczeniu, najpierw na parę godzin dziennie, gdyż źle tuczą się w zamkniętych pomieszczeniach, stopniowo ograniczając im ruch
całkowicie. Dotuczanie trwa zwykle około 3 tygodni. Karmimy
paszą wilgotną, składającą się z różnego rodzaju śrut zwilżonych odtłuszczonym mlekiem. Indyki chętnie też zjadają ziemniaki zmieszane z otrębami lub śrutą zbożową. W początkowym okresie tuczu ilość ziemniaków w stosunku do śruty powinna być trzykrotnie większa, natomiast w końcu dotuczania
stosunek ten powinien być odwrotny. Żywienie powinno być
urozmaicone, ażeby utrzymać apetyt ptaków. Przez cały okres
tuczenia indyki muszą mieć stale dostęp do wody i korytek
z mieszanką mineralną, żwirkiem oraz gruboziarnistym piaskiem. Rano zadaje się ziemniaki z otrębami i posiekaną zieleniną. Na następne dwa odpasy (ok. godz. 10 i 14) przygotowuje
się mieszankę z ziemniaków, zieleniny, śruty zbożowej, pośladu pszennego, jęczmienia i prosa lub kukurydzy, dodając dla
urozmaicenia karmy, odpadki kuchenne oraz pasze pochodzenia zwierzęcego np. twaróg, mleko i maślankę. Wieczorem zadaje się ziarno, najlepiej skiełkowane. Z chwilą gdy zauważamy, że indyki zaczną słabiej wyjadać paszę, należy dotuczanie
przerwać, gdyż każdy następny dzień tuczu jest nieopłacalny.
Na 1 kg przyrostu potrzeba 4-4,5 kg śruty zbożowej. W ciągu
5 miesięcy tuczu jeden indyk potrzebuje około 20 kg pasz treściwych, 16 kg ziemniaków, 10 kg zielonek, 0,7 kg twarogu, 0,3
kg pasz mineralnych i 6 l mleka odtłuszczonego. Pomieszczenia dla indyków powinny być suche i nieprzewiewne, wyposażone w odpowiednią ilość grzęd.
Źródło:
- „Poradnik Gospodyni” M. Fandrejewska”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza do udziału w czwartej edycji zaocznego konkursu wiedzy
dla mieszkańców obszaru subregionu ełckiego

pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego
i bezpieczeństwo żywności”
Termin realizacji: 30 sierpnia – 20 września 2022 r.
Konkurs jest organizowany w celu upowszechnienia wzajemnego oddziaływania środowiska i rolnictwa oraz dobrych praktyk
kultury rolnej wśród rolników, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne, dorosłej młodzieży
szkół rolniczych i leśnych oraz studentów zaocznych kierunków rolniczych, mieszkających w wyjątkowej części obszaru Mazur,
o nazwie „Subregion Ełcki”. Polega na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego
i bezpieczeństwo żywności”, który zamieszczamy na stronie internetowej WMODR oraz w biurach Oddziału w Olecku i Zespołów
Doradców w subregionie ełckim.
Należy pobrać „Test wiedzy”, udzielić odpowiedzi w „Karcie odpowiedzi” i wysłać wraz
z „Kartą zgłoszenia” pocztą w kopercie lub dostarczyć osobiście do Organizatora, który odrębnym
zawiadomieniem, powiadomi o wynikach oraz terminie i sposobie wręczenia nagród.

Zapraszamy do pobrania regulaminu, karty zgłoszenia, testu i karty odpowiedzi
na stronie ośrodka www.wmodr.pl w zakładce Aktualności
Kontakt do Organizatora – 697 632 452; m.kuczynska@w-modr.pl
Biuro Oddziału WMODR zs. w Olsztynie, 19-400 Olecko, Aleja Zwycięstwa 10
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agrorynek
CENY PASZ (10.08.2022 r.)
Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie
zł/dt
Pasza CJ
100,00
Pasza DJ
90,00
Śruta sojowa (1dt)
328,00
Śruta rzepakowa (1dt)
280,00
De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1
25 kg/56 zł
Brojler 2
25 kg/54 zł
Odchów 1
25 kg/52 zł
Odchów 2
25 kg/51zł
Nioska towarowa
25 kg/52 zł
Drób wodny
25 kg/58 zł
De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy
20 kg/75 zł
Perfekt
Prestarter MPU C
25 kg/66 zł
Konc.HGC Junior
25 kg/100zł
Konc.HGC Super
25 kg/88zł
Premiks Starter 2,5%
25 kg/189zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5%
25 kg/154
De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk
20 kg/190 zł
Ekono Milk
20 kg/171 zł
West Milk
20 kg/149 zł
Kaliber Starter
25 kg/53 zł
Kaliber Junior
25 kg/52 zł
Krowimix 18 Basic
25 kg/39 zł
Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie
zł/dt
Produkty SANO
Laktoma
63,00
Meggi 35
95,00
Mleko Milsan
167,00
Protamilk Complite
87,00
Protamino Forte
87,00
Protamino Matra
77,00
Protamino Piggi
97,00
Profisan
161,00
Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat
332,00
Prestarter 1
250
Starter Standard
202
Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma
248,00
Mleko Milsan
708,00
San Bull
320,00
Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka
170,00
Lactoma
248,00
Opas
254,00
Keno
154,00
Cielak 1
216,00
Cielak 2
200,00
Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2
224,00
Brojler 3
216,00
Koncentrat 35
300,00
Kurka z podwórka
212,00
Inne (zł/dt)
Otręby pszenne
152,00
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Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie
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
Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO
174,50
Agro TOP 20 bez GMO
182,00
Agro TOP 22 bez GMO
191,00
Agro TOP 24 bez GMO
198,50
Agro 18 bez GMO
182,50
Agro 19 bez GMO
195,00
Agro 21 bez GMO
203,00
Agro 23 bez GMO
204,50
Agro Finezja 22 bez GMO
223,50
Agro Extra Energia bez GMO
241,50
Agro Delicja bez GMO
302,00
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18
172,50
Agro TOP 20
180,00
Agro TOP 22
189,00
Agro TOP 24
196,50
Agro Perfect 18
180,50
Agro Perfect 19
193,00
Agro perfect 21
201,00
Agro Perfect 23
202,50
Agro Finezja 22
216,50
Agro Werwa (GMO)
396,00
Preparaty dietetyczne (zł/dt)
Wigral Specjal C
28,00
mieszanka dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś bez GMO
235,50
Agro Musli KPP bez GMO
251,50
Agro Starter bez GMO
220,00
Agro Kadet bez GMO
206,50
Agro MH bez GMO
183,00
Agro Top CJ bez GMO
198,00
koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH bez GMO
307,00
Maximus 38 bez GMO
314,00
korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO
217,00
Agro Mix 28 bez GMO
223,00
Mikor 38 Active bez GMO
287,00
Mikor 38 bez GMO
299,00
Mikor 40 Protect bez GMO
280,00
Promotor Activ 38
262,00
Promotor Activ 43
294,00
mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres bez GMO
284,00
BullStar Strong bez GMO
272,50
kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1
64,00
Kurka 2
61,63
Kurka 3
59,63
indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter
78,25
Indyk Vit Grower
73,75
Indyk Vit Finiszer
68,75

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1

62,63

Gęś / Kaczka 2

58,38

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrorac 1

1220,00

Agrolac Excellent

1158,00

Agrolac Komfort Plus

870,00

Agolac Len

745,00
premiksy (zł/dt)

VitAgro Repro Max

890,00

VitAgro SomiFix

630,00

VitAgro Smart

735,00

VitAgro Elita

665,00

VitAgro TMR

435,00

VitAgro Standard

475,00

VitAgro Zasuszenie

630,00

VitAgro Gladiator

425,00

Vit Agro CJ Max

530,00

VitAgro Silver Efekt

435,00

VitAgro Silver Somat

495,00

VitAgro Karot

570,00

RumBa Active

625,00

KillAcid

535,00

Agro Bufor Tytan

435,00

Agro Bufor Max S.C.

365,00

Agro Bufor

338,00

MycoKill

680,00

Agro Fat

1131,50

Calcium Koncept

148,00

VitAgro Przygotowanie

890,00

VitAgro Lakto Somat

530,00

VitAgro Rozród

640,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska

63,25

Kurka Nioska bez GMO

64,00

Kurka Nioska Zgrodowa

63,50

Koncentrat sojowy dla kur niosek

56,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro

92,00

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter

69,25

Brojler Grower

65,25

Brojler Finiszer

64,50

„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j.
Kurzętnik
Power Starter (25 kg)

112,00

Otręby pszenne

180,00

Power tucznik (25 kg)

103,00

Provit L (25 kg)

98,00

Provit P (25 kg)

105,00

Provit T (25 kg)

98,00

Śruta rzepakowa

240,00

Śruta sojowa

350,00

agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.08.2022 r.)
Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

opak.

opak.

zł

opak.

zł

Cevino 500 s.c.

1l

230,00

1l

217,00

Galaxo 150 WG

0,2 kg

128,80

Buster 100 EC

1l

68,00

Desperado 500 S.C.

5l

193,98

Saper 500 s.c.

1l

143,52

1l

81,30
5l

191,50

Nazwa środka
ochrony roślin

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Giżycku
opak.

zł

zł

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce

HERBICYDY

Chwastox Extra 300 SL
Chwastox Turbo 340 SL

1l
20 g

35

30g

65,00

39,50

Fundamentum 700WG
Granstar Ultra SX 50 SG

1l

37,00

Roundup 360 plus
Roundap Flex

1l

105,00

1l

92,20

Halvetic 180 SL

5l

195,00

10l

370,00

Makler 250 ES

1l

104,00

Atropos 500EC

1l

62,40

Aspik 250E

1l

157,00

Porter 250EC

1l

113,50

1l

114,00

Kendo 50 EW

1l

455,00

1l

440,50

X met 100 SL

1l

185,00

5l

857,00

5l

640,00

5l

638,00

100 g

32,58

1l

320,00

100 ml

24,00

500 ml

49,90

Madron 0,5 FS

500 ml

69,00

Flutrix 0,5 FS

500 ml

47,55

Mepik 300SL

1l

75,80

Regullo 500 EC

1l

219,28

FUNGICYDY

Kier 450 S.C
Infinito 687,5SC

1l

125

Ambrossio 500 S.C.
INSEKTYCYDY
Los Ovados 200SC
Aceptir 200 SE
Delmetros 100 s.c.
ZAPRAWY i regulatory
Triter 0,5 FS
Syrius 02WS

0,3 kg

25,00

Orius Extra 02WS

0,9 kg

60,00

Orius Extra 250EW

1,5 kg

95,00

INNE
Antywylęgacz CCC 750 SL

5l

52,00
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agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.08.2022 r.)
Agro – Małdyty

Nazwa środka ochrony
roślin

opak.

zł

Hurtownia „Alczes”
Lubawa
opak.

zł

Mazur s.j Kurzętnik

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

opak.

zł

opak.

zł

5l

720,00

5l

720,00

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD
Fenoxin 110EC
Fundament 700 WG

1l

199,00

1l

148,00

1l

150,00

0,3kg

60,00

38g/150g

69/340.

38g

70,00

1l

70,00

Galaper 200EC

1l

109,00

1l/5l

70/360.

Major 300SL

1l

89,00

1l

136,00

Tristar 50SG

0,3kg

35,00

Chwastox Turbo 340 SL

5l

290,00

5l

291,00

Maister POWER 42,5 OD

5l

820

5l

820

1l

75,00

1l

76,00

5l

680

5l

678

Mustang forte 195SE

1l

69,00

Fusilade Forte 150 EC

1l

129,00

Puma Uniwersal 069 EW

1l

139,00
FUNGICYDY

Ambrossio 500 S.C.

1l

219,00 zł

1l

130,00

1l

129,00

Atropos 500 S.C.
Tarcza Łan 250 EW

1l

154,00 zł

1l

80,00

1l

80,00

1l

98,00

1l

99,00

1l

298,00

1l

69,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C.

50ml

Apis 200SE
Delmetros 100 S.C.

85,00

0,25kg

295,00

1l

295,00

1l

185,00

100ml

49,00

80g

60

1l

80,00

1l

80,00

5l

1560

5l

1550

Mospilan 20 SP
ZAPRAWY i regulatory
Mepik 300SL

1l

Toprex 375SC

80,00

Nowości wydawnicze
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SUROWCÓW ZIELARSKICH
W POZAŻYWNOŚCIOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Jadwiga Weisbrod

czego

Olsztyn, 2022 r.

Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w produkcji ziół w Europie. W kraju ziołami zajmuje się ok. 20 tys. gospodarstw rolnych. Statystyczna uprawa ma od 0,5 do 2,5 ha, ale są i większe liczące 6-10 ha. Na rynki zachodnie
trafia ok. 80 proc surowca zielarskiego. Produkcja ziół to dziedzina perspektywiczna, co sprawia, że zainteresowanie ziołolecznictwem jest coraz większe. Wynika to między innymi z mody na zdrowy i ekologiczny styl życia,
a także przekonanie, że rośliny zielarskie pozwalają długo zachować sprawność i dobre samopoczucie. Ludzie
coraz chętniej sięgają po leki ziołowe także ze względu na to, że są tańsze od leków syntetycznych. Analiza rynku
leków roślinnych wskazuje, że około 80% ludności na świecie korzysta z terapii opartych na roślinach leczniczych.
Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie. Zapotrzebowanie na leki ziołowe rośnie nie tylko
wśród osób starszych, ale i młodych, które częściej niż kiedyś zapadają na choroby cywilizacyjne (choroby serca,
układu krążenia, nerwowego czy trawiennego). Preparaty ziołowe mają właściwości osłonowe, regulują przemianę materii, zmniejszają podatność na stres, wzmacniają system immunologiczny, niwelują negatywny wpływ substancji toksycznych. Surowcem zielarskim roślin jest ta część rośliny, która
zawiera najwięcej substancji biologicznie czynnych. Należą do nich związki chemiczne (związki
biologicznie aktywne), jak glikozydy, alkaloidy, garbniki, olejki eteryczne, antocyjany, śluzy, saponiny, flawonoidy, gorycze, które ze względu na specyfikę działania mają różne zastosowanie.

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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agrorynek
CENY SKUPU MLEKA (10.08.2022 r.)
Cena
w zł.
za jedn.
tłuszczu

Spółdzielnia

Cena
w zł.
za jedn.
białka

Dopłata
w zł.
za klasę
Extra

Średnia
cena
wypłacona
za miesiąc
/brutto/

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo

2,48

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

2,45

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie

0,11

0,10

0,10+0,05

2,38

Dopłata
za
wielkość
dostawy

Dopłata

0,10-0,22

Premia 0,25 dla kazd. Prod.+ 0,05
za zbiornik 0,04 za GMO + 0,02
za kontr użytkowości.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.08.2022 r.)
Targowisko / towar

pszenica (dt)

jeczmień (dt)

pszenżyto (dt)

ziemniaki (dt)

jaja (szt.)

180-200

1,00-1,20

180

0,90-1,20

180-250

0,80-1,50

130

150-250

0,80-1,20

130

200

1,00

140-240

0,80-1,40

220

0,90

Biskupiec
Ełk

165

100

100

Giżycko
Olecko

160

Orneta

160

138

Pisz
Szczytno

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.08.2022 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 – 6,20 zł + VAT,
Strefa różowa – 6,00 + VAT,
Strefa czerwona – 5,60 + VAT
– WBC kl. E – 8,50-9 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY

poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 10,30
buhajki – śr. 11,40

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R – 22,50
byki pow. 300 kg R – 22,00

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 10,00-14,00 zł + VAT
byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY

śr. 10,85

poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 20,70

brak skupu
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Wapno magnezowe sypkie

Wapno magnezowe

68,00

68,00

wapno granulowane (wapniowe)

wapno granulowane (wapniowo-tlenkowe))

65,00

wapno kredowe

Lubofoska 4:12:12

PK 15-30

NPK 8-20-30

NPK 4:10:22

Polifoska 5:15:30

67,00

67,00

330,00
52,00
50,00

340,00
290,00

298,00

310,00

395,00

410,00

163,00

412,50

320,00

128,00

247,00

340,00

365,00

130,00

340,00

360,00

52,00

375,00

409,00

220,00

430,00

421,50
470,00

298,00

398,00

Polifoska 6:20:30

65,00

320,00

390,00

395,00

425,00

470,00

Polifoska 8:24:24

Fosfarm NPK 4:10:15

Amofoska NPK 4:16:18

Amofoska NPK 4:12:20

170,00

330,00

380,00

440,00

Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno

Amofoska NPK 4:12:12

330,00

160,00

Siarczan magnezu

RSM

330,00

Superfosfat wzbog. 40% P2O5 gran.

365,00

380,00

„Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec „

410,00

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

Siarczan amonu

360,00

Nazwa

Saletrosan NS 26(13)

„MAZUR” sp.j.
R. i M. Mazur Kurzętnik

380,00

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

410,00

ROL-BART FU-H S.Bartkowski,
Lidzbark

Saletrzak

„Amiga” Sp. z. o.o
Kętrzyn

Saletra amonowa 34%

AMIGA MRĄGOWO
471,00

Chemirol Bartoszyce

490,00

Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnictwa „Agroplon „Bartoszyce

490,00

65,00

295,00

305,00

280,00

310,00

310,00

480,00

480,00

Agro-Małdyty sp. z.o.o

490,00

454,00

279,00

264,00

360,00

410,00

449,00

„BAY WA” Nowa Wieś
14-400 Pasłęk

545,00

430,00

440,00

440,00

520,00

P.H.U. „Biochem” Wiesław Musiał

550,00

13,00

45,00

450,00

340,00

380,00

470,00

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9,
13-111 Janowiec Kościelny

Mocznik 46%

agrorynek
CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.08.2022 r.)

agrorynek
CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.08.2022 r.)

Usługa/firma (zł/godz)
Orka pług 4-skibowy

SKR Rybno

SKR Rudzienice

Agroperfekt Kisielice

200/godz

300/godz.

280,00/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy

360/godz.

Roztrząsanie obornika

225/godz.

Transport 1-przyczepa

150-200/godz

Transport 2-przyczepy

200/godz.
230/godz.

Siew kukurydzy

250/ha

Najem ciągnika

210/godz.

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów/ha

330/ha

Siew zbóż

210,00/ha

Wysiew nawozów

210/godz.

Rozwożenie wapna z załadunkiem
Kultywator

50,00/tona
200/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem

360/godz.

koszenie kosiarką rotacyjną

235/godz.

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana

180,00/ha

19,37-23,72/ha

Wypożyczenie ciągnika
Podsiew traw siew.VERDO

125/godz.

150,00/godz

320/ha

230,00/ha

Talerzowanie

200/godz.

320/godz.

Ładowarka/cyklop

200/godz.

210/godz.

Koparka

250/godz.

Równarka

150/godz.

Zestaw niskopodwoziowy

200/godz.

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)

550/godz.

Odwóz kiszonki 4 t

200/godz.

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne
Zbiór zielonek

180.00/ha

160,00/godz

55zł/szt
700-750/ godz.

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy

1500/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+2 odwozy

1500/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz.

1000/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz.

1000/godz

Roboczogodzina warsztat

100/godz

Rębak z obsługą

200/godz

Rębak wynajem

500/godz

Wywóz + rozrzutnik

225zł/godz

Gnojowica 2000 l

210zł/godz

Gnojownica 4000 l

245zł/godz

Wysiew nawozu-wapno

210zł/godz

330,00zł od przyczepy
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Ławeczka wspomnień
Jolanta Hellis
II miejsce w konkursie pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje
na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”.

Marcinkowo, nasz dom…, rycina autorstwa dawnego lokalnego artysty,
A. Patmowskiego z 1947 roku wykonana na zamówienie byłej właścicielki
domu, Marie Lipka i przesłana w tym też roku do Niemiec. Rysunek towarzyszył Marie przez całe życie. Miałam okazję osobiście poznać Marie, zobaczyć i pozyskać kopię ryciny, podczas odwiedzin w kwietniu 1990 roku.

Nasz dom… nie do końca nasz, bo z początku XX wieku,
to „naszych” tu jeszcze nie było. Wybudowany w ówczesnym
Martinsdorfie (obecnie Marcinkowo, powiat mrągowski).
Ostatnimi przedwojennymi właścicielami domu byli August
(1890-1965) i Marie (1902-1997) Lipka, którzy w obawie przed
zbliżającą się Armią Czerwoną, w styczniu 1945 roku, wraz
z córkami Ilsą (1925-1996) i Evą (1927-2012), opuścili swoje
miejsce zamieszkania i wyjechali do Niemiec. Wiem, że podróż na zachód odbyli konno, w bardzo trudnych warunkach,
bo przy trwającej jeszcze zawierusze wojennej i kilkunastostopniowym mrozie. Nigdy do Marcinkowa nie powrócili.
Tam, w Niemczech, rozpoczęli nowe życie.

Ilsa i Eva, 1932 rok

34

Odwiedzaliśmy się wzajemnie. Miałam okazję być gościem
u Ilsy i jej męża w 1990 roku. Poznałam wtedy Marie (matkę
Ilsy i Evy), przedwojenną właścicielkę domu. Było to dla mnie
niecodzienne przeżycie. Zaznałam od nich dużo serdeczności
i życzliwości.
Niestety, ich już nie ma (Augusta, Marii, Ilsy, Evy i ich mężów) – odeszli…, czas ucieka. Pozostały tylko wspomnienia.
Ale żyje ich potomek, niedaleko Kilonii, w Niemczech, Andreas (1963) – syn Ilsy, wraz z żoną i dwiema córkami Jessicą
i Jennifer. Andreas odwiedził nas po raz drugi, w maju 2018
roku, z żoną Brygidą. I tak – przyjaźń trwa dalej, o czym
świadczy zdjęcie (na następnej stronie) na „ławeczce wspomnień” oraz wzruszający wpis do naszej rodzinnej kroniki:
„Cieszymy się, że mogliśmy Was odwiedzić i spędzić z Wami wspaniałe chwile w Marcinkowie. Widząc Was ponownie na żywo – Jolu
i poznając Cię, kochany Bartku (to mój syn) to jest bardzo miłe.
Nasza przyjaźń pozostanie na zawsze nawet, jeśli mieszkamy daleko
od siebie. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Jesteście zawsze mile
widziani u nas w Szlezwik-Holsztyn. Andreas i Brygitte”.

Marcinkowo 1983 rok, pierwsza wizyta Ilsy (z mężem i synem Andreasem), po opuszczeniu rodzinnego domu w 1945 roku. Widok domu od
strony ulicy i podwórka

Rewizyta, 1990 rok, Hamdorf, powiat Rendsburg. U Evy (Eva, ja w środku)
i z Ilsą (po prawej)

August Lipka (były właściciel domu Po lewej August, po prawej Maw Marcinkowie) z wnukiem Andre- rie, Niemcy 1964 rok
asem, Niemcy 1963 rok

„Ławeczka wspomnień” – odwiedziny Andreasa z żoną (wnuka byłych
właścicieli domu). Na pierwszym zdjęciu od lewej: sąsiadka Ana Hajdukiewicz, w środku ja, po prawej Andreas z żoną. Kolejne zdjęcia to
rodzinna kronika, 2018 rok

Ich córki, Eva i Ilsa wraz z mężami, przyjeżdżali na Mazury, z sentymentu i tęsknoty za ojczystymi stronami, domem
rodzinnym. Po raz pierwszy, od zakończenia wojny, pojawili
się w Marcinkowie w 1983 roku, czyli po 38 latach. Mieliśmy
okazję ich poznać. Zaprzyjaźniliśmy się, połączył nas dom.

Tuż po wojnie, bo w maju 1945 roku, po przesunięciu granic
naszego państwa, w poszukiwaniu lepszego życia, do Marcinkowa, dokładnie z Kurpi, przybyli moi dziadkowie Stanisław
(1901-1980) i Teofila (1898-1993) Surawscy, czyli Polacy, wyznania katolickiego. Stali się kolejnymi właścicielami domu, który
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przed ich przybyciem
był pusty. Dom robił
wrażenie: był duży,
murowany z cegły,
otynkowany, pokryty
czerwoną dachówką,
z piękną kamienną
podmurówką, przedogródkiem, ogrodem
Lipniki, 1939 rok, dziadkowie z dziećmi.
warzywnym i sadem
oraz pozostałymi sprzętami, m.in.: kieratem, sieczkarnią, kosiarką. Dziadek od razu zwrócił na niego uwagę. Na Kurpiach,
dokładnie w Lipnikach, zostawili przecież dom drewniany,
w dużo gorszym stanie, zniszczony przez Niemców.
Poza tym nowy dom dziadków w Marcinkowie znajdował
się w atrakcyjnym miejscu, bo w centralnym punkcie wioski,
blisko szkoły, sklepów, restauracji i głównej ulicy, która wtedy
nie była jeszcze tak ruchliwa, jak obecnie. Do domu przynależała obora, wozownia, spichlerz, stodoła, drwalnia i co najważniejsze – studnia. Po wodę nie trzeba było daleko chodzić, praktycznie była na miejscu. Dziadkowie przejęli po Lipkach nie
tylko dom, ale całe gospodarstwo, około 7 hektarów użytków
rolnych i lasu. O czym świadczy zamieszczony akt nadania
z 1947 roku. Ale nie było nic za darmo. W obowiązkach osadnika, w punkcie drugim aktu, było nadmienione, że „osoba, która
otrzymała akt, winna stosownie do swych możliwości dokładać
wszelkich starań, by należycie prowadzić gospodarstwo – rozmyślne obniżanie wartości i zdolności produkcyjnej nadanego
gospodarstwa pociąga za sobą karę więzienia do lat dwóch,
wyrok zaś skazujący stanowi podstawę do cofnięcia aktu”.

I na nich głównie skupiam się w swoim opowiadaniu. Od
dziecka uwielbiałam przysłuchiwać się wspomnieniom na ławeczce. To między innymi od Mazurki Marii Kerstan (18991991), ewangeliczki (zawsze to podkreślała, swoje wyznanie),
najbliższej sąsiadki mojej babci Teofili (1898-1993), dowiedziałam się, a byłam wtedy dzieckiem, do kogo należał kiedyś
nasz dom, że właściciel August Lipka był wdowcem. Jego
pierwsza żona prawdopodobnie zginęła tragicznie, podczas
młócki, a Marie była jego drugą żoną. Lipka piastował również urząd sołtysa w Martinsdorfie (Marcinkowie).

Dom czynszowy 6-rodzinny Augusta Lipki (po lewej p. Marie Kerstan, 1985
rok), w środku budynki gospodarcze, po prawej p. Ana Hajdukiewicz (w okularach) z mężem i dziećmi (1978 rok). Kobieta w żółtym swetrze – nieznana.

Pani Marie Kerstan pracowała u Lipki. Za pracę otrzymywała niewielkie wynagrodzenie, ale w zamian mieszkała
z rodziną w jego domu czynszowym, który istnieje do dziś,
wybudowany w 1911 roku, zamieszkały dawniej przez sześć
rodzin. Każdej rodzinie, często z piątką lub szóstką dzieci,
przysługiwał tylko pokój z kuchnią, niewielkie pomieszczenie
gospodarcze, kawałek ziemi – ogródka i wspólna ubikacja na
podwórku. Po wodę chodziło się do Lipków.
Z jej opowieści wynikało, że była jedną z nielicznych kobiet,
która w wyjątkowy sposób potrafiła układać podczas sianokosów – siano na wozie. To cenił bardzo pracodawca – Lipka.

Żniwa w Martinsdorf (Marcinkowie), 1943 rok. Na wozie prawdopodobnie August Lipka.
Akt
nadania,
1947 rok

Dziadkowie przez całe życie, bo aż do emerytury, prowadzili gospodarstwo, uprawiali ziemię, hodowali bydło, trzodę chlewną, sumiennie przestrzegając punktu drugiego aktu
nadania dotyczącego spłaty domu i gospodarstwa w postaci
płodów rolnych na rzecz ówczesnego państwa polskiego, inaczej groziło im więzienie. Do dziś, już nieliczni, wspominają
smaczne babcine obiady, które przynosiła im w czasie przerwy
podczas prac polowych. Obecnie dziadków już nie ma, ale
dom dalej należy do naszej, już kilkupokoleniowej rodziny.
Od zawsze bardzo istotnym miejscem przy domu, od strony
podwórka, była i jest ławeczka, o której już nadmieniłam. Mój
syn określił ją „ławeczką wspomnień”.
Na niej siadali i siadają ludzie zwykli i niezwykli, tu zatrzymywali się i odpoczywali wracający z zakupami sąsiedzi
z gospodarstw kolonijnych lub sąsiednich wsi (obecnie to już
rzadkość, większość jeździ samochodami). Często zasiada rodzina, goście, turyści, a także, po dziś dzień, najbliżsi sąsiedzi,
autochtoni.

Powtarzał, że bez niej nie dałby rady, a ja słuchając opowieści, zawsze wyobrażałam sobie tych ludzi, ich zaangażowanie i ceniłam za to, że każda praca jest ważna i ma sens.
Dzięki wspomnieniom Marii Kerstan oraz innej Mazurki –
Margarety Tydyk, dowiedziałam się z ławeczki, że moi dziadkowie, tuż po wojnie pomagali miejscowym. Jestem z tego
bardzo dumna, bo często źle się wypowiadano o Kurpiach.
Marcinkowo tuż po wojnie było zniszczone, po okolicy grasowali szabrownicy, a także żołnierze radzieccy, którzy rabowali
co się dało, podpalali, gwałcili. Wieś, głównie w tym okresie,
zamieszkała przez tutejsze kobiety i starców, była narażona na
niebezpieczeństwo. Mężowie, albo zginęli na wojnie, albo, jako
jeńcy wojenni, trafili do niewoli.
I dlatego do dziadków Mazurki, w obawie przed szabrownikami, przyprowadzały na noc krowy z gospodarstw kolonijnych i u dziadków je doiły.
Ciekawostką jest, że od każdej wydojonej krowy przysługiwał mojej babci i dziadkowi, za ich odwagę, w tamtych czasach
– litr mleka, takie niepisane prawo, ale liczyła się życzliwość
i pomoc sąsiedzka. Dziadek pomagał im również w pracach
polowych, przy zasiewach, sianokosach, wykopkach.
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Czasy powojenne, to również czas masowych wyjazdów
autochtonów do Niemiec. Babcia na ławeczce wspominała, jak
to szykujący się do podróży przynosili do niej swoje cenne
rzeczy, których nie byli w stanie zabrać ze sobą.
Były to głównie księgi religijne: Biblie, Kancjonały, Postylle,
ale także firmowe naczynia, sprzęty znanych marek, meble.
Babcia zawsze podkreślała, że nawet nie śniła, że będzie
właścicielką tylu skarbów. Ale tak jak szybko do niej trafiały,
to jeszcze szybciej się ulatniały. Dziadek podobnie, jak miejscowi, obawiał się Sowietów i szabrowników, więc zazwyczaj, za przysłowiowego kielicha, pozbywał się tych rzeczy.
Ale nieliczne skarby pozostały do dziś i są dla nas cenną pamiątką, po byłych mieszkańcach. Poniżej kilka przykładów.

Waza firmy Alt Schönwald, zegar, który od zawsze jest sercem naszego
domu, biblie, kancjonały…

Ale ten rozdział jest już zamknięty, nie usłyszę już nic od
babci, czy pani Marie… Odeszły i… to dawno. Żałuję, że nie
spytałam o więcej… ale cóż.
Ławeczka dalej stoi na swoim miejscu, tak naprawdę zmieniły się tylko osoby na niej zasiadające. Teraz moją babcię
zastąpiła moja mama Stanisława Nasiłowska (1930), a panią
Kerstan, jej córka – Adelheid (imię po wojnie spolszczone na
Anna), a dla nas sąsiadów pozostanie Aną Hajdukiewicz, a na
grobie ma być Adelheid, to prośba pani Any. Pani Ana zawsze
powtarza: „Na tej ławeczce siadała moja matka z twoją babką, a teraz ja z twoją matką”.

„Ławeczka wspomnień”, zdjęcie po lewej: Ana Hajdukiewicz w środku, ja
po lewej, po prawej moja mama (2014 rok), na zdjęciu po prawej: Mazur
Horst Granica, Kurpianka – moja mama i Mazurka – Ana (2014 rok).

Pani Ana, córka Marie i Johana Kerstan, urodziła się w 1936
roku, jako drugie dziecko w rodzinie, w domu czynszowym,
sześciorodzinnym, o którym powyżej pisałam. Dom w jej życiu odgrywa bardzo ważną rolę, od zawsze powtarza: „Ja się
tu urodziłam i tu umrę”. Miała okazję nie raz wyjechać, jak inni
miejscowi, za Odrę, ale dla niej to miejsce jest najważniejsze
na świecie. Z tym miejscem wiąże przecież tyle wspomnień.
Jej ojciec Johan (1877-?), wdowiec, pochodził z Piecek. Jego
pierwszą żonę zabił piorun. Z tego związku zostało ośmioro
dzieci, które w późniejszym terminie prawie wszystkie wyjechały, jeszcze przed wojną, do Niemiec, za pracą i lepszym
życiem. W wieku 52 lat, w 1929 roku Johan ożenił się po raz
drugi. Poślubił Marie z Karwi (Karwen). Jak wspomina Ana,
rodzice poznali się w okolicach dworca w Mrągowie, blisko
przejazdu, na rozdrożu Marcinkowa i Karwi.
Najczęściej jednak na ławeczce Ana opowiada o tym, co
utkwiło w jej pamięci najbardziej. Wspomina szczególnie styczeń 1945 roku, dokładnie po jej 9 urodzinach – 11.01.1945 roku.
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Tego dnia, po południu, przyszedł do nich Lipka, właściciel
ich domu czynszowego, a także ówczesny sołtys i powiedział:
„Frau Kerstan, bitte packen Sie Ihre Sachen und Kinder. Es wird
gleich den letzten Transport nach Deutschland geben. Die Sowjets
sind ganz nah” – Pani Kerstan proszę pakować rzeczy i dzieci. Za
chwilę będzie ostatni transport do Niemiec. Sowieci są blisko.
Mama pani Any miała więc niewiele czasu. Wraz z mężem
i dziećmi wsiedli z podręcznym bagażem na pakę samochodu wojskowego, który zatrzymał się pod ich domem czynszowym, a był prawie pełen ludzi. Oni i pozostali mieszkańcy
domu z trudem zmieścili się w ciężarówce. Dojechali do Zyndak (Sonntag), do wsi oddalonej zaledwie o 9 km od Marcinkowa. Niestety dalszy transport był już niemożliwy. Rosyjskie
wojska były tuż-tuż, gdzieś w okolicach Reszla. Kazano im wysiadać i rozlokować się w pobliskiej szkole. Podłoga w jednej
z sal szkoły była wyścielona słomą, przygotowana na nocleg
dla uciekinierów. W popłochu miejscowi zdejmowali hitlerowskie obrazy.
Nazajutrz, z samego rana wszyscy wyruszyli w drogę powrotną do domu, do Marcinkowa. Ojciec pani Any zapakował
ich bagaże na pożyczone od kogoś sanki. Dotarli do Mrągowa, do skrzyżowania przy policji i sądzie, ale tam byli już
Sowieci, nie wpuścili ich do miasta. Budynek sądu (ówczesne
więzienie) palił się. Zmuszeni byli wracać drogą polną przez
Lasowiec do Marcinkowa. Dołączyła do nich pani Schmidke
(mieszkanka Marcinkowa).
Do wsi przybyli po południu. Rosjanie byli już wszędzie.
Kazali im się ustawić wzdłuż budynku gospodarczego Augusta Lipki, od strony ulicy. Jak wspomina pani Ana – „Na
komendę: »ręce do góry«, wszyscy je podnieśliśmy, a ja już miałam śmierć przed oczami. Na szczęście spytali: kuda idziecie? Pani
Schmidke rozumiała po rosyjsku i odpowiedziała: damoj. Pozwolili
nam wrócić. Tego dnia było już spokojnie. Weszliśmy do domu od
strony podwórka, klucz wisiał na swoim miejscu, moja lalka też na
mnie czekała. Wszyscy inni mieszkańcy naszego domu również zaczęli powoli się pojawiać. Augusta Lipki już więcej nie zobaczyliśmy.
Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że żyje. Wraz z rodziną
przedostał się do Niemiec. W naszym budynku Rosjanie urządzili
lazaret (tymczasowy szpital) i to nas uratowało, nikt nie robił nam
krzywdy. Moja matka im gotowała i muszę powiedzieć, że wszystkie
potrzebne produkty jej dostarczali. Pamiętam, że najbardziej smakowała im Blutsuppe (czernina) i Rote-Bete-Suppe (buraczkowa).
Piekła im też Fladen Kuchen (drożdżówkę), bo była tania, ale za to
jaka dobra”.
W Marcinkowie mieszkali też, oprócz mamy pani Any, jej
brat, babcia, ciotki. Większość z nich jednak wyjechała w różnych okresach na Zachód, podobnie jak inni autochtoni, ponieważ nie wszyscy czuli się dobrze w ówczesnej Polsce. Często,
jak twierdzili, byli szykanowani, ale pani Ana, zawsze powta-

Marie Kerstan, 1920 r., Marie z mamą i siostrami, 1937 r.,
Adelheid Kerstan z bratem, 1942 rok
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Konfirmacja, Ana, 1944 rok, Lokatorki domu czynszowego, 1956 rok,
Ana z dziećmi, 1958 rok

rza – „Ja nie doznałam żadnych krzywd, mam dobrych sąsiadów i tu
mi jest najlepiej”. Obecnie w Marcinkowie prawie już nie ma
dawnych mieszkańców. Zostali nieliczni. Są dla nas skarbnicą
wiedzy na temat dawnego Marcinkowa.
Teraz kolej na moją mamę Stanisławę Nasiłowską (1930)
z domu Surawska. Do Marcinkowa przybyła w 1945 roku,
z Kurpi, w wieku 15 lat, ze swoimi rodzicami oraz trójką rodzeństwa – dwiema siostrami i bratem. Różnie było i jest, jak
to w życiu, ale najchętniej wraca pamięcią do pierwszych lat
pobytu w Marcinkowie. Mój tata Marian Nasiłowski (19222003) pochodził z Podlasia, brał udział w II wojnie światowej.
Tuż po wojnie kończył służbę wojskową w Mrągowie, a z racji
tego, że w Marcinkowie znajdowała się strzelnica, kilka razy
w tygodniu żołnierze maszerowali przez wieś w kierunku
strzelnicy. Dziewczyny oglądały się za nimi, a tacie udało się
pewnego dnia wypatrzeć wśród nich – mamę, jak mówił –
„Marzyłem o niej dzień i noc”. Traf chciał, że co tydzień w sobotę, w Marcinkowie odbywały się potańcówki. Na jednej z nich
poznał tę, którą sobie wymarzył i wypatrzył – Stanisławę
Surawską, moją mamę. Przeżyli ze sobą 56 lat. Wychowali
czworo dzieci. Doczekali się gromadki wnuków i prawnuków.
Niestety, tata zmarł w 2003 roku. Mama żyje, ma 91 lat i, jak
na swój wiek, czuje się dobrze.

niejedna jeszcze „młoda” brała w tej sukni ślub. Mama nie
znała tutejszych zwyczajów. Zdziwiła się i to bardzo, kiedy
wieczorem przed weselem, ujrzała podwórko pełne potłuczonej porcelany. I to nie koniec. Musiała natychmiast schować
się, bo znajomi z wioski dodatkowo rzucali garnkami oraz
szkłem o drzwi domu. Jak później dowiedziała się im więcej
skorup, tym więcej szczęścia doświadczy z mężem w swoim przyszłym życiu. Wesele odbyło się w domu. Poczęstunek
przygotowały miejscowa Mazurka oraz babcia Teofila. Oprócz
dań gorących na stole królowała kartoffelsalat (sałatka ziemniaczana), co wzbudzało zdziwienie wśród przyjezdnych gości
z Podlasia i Kurpi. Ponoć, jak wspomina mama, plotkowano,
że na weselu raczono ich kartoflami. A taka sałatka, dawniej
wśród miejscowych Mazurów, była bardzo ważnym daniem.

Moi rodzice wracają z kościoła św. Moi rodzice w dniu ślubu, 27.10.1947
Wojciecha w Mrągowie po zgłoszeniu roku, nad Jeziorem Magistrackim
zapowiedzi ślubnych, 1947 rok.
w Mrągowie.

I tak moja opowieść powoli dobiega końca, oczywiście
w wielkim skrócie, bo nie sposób opisać w tej pracy wszystkich wspomnień z ławeczki. Jak potoczą się dalsze losy naszego domu? Kto zasiądzie jeszcze na ławeczce? Co nas jeszcze
czeka? Tego nie wiemy. Najważniejsze jest to, że ludzie zawsze
potrafili i potrafią się „dogadać“, mimo dzielących ich różnic
(wyznaniowch, narodowościowych, kulturowych), a sąsiedzka
przyjaźń może trwać i trwać…

Tu poznali się moi rodzice. Sala już
nie istnieje, zburzona w latach 70. Czas narzeczeństwa moich rodziców,
1946 rok
XX wieku

Często na ławeczce, w towarzystwie sąsiadki pani Any,
wspomina swoje wesele. Okazuje się, że jednym z ważniejszych wydarzeń, szczególnie dla mojego taty było, jak na
miesiąc przed weselem, wracali z kościoła św. Wojciecha po
zgłoszeniu zapowiedzi ślubnych. Wtedy mój tata był pewien,
że Stasia będzie jego. Ślub odbył się w 27.10.1947 roku. Mama
miała zaledwie 17 lat, a tata 25. Moja mama, jako przyszła
panna młoda, miała problem z suknią. Sklepów było wówczas
mało, a na dodatek świeciły pustkami. Miejscowa sąsiadka,
już nieco leciwa, zaproponowała mamie wypożyczenie swojej
sukni, pewnie znalezionej głęboko w szafie, bo okazało się,
że suknia jest czarna. Mama przeraziła się, nie wiedziała, że
dawniej na Mazurach były modne czarne suknie ślubne. Na
szczęście koleżanka z Lipnik zaproponowała mamie piękną białą suknię, która pasowała na mamę, jak ulał. Pewnie

Rodzina oraz znajomi na ławeczce wspomnień, 1991 rok

Jolanta Hellis,
wnuczka Stanisława i Teofili Surawskich,
córka Mariana i Stanisławy Nasiłowskich
W krêgu
ogniska domowego
na Warmii i Mazurach

Osoby, przedmioty, relacje
na warmiñsko-mazurskiej wsi XX wieku

Opowiadania wybrane
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Pszczoły w naszym świecie

Współczesne, zaawansowane poznanie ludzkie w dziedzinie genetyki – czyli w poznaniu mechanizmów dziedziczności, w przypadku genomu pszczół miodnych wydaje się być nieporadne. Badacze kodu genetycznego pszczół
twierdzą, że został on zablokowany i dlatego pszczoły nie podlegają prawom ewolucji. Ciekawe, kto to taki był
szybszy od badaczy i „poznał” te mechanizmy wcześniej?
mgr inż. Jerzy Bancewicz

Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
A co do ewolucji –
powstawania gatunków drogą doboru
naturalnego, to przecież sam pomysłodawca tego określenia w zakończeniu
swojej książki wskazał na Stwórcę. Wróćmy do pszczół: wiadomo na pewno, że rodzina pszczela, czyli
mieszkańcy pojedynczego pnia pszczelego
funkcjonuje doskonale sprawnie.
Pszczoły mają zawsze ,,pomysł” na
każdą sytuację w ulu i poza nim. Nauka
ocenia, że człowiek rozszyfrował mechanizmy funkcjonowania rodziny pszczelej zaledwie w 20-30 procentach, chociaż
ludzie zajmują się pszczołami prawie od
zawsze, a pszczoły są na ziemi od milionów lat: były już przed dinozaurami.
W Egipcie ok. 300 lat przed Chrystusem
funkcjonowało znacznie zaawansowane
pszczelarstwo w tym gospodarka wędrowna, oparta na ceramicznych, rurowych (20x150 cm) ulach. Na pasieczysku
te rury były układane w stosy. Są materialne dowody, że ówcześni pszczelarze
potrafili robić odkłady. Podłoże stresowe mechanizmu rojenia się pszczół, oraz
struktura wiekowa pszczół w roju zostały wyjaśnione zaledwie kilka lat temu,
a autor tych refleksji – mieszkaniec Olsztyna, nasz zawodowy nauczyciel otrzymał za to złoty medal na światowym kongresie Apimondii w Vancouver w Kanadzie (ang. APIMONDIA International Federation of Beekeepers’ Associations – Międzynarodowa Organizacja Związków
Pszczelarskich) zrzeszająca 81 krajowych
związków pszczelarskich świata, mająca swoją siedzibę w Rzymie, której prezydentem jest (od 2015) Irlandczyk Philip McCabe, powołana w celu promowania naukowych, technicznych, ekologicznych i ekonomicznych postępów w dziedzinie pszczelarstwa we wszystkich krajach świata oraz współpracy pszczelarskich związków w tym zakresie. Pszczelarstwo nie jest łatwym zajęciem. Wymaga od pszczelarza wrodzonych cech zain-
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teresowania przyrodą, pracowitości i systematyczności, co w konsekwencji prowadzi do pełnej fachowości w tej dziedzinie.
Przyrodniczy fenomen, jakim jest
społeczność pszczół złożona z 30-80 tys.
osobników w zależności od pory roku,
stanowi inspirację dla człowieka w kategoriach poznania szczególnie współcześnie. Nieprzerwanie w każdej chwili
każdej doby ma miejsce szybki i skuteczny przepływ informacji w pniu pszczelim. Realizowany jest on min dźwiękiem
np. titanie lub kwakanie matek pszczelich
w matecznikach (stwierdzono, że pszczoły mają narząd słuchowy zlokalizowany
na odnóżach), zawodzenie lub pszczeli płacz robotnic w osieroconej rodzinie
pszczelej czy też szum zaniepokojonych
robotnic w ulu. Jednakże zasadniczym
czynnikiem stabilizującym czy lepiej synchronizującym funkcjonowanie rodziny
pszczelej są feromony królowej, uwalniane do atmosfery pnia pszczelego. Reakcja pszczół w ulu jest zawsze odpowiednio szybka. Pierwszym i głównym celem
funkcjonowania rodziny pszczelej jest zabezpieczenie koniecznych zapasów miodu i pierzgi oraz utrzymania siły przez
wszystkie kolejne miesiące w roku.
Pszczelarz pomaga pszczołom. Bez jego interwencji w dzisiejszej rzeczywistości pszczoły nie mają szans na przetrwanie. Rodzina pszczela, w której nie zwalcza się warrozy w miarę narastania inwazji pasożyta stopniowo słabnie, a 3-4 roku inwazji ginie. Inne choroby pszczół,
np. zgnilec złośliwy (amerykański) też
są groźne. Dobrze wiemy, że przebieg
warunków atmosferycznych w naszych
okolicach bywa bardzo kapryśny. Często
w trakcie trwania głównych pożytków
(wierzby, mniszka, rzepaku, a nawet lipy) pszczoły nie mogą w pełni z nich korzystać. Konieczna jest czujność pszczelarza, żeby w ulu w trakcie okresów bezpożytkowych utrzymywać tzw. żelazny
zapas miodu ok. 5 kg. Trwanie rodziny
pszczelej jest procesem bardzo dynamicznym i bardzo kosztownym pod wzglę-

dem pracy dla samych pszczół: w trakcie roku jedna rodzina pszczela produkuje i zużywa na własne potrzeby ok. 60-70
kg miodu i niewiele mniej pyłku. Kiedy
zaglądamy do ula nawet w szczycie sezonu pożytkowego tego nie widać – zapasów jest zawsze dużo mniej. Wyprodukowany miód i pyłek (pierzga) w bardzo dużych ilościach spożywane są przez
pszczoły na bieżąco. Wszyscy wiedzą, że
obecność pszczół w środowisku jest konieczna – w lesie też, ale próby przywracania bartnictwa w Polsce, szczególnie
w kategoriach dosłowności wydają się pomysłem trochę nieusprawiedliwionym,
gdyż przypominają usiłowanie jazdy samochodem pod górę i to tyłem. Pamiętam z kursu nauki jazdy sformułowanie:
nie powinno się jechać tyłem, kiedy możliwa jest jazda do przodu.
W udzielonym kilka lat temu dla Gazety Olsztyńskiej wywiadzie, niestety
nieżyjący już, znany pszczelarz wskazał,
że pszczelarstwo – to dziedzina działalności gospodarczej wymagająca stosunkowo niewielkich nakładów materialnych i mnóstwo pracy. Tak właśnie to
jest: gospodarka pasieczna to ciąg powtarzanych co roku, tych samych w kolejnych miesiącach prac pszczelarza przy
pszczołach i w pracowni pszczelarskiej.
Na temat podstaw gospodarki pasiecznej napisano już chyba wszystko. Poradników oraz innych źródeł informacji nie
brakuje. Co roku pszczelarze uczestniczą
w specjalistycznych szkoleniach, uzupełniających ich wiedzę, ale ciągle są nowe
pomysły do zastosowania w określonych
sytuacjach. Od jakiegoś czasu zajmuję
się oceną sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. W miarę gromadzenia i analizowania przeze mnie informacji dotyczących chemicznej ochrony roślin, szczególnie na temat mechanizmów
działania substancji aktywnych w różnych środkach ochrony roślin oraz po
dość wnikliwej analizie niektórych wymogów wzajemnej zgodności (szczególnie dotyczących zdrowia powszechnego

olniczego

przy zagrodzie
– zdaniem prawodawcy ,,publicznego”,
zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin
narastała w mojej świadomości refleksja
co do prawdopodobnej moim zdaniem
zasadniczej szkodliwości ,,różnej chemii”
w procesie produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do
wytwarzania żywności. Próbowałem zachęcać do dyskusji w tych sprawach rolników, którzy byli m.in. słuchaczami moich wystąpień szkoleniowych. Było różnie,
ale ze wskazaniem na zgodę. Ale przecież
oficjalny, publiczny przekaz w tej sprawie
był powściągliwy. Aż tu ,,nagle” projekt
sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie strategii
,,od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego 2020/2260
(INI)) opublikowany 17.12.2020 roku wykazał, że moje obawy były (i nadal są)
mocno uzasadnione.
Oto kilka – zgodzą się Państwo – zaskakujących refleksji z tego opracowania:
,,W ciągu ostatnich dziesięcioleci opublikowano wiele sprawozdań dotyczących
szkodliwych skutków naszego (unijnego) systemu żywnościowego dla środowiska i zdrowia publicznego (społecznego), a także przedstawiono wiele rozwiązań praktycznych i politycznych. Sposób,
w jaki siła pieniądza przeważa nad życiem i podstawowymi wartościami, jest
najbardziej widoczny w sektorze rolno-spożywczym, gdzie ekonomia skali gro-

zi doprowadzeniem do sytuacji, w której w bliskiej przyszłości życie na Ziemi
stanie się trudne do zniesienia lub nawet niemożliwe. Przemysłowa produkcja
zwierzęca i monokultury wymagające intensywnego stosowania chemikaliów powodują wysokie emisje gazów cieplarnianych, degradację gleby, zanieczyszczenie
powietrza, zanieczyszczenie wody, utratę różnorodności biologicznej i zagrażają
dobrostanowi zwierząt, osłabiając tym samym krytyczne ekosystemy, od których
zależy całe życie na Ziemi. Realizowane systemy żywnościowe powodują (negatywne) skutki dla zdrowia (ludzkiego)
będące wynikiem (niewłaściwych) zmian
w pożywieniu. Niezdrowa dieta, bogata w sól, cukier, tłuszcz i białko zwierzęce jest głównym czynnikiem ryzyka chorób i śmiertelności w Europie. Takie pożywienie odpowiada za prawie połowę
obciążeń związanych z chorobami układu krążenia, które są główną przyczyną
zgonów w UE. Choroby przewlekłe, często związane z pożywieniem, pochłaniają
do 80% kosztów opieki zdrowotnej w UE.
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i narażenie na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego,
przekazywane za pośrednictwem artykułów spożywczych i ich opakowań, a także zanieczyszczenie źródeł wody przez
rolnictwo również powodują poważne
skutki zewnętrzne dla zdrowia. Zmierzanie w stronę zintegrowanej polityki żywnościowej może zaradzić deficytowi ,,demokracji” w systemach żywnościowych
i przywrócić równowagę sił. Przeniesienie

punktu ciężkości z rolnictwa na żywność
może przyczynić się do znaczącego zaangażowania szerszego grona zainteresowanych stron w projektowanie i ocenę polityk. W tej tak bardzo potrzebnej transformacji kluczową rolę odegrają konsumenci, którym należy umożliwić dokonywanie zdrowych wyborów, m.in. przez zapewnienie im wszechstronnych i niezależnych informacji opartych na wiedzy
naukowej.” Wskazane wyżej zagrożenia,
jak wiadomo działają już od dłuższego
czasu. Podobnie jest ze smutną, przyjętą w świecie refleksją, że podstawowymi
przyczynami degradacji (niszczenia) środowiska naturalnego są: 1) przemysł 2)
ścieki bytowe (wśród nich najgroźniejsze
– pochodne leków medycyny ludzkiej) 3)
(dopiero 3) intensywne rolnictwo.
Do tego dokładamy naukowo popartą refleksję, że główną drogą roznoszenia szkodliwych substancji w przyrodzie
jest przede wszystkim woda i zatrzymujemy się wobec refleksji: pszczoły dzięki
bardzo sprawnemu, ale jednocześnie bardzo wrażliwemu na szkodliwe czynniki
środowiska metabolizmowi wyprzedzają nas w podatności na wszelkie trucizny w środowisku i tym samym ostrzegają, że dłużej już tak nie można funkcjonować!
Źródła:
- Pszczelarstwo; Jacek Nowak, Michał Piątek,
Martyna Walerowicz; Wydawnictwo SBM
Warszawa 2020.\
- Opracowanie własne.

Nowości wydawnicze
Soja (Glycine max) zalicza się do najbardziej wartościowych roślin uprawnych. Wpływ na to ma
wysoka wartość użytkowa nasion jak również korzystny wpływ tej rośliny na glebę i rośliny następcze.
Soja jest jedną z najstarszych oraz najbardziej wartościowych roślin uprawnych na świecie. Dzięki
TECHNOLOGIA UPRAWY SOI
temu, że nasiona soi wyróżnia bogaty skład, tj. zawartość białka 35-40%, tłuszczu 18-22%, dodatkowo
Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW REGIONALNYCH
lecytyna, witaminy, sole mineralne – stanowią one bogate źródło pokarmowe dla ludzi i zwierząt. Stąd
Piotr Michniewicz
wynika jej szerokie zastosowanie w przemyśle paszowym i spożywczym. Choć soja jest rośliną niezwykle wymagającą, areał jej uprawy w naszym kraju sukcesywnie rośnie. Dotyczy to również różnorodności odmianowej. Dzięki prowadzonym szeroko badaniom, z roku na rok przybywa wysokowydajnych
odmian soi, coraz lepiej przystosowanych do warunków glebowo-klimatycznych Polski. Uzyskiwane
dane eksperymentalne wskazały, że nowoczesne odmiany soi o wzmocnionych zdolnościach plonotwórczych, udoskonalonych właściwościach morfologiczno-wzrostowych oraz zdolnościach adaptacyjnych,
z sukcesem odnajdą się na naszych polach. Jest to niezwykle istotne w procesie zabezpieczenia rodzimego białka dla przemysłu paszowego. W proces ten wpisuje się m.in. zainicjowane,
w ramach tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”, szeroko zakrojone ogólnopolskie porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Celem tych prac jest weryfikacja wszystkich rejonów kraju pod względem ich przydatności do uprawy, m.in. poszczególnych odmian soi. Na podstawie tych prac
rekomendowane są odmiany dla poszczególnych województw, w tym województwa warmińsko-mazurskiego.
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Olsztyn, 2022 r.

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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Targi rolnicze
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Od początku lata w całej Polsce odbywają się plenerowe targi rolnicze i towarzyszące im wystawy, pokazy zwierząt
i prezentacje nowoczesnych maszyn.
W Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie tegoroczne targi odbędą się już
po raz 28. Wkrótce, za dwa lata, odbędzie się jubileusz trzydziestolecia. W medialnej zapowiedzi
wydarzenia Komisarz Targów napisał: „…przedsięwzięcie
o bogatej historii promujące rolnictwo i płody produkcji rolnej z Warmii i Mazur...”.
A zatem w „Ciekawostkach” krótka opowieść
o tym, jak początki tradycji organizowania targów
rolniczych kształtowała historia.Targi zawsze były
ważną instytucją handlu w Europie, a ich początki można odnaleźć we wczesnym średniowieczu.
Najstarsze targowiska, które dały początek przemysłowi targowemu powstały na terenie Szampanii we Francji. Historia polskich targów jest dłuższa od historii niepodległego państwa. Kiedy w listopadzie 1918 roku, po 123. latach niewoli, świętowano narodziny wolnej
Polski, polskie wystawy gospodarcze miały już prawie stuletnią tradycję. Rozwój przemysłu targowego na przestrzeni kilkuset lat można podzielić na kilka etapów. Najwcześniej polskie wystawy zaczęto urządzać w zaborze rosyjskim. Pierwszą wystawę o charakterze
rolniczym urządzono w Warszawie w 1821 roku. Czwarta i ostatnia
wystawa rolniczo-przemysłowa odbyła się w 1828 roku.
Przełomową, zorganizowaną w Królestwie, w całości przez społeczeństwo polskie, była pierwsza Wystawa Przemysłowo-Rolnicza w Warszawie w 1874 roku, na Polach Ujazdowskich. Zajmowała
70 tys. m2 powierzchni, na której zbudowano ponad 40 pawilonów.
W wystawie wzięło udział 600 wystawców, którzy wystawili 10 000
eksponatów. Przyniosła 10 000 rubli zysku. Po wystawie 1874 roku,
w Warszawie, odbyło się około 30 wystaw w innych miastach Królestwa – Kielcach, Łomży, Radomiu. Wystawa warszawska oprócz
wartości gospodarczych stanowiła sama w sobie wartości patriotyczne. Po klęsce Powstania Styczniowego 1863 roku, kiedy Rosja rujnowała polskie majątki, firmy i instytucje przez wywłaszczenia, likwidacje i zsyłki – wystawa pokazała, że rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnego gospodarowania wzmacnia polską żywotność i pozwala
przetrwać kryzys niewoli. A droga do wolności prowadzi przez targi.
W 1909 roku w Częstochowie, u stóp Klasztoru Jasnogórskiego,
na powierzchni 250 tys. m2 urządzono ogromną Wystawę Przemysłowo-Rolniczą. Zbudowano 106 pawilonów, hal i gmachów. W 41
obiektach urządzono Muzeum Higieniczne, Muzeum Przemysłu Ludowego, restauracje, kawiarnie, bary, kioski a nawet kinematografy. Przyjechało prawie 1000 wystawców z całego świata. Wystawa
trwała od 5 sierpnia do 3 października i zwiedziło ją aż 746 000 osób,
z czego połowę stanowili pielgrzymi na Jasną Górę.
Pierwszą wystawę w zaborze austriackim urządzono w 1849 roku. W zaborze pruskim zapoczątkowano w 1850 roku w Poznaniu
Wystawą Przemysłowo-Rolniczą. Największa Powszechna Wystawa Krajowa odbyła się we Lwowie w 1894 roku. 25 września 1921
r. naczelnik państwa Józef Piłsudski otworzył Targi Wschodnie we
Lwowie, trzecim po Warszawie i Łodzi największym miastem Rzeczypospolitej, Jego ideą było uczynienie ze Lwowa nie tylko ogrom-
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nej metropolii o znaczeniu politycznym, ale również najważniejszego
ośrodka handlu Polski z krajami wschodnimi, w szczególności z Rumunią, Ukraińską SRR i Rosją. XIX Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwowie miały się tradycyjnie odbyć od 2 do 12 września 1939
roku, lecz trwały tylko jeden dzień. Bowiem w dniu otwarcia, wieczorem dokonano zamachu na marszałka.
Wiosną 1911 r. odbyła się w Poznaniu Wschodnioniemiecka Wystawa Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa. Zbudowano 100 hal targowych dla 1000 wystawców. Wkrótce po niej narodziła się idea targów
międzynarodowych. Targ Poznański otwarto 28 maja 1921 r. Uczestniczyło w nim 1200 wystawców i 40 tys. gości. Pierwsze targi o charakterze międzynarodowym odbyły się w roku 1925 w Poznaniu. Do
tego czasu w targach mogły uczestniczyć tylko firmy polskie, z Wolnego Miasta Gdańska oraz zagraniczne, które miały filie w Polsce
i reprezentowali je polscy obywatele. Ogromnym wydarzeniem o międzynarodowym znaczeniu była Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, w 1929 roku, zorganizowana z okazji jubileuszu dziesięciolecia niepodległej Polski. Wystawę, która trwała od 16 maja do 10 września, zwiedziło 4,5 mln osób, w tym 200 tys. z zagranicy. W prasie
światowej naliczono 60 tys. artykułów o wystawie. Odtąd trwa trwały trend organizacji targów.
Na Warmii i Mazurach ruch
organizowania targów rolniczych w formie wystaw rozpoczęto w latach sześćdziesiątych. Zaś pierwsza edycja Jesiennych Targów Rolniczych
„Wszystko dla rolnictwa” odbyła się w dniach 26-27 września
1994 r. Inicjatorem był, nieżyjący już Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie dr Tadeusz Fiołna oraz ówczesny Wojewoda Olsztyński dr Janusz Lorenz.
Udział wzięło 56 wystawców, głównie z krzewami, a Targi odwiedziło 2 tys. osób. Podczas tych targów goszczono delegację specjalistów z Departamentu Cotes d’Armor z Federacji Wspólnego Użytkowania Sprzętu Rolniczego CUMA. Odbyła się także konferencja międzynarodowa pod nazwą „Przeobrażenia w rolnictwie i doradztwie
rolniczym wschód-zachód” z udziałem przedstawicieli Francji, Rosji,
Białorusi i Polski. W 1997 roku swoje produkty prezentowało już 170
wystawców, a targi odwiedziło 14 tys. osób. W czasie Jubileuszowych
X Jesiennych Targów Rolniczych w 2003 roku wystawiło się 320 wystawców, a odwiedzających było 27 tys. osób. W dalszych latach liczba wystawców i zwiedzających zwiększała się. W XIV Jesiennych
Targach Rolniczych, wzięła udział rekordowa liczba 370 wystawców.
Pragnę wspomnieć o niesłychanie ważnej, w realizacji przedsięwzięcia targów WMODR z siedzibą w Olsztynie, osobie – komisarzu. Wystawcy i zwiedzający najczęściej mają kontakt ze specjalistami odpowiedzialnymi za poszczególne sektory branżowe, ale zawsze „głową targów” pozostaje komisarz. Pełni nie tylko ważną rolę
organizatora części wystawienniczo-pokazowej lecz również w zabezpieczeniu obiektów wystawowych oraz samej imprezy. Od wielu
lat w tej roli sprawdza się Mirosław Fesnak – Kierownik Sekcji Wydawnictw i Informacji w WMODR z siedzibą w Olsztynie, tworząc niejako część historii targów.
Źródło:
- www.expovortal.com.pl; archiwum WMODR z siedzibą w Olsztynie

przy zagrodzie
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Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020
w województwie warmińsko-mazurskim

Powszechny Spis Rolny (PSR) został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte
gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Urząd Statystyczny w Olsztynie

Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych
Według wyników PSR 2020 powierzchnia zasiewów
w gospodarstwach rolnych wyniosła 687,9 tys. ha (6,3%
krajowej powierzchni zasiewów) i w porównaniu z danymi
z 2010 r. wzrosła o 16,2%. Zasiewy pojawiły się na gruntach
wcześniej ugorowanych (zmniejszenie ich powierzchni
w porównaniu do 2010 r. o 62,0%) i pozostałych użytkach
rolnych przywróconych do produkcji (zmniejszenie ich
powierzchni o 52,7%).

Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych
(w tys. ha)
2010

2020

592,1

687,9

10 365,9

10 961,8

Użytki rolne w dobrej
kulturze
w tym powierzchnia
zasiewów

2010

2020
w tys. ha

975,2

1 061,0

592,1

687,9

429,0

388,1

10,4

5,8

buraki cukrowe

3,4

4,2

rzepak i rzepik

69,0

86,0

1,6

7,9

w tym:
zboża
ziemniaki

warzywa gruntowe

Struktura zasiewów w gospodarstwach rolnych
w 2020 r. (w %)
Warmińsko-mazurskie

W porównaniu z wynikami spisu rolnego z 2010 r. zmniejszyła
się powierzchnia uprawy zbóż i ziemniaków, zwiększyła
natomiast powierzchnia uprawy buraków cukrowych,
rzepaku i rzepiku oraz warzyw gruntowych.
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17,1
8,9

1,2

56,4
12,5
0,6

2,2
2,1

68,1

Zboża

Ziemniaki

Buraki
cukrowe

Rzepak
i rzepik

Warzywa
gruntowe

Pozostałe

Na tle innych województw, warmińsko-mazurskie
charakteryzowało się najmniejszym udziałem powierzchni
uprawy zbóż w ogólnej powierzchni zasiewów. W okresie
między spisowym udział ten zmniejszył się o 16,1 p.proc.
Udział województwa w krajowej powierzchni uprawy zbóż
zmniejszył się z 5,6% w 2010 r. do 5,2% w 2020 r.
W okresie 10 lat zmniejszyła się również powierzchnia uprawy
ziemniaków. Podobnie jak w przypadku zbóż, województwo
warmińsko-mazurskie charakteryzowało się najmniejszym
w kraju udziałem powierzchni uprawy ziemniaków w ogólnej
powierzchni zasiewów – 0,8% (w Polsce 2,1%). Udział
województwa w krajowej powierzchni uprawy ziemniaków
zmniejszył się z 2,8% w 2010 r. do 2,5% w 2020 r.
Zwiększenie powierzchni uprawy buraków cukrowych,
rzepaku i rzepiku oraz warzyw gruntowych skutkowało
zwiększeniem udziału województwa w krajowej powierzchni
upraw tych roślin. Udział województwa w krajowej
powierzchni uprawy buraków cukrowych zwiększył się
o 0,1 p.proc. do 1,7%, rzepaku i rzepiku o 1,5 p.proc. do 8,8%,
a warzyw gruntowych o 3,5 p.proc. do 4,7%.

Informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.pl
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Polska
1,5

28,5

0,8

Udział zasiewów w powierzchni użytków rolnych w dobrej
kulturze wyniósł 64,8% (w Polsce 74,3%) i był o 4,1 p.proc.
większy niż w 2010 r. (w Polsce większy o 2,5 p.proc.).
Wyszczególnienie

Uprawa zbóż w warmińsko-mazurskim zajmowała ponad
połowę (56,4%) ogólnej powierzchni zasiewów w województwie
(w Polsce 68,1%).

z ekonomią za pan brat

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tworzenie grup i organizacji producentów
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 realizuje operację pt. „Tworzenie
grup i organizacji producentów”.
mgr inż. Bartosz Napiórkowski

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
W ramach tej operacji w dniu 28 września
2022 planujemy wyjazd studyjny dla producentów rolnych do grupy producentów
owoców i warzyw „Wysoka Group” w gminie Rychliki, w powiecie elbląskim.
Planowany wyjazd odbędzie się w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu
II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem wyjazdu jest umożliwienie uczestnikom spotkania
z członkami funkcjonującej grupy producenckiej i zaobserwowania praktyk dotyczących jej funkcjonowania. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wykłady tematyczne, które
zapewnią transfer wiedzy i jej upowszechnienie oraz zdobycie nowych doświadczeń wśród uczestników operacji poprzez
przeprowadzoną dyskusję. Zorganizowanie wyjazdu i spotkania wynika z zaobserwowanej potrzeby upowszechniania aktualnej wiedzy na temat działania grup producentów rolnych.
Oczekiwanym efektem operacji jest podwyższenie zakresu wiedzy wśród uczestników wyjazdu w temacie przedsiębiorczości
i tworzenia grup, zrzeszeń i organizacji producentów żywności oraz możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów między przybyłymi producentami żywności a doradcami rolniczymi i przedstawicielami świata nauki.

Przygotowane tematy to:
q „Grupy producentów rolnych – istota działania i zarządzania nimi (w aspekcie wsparcia finansowego)” – prowadzący dr hab. Katarzyna Brodzińska. Wykład pozwoli uczestnikom wyjazdu poszerzyć wiedzę na temat pozyskiwania
funduszy unijnych. Będzie poruszony również aspekt zarządzania grupą producentów rolnych.
q „Alternatywne gatunki sadownicze do uprawy na Warmii
i Mazurach” – prowadzący dr hab. Anna Bieniek UWM. Wykład pozwoli uczestnikom spojrzeć na sadownictwo z innej perspektywy niż dotychczas i poznać mniej popularne
gatunki sadownicze, które również nadają się do uprawy
w klimacie Warmii i Mazur. Przedstawione walory i sposób uprawy pozwoli na rozpowszechnianie nowych gatunków drzew owocowych wśród rolników.
Liczymy, że projekt operacji przyczyni się do zawiązania
wielopłaszczyznowych partnerstw oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu: Renata Gazda,
tel. 665 890 151, e-mail: r.gazda@w-modr.pl, oraz strona internetowa: www.wmodr.pl.
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rozwijamy obszary wiejskie

Podsumowanie konkursu i wymiana
doświadczeń podczas seminarium

12 lipca br. w siedzibie WMODR w Olsztynie o godzinie 10:00 odbyło się seminarium pt.: „Wymiana doświadczeń
w prowadzeniu działalności pozarolniczej z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 i 2014-2020”.
mgr Agnieszka Stajszczak

Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Seminarium otworzył Pan Damian Godziński – Dyrektor WMODR w Olsztynie. Powitał uczestników seminarium, a byli nimi reprezentanci instytucji wspierających rolnictwo i działalność gospodarczą na terenach
wiejskich, takich jak ARiMR, KOWR, KRUS,
przedstawiciele Lokalnych Grup Działania
z terenu województwa, rolnicy i osoby zainteresowane założeniem bądź prowadzące już działalność pozarolniczą na terenach wiejskich oraz doradcy ODR z biur powiatowych. Uczestnikami wydarzenia byli także laureaci wcześniej przeprowadzonego konkursu Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020.
Uczestnicy podczas wydarzenia mieli okazję wysłuchać
dwóch wykładów. Pierwszy na temat czynników mających
wpływ na rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – poprowadzony przez dr hab. inż. Zbigniewa Brodzińskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych w UWM. Drugi natomiast poprowadzony przez Tomasza Piłata, Wiceprezesa Związku LGD Warmii i Mazur, który mówił o doświadczeniach Lokalnych Grup Działania w aktywizacji mieszkańców obszarów
wiejskich oraz możliwości wparcia poprzez LGD od 2023 roku. Miejsce miały również dwie prezentacje dobrych praktyk
na obszarach wiejskich. Prezentacje zostały przeprowadzone
przez Panią Katarzynę Maziec „Warmińska Pszczoła” z miejscowości Purda oraz przez Pana Krzysztofa Bucholskiego „Turowski Młyn” z Kozłowa. Opowiedzieli oni o swoich działalnościach, od momentu ich powstania, form wsparcia, które pozyskali, poprzez różne etapy działania, aż do dnia dzisiejszego
i o planach związanych z tymi działalnościami na przyszłość.

rektora WMODR i sponsorów, którymi byli ARiMR, KOWR,
KRUS, Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” i Lokalna Grup Działania „Warmiński Zakątek” oraz firma „Agroma” Olsztyn Grupa Sznajder.
Nagrodzeni laureaci konkursu to:
n I miejsce – Pani Magdalena Barankiewicz „STREET-FOOD”
– działalność gastronomiczna – Gronówko, gmina Braniewo powiat braniewski

n II miejsce – Pan Sylwester Fabiszewski „KAM_BUD” – wydobywanie i obróbka kamienia polnego – Łysonie, gmina
Pisz powiat piski

n III miejsce – Pan Łukasz Janicki – wynajem maszyn rolniczych, produkcja biomasy – Bukowiec Wielki, gmina Janowiec Kościelny powiat nidzicki

Kolejnym etapem seminarium była prezentacja dziewięciu
laureatów konkursu Dobre praktyki prowadzenia działalności
pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020, którą przedstawiła Agnieszka Stajszczak – specjalista DROW w WMODR. Po
prezentacji nastąpiło wręczenie nagród laureatom przez Dy-
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n Wyróżnienie działalności powstałej dzięki wsparciu LGD
– Pani Natalia Załęska – Pyć „PŁONKA” – warsztaty zielarskie, wyrób mydełek, kadzideł – Podleśna, gmina Dobre
Miasto, powiat olsztyński

n Wyróżnienie działalności powstałej dzięki wsparciu LGD –
Pan Andrzej Maziec „WARMIŃSKA PSZCZOŁA” – warsztaty pszczelarskie, agroturystyka – Purda, gmina Purda powiat olsztyński

Wręczono również za szczególne cechy danych działalności
cztery wyróżnienia, a mianowicie:
n za działalność rodzinną – Pani Żarnoch Hanna – tartak, stolarnia – Dąbrowy, gmina Rozogi, powiat szczycieński,

n za ekologiczne podejście i samowystarczalność energetyczną
– Pan Krzysztof Rzepkowski „JKPH” – usługi minikoparką –
Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno powiat nowomiejski,

n za kreatywność, połączenie metod tradycyjnych z innowacyjnym designem – Pani Julia Kowalczyk – projektowanie
i szycie odzieży – Skality, gmina Świątki powiat olsztyński,

n za połączenie tradycji z nowoczesnością i innowacją –Pani Joanna Niemczyk – agroturystyka „PRZY KOMINKU” –
Rozogi, gmina Rozogi, powiat szczycieński.

Sponsorom bardzo dziękujemy za ich hojność, jak i za obecność podczas seminarium, co jeszcze bardziej uświetniło całe wydarzenie.

Podczas przerw na kawę czy poczęstunek prowadzona była w kuluarach wymiana doświadczeń, pomysłów i kontaktów
pomiędzy uczestnikami, jak również mieli oni okazję podziwiać stoiska przygotowane przez: Natalię Załęską – Pyć „Płonka”, Julię Kowalczyk, Andrzeja Maziec „Warmińska Pszczoła”
czy Krzysztofa Bucholca „Turowski Młyn”.
O naszym wydarzeniu mówiono w TVP Olsztyn https://
olsztyn.tvp.pl/61252860/nowe-oblicze-wsi-wymiana-rolniczychdoswiadczen-w-biznesie.
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Agroleśnictwo – innowacyjne podejście
do produkcji w małych gospodarstwach rolnych
W dniach 20-23 czerwca 2022 r. grupa 28 uczestników wzięła udział w wyjazdowym seminarium pt. „Agroleśnictwo – innowacyjne podejście do produkcji w małych gospodarstwach rolnych” realizowanym w ramach dwuletniego
programu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
mgr Radosław Skudlarz

Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wyjazd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział doradcy
i specjaliści WMODR, rolnicy, którzy nie
mieli jeszcze wiedzy na temat agroleśnictwa, a którzy wiedzieli, że ta gałąź rolnictwa, to szansa na dywersyfikację produkcji i usług, a także na możliwość wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w małych rodzinnych gospodarstwach rolnych. Byli również przedstawiciele UWM i szkół rolniczych, którzy po powrocie z wyjazdu będą upowszechniać wiedzę o agroleśnictwie.
Agroleśnictwo jest jedną z najstarszych form uprawiania roślin, wszak nasi przodkowie, aby zdobyć nowe tereny uprawowe celowo podpalali podszycie boru, puszczali ogień między
pnie drzew, niekiedy uprzednio odarte z kory. Płomień wygasał, na ziemi zostawała gruba warstwa popiołu. Rolnik rzucał
ziarno wprost w zgliszcze. Czasami raz tylko zbierał plon i następnego lata szedł z pożarem dalej, kiedy indziej obsiewał wypaloną przestrzeń dłużej, odbywał nawet pięć żniw, zanim ją
porzucił. Idee agroleśne można zauważyć w malarstwie, przykładem niechaj tu będzie obraz mistrza Jana Brueghla (starszego) pt. Polowanie arcyksiążąt.

Widać na obrazie jak drzewa stanowią naturalną barierę, nie
są li tylko granicą pojedynczych działek, pasy wiatrochronne
wpływają na otoczenie:
n przeciwdziałają wysuszeniu, erozji wodnej i wietrznej gleb
n zadrzewienia zmniejszają siłę wiatru nawet o 70% co ogranicza wywiewanie cząstek materii organicznej z pól.
n pasy drzew i krzewów przeciwdziałają również erozji wodnej a więc wymywaniu gleby podczas intensywnych opadów. Dodatkowo dzięki obecności drzew, więcej wody ma
szansę wsiąknąć w profil glebowy.
System agroleśny był naturalny i dlatego nie był nazwany. Dopiero współczesne czasy i wyzwania przed którymi stawia nas wszystkich działalność człowieka, który intensywnie
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i w sposób niezrównoważony zaczął wykorzystywać zasoby ziemi zmusiły do nazwania systemów agroleśnych i powrotu do
starych (sprawdzonych) metod ochrony gleby. Wszak zrównoważony rozwój rolnictwa wiąże się z zaspokajaniem potrzeb bieżących i przyszłych pokoleń ze szczególnym zwróceniem uwagi
na konieczność harmonijnego powiązania aspektów rozwoju gospodarczego, społecznego oraz przyrodniczego. Zrównoważony
rozwój odpowiada na obecne potrzeby globalne oraz bierze pod
uwagę konieczność zaspokajania potrzeb przyszłych generacji.

|

Seminarium wyjazdowe – to cztery intensywne dni
praktyki i nauki. Program wyjazdu został ułożony w taki
sposób, aby uczestnicy mogli pozyskać wiedze w sposób
usystematyzowany i dostępny.

Pierwszy dzień to wykłady połączone z dyskusją, zajęcia na
których uczestnicy na nowo lub od początku dowiedzieli się
o idei agroleśnictwa, bo to nie tylko sposób uprawy ale i idea,
którą w skrócie można przedstawić jednym stwierdzeniem –
zrównoważony rozwój, to także zapewnienie dostawy żywności wysokiej jakości, czyli takiej która po pierwsze potrafi
zwiększać zyski gospodarstwa rolnego, co szczególnie istotne
jest dla niewielkich producentów rolnych działających niejednokrotnie na skraju opłacalności ekonomicznej, z drugiej – pozwalający łagodzić zmiany klimatyczne czyli takie, które widzimy obecnie już z własnych okiem i możemy zaobserwować,
czyli np. suszę, a wystarczy wyjść na niejeden polski rynek,

rozwijamy obszary wiejskie
gdzie zalewa nas beton, brak drzew to brak cienia, brak cienia to podwyższona temperatura a co z tym związane szybkie
i nadmierne parowanie wilgoci. W systemie agroleśnym natomiast drzewa stanowią integralną część upraw. Pomiędzy rzędami drzew uprawia się ziemniaki, cebulę lub trawy dla zwierząt hodowlanych. Same drzewa nie tylko rodzą owoce, ale także zapewniają cień i ochronę rosnącym pod nimi warzywom.

Drugi dzień to całodniowe warsztaty. Pierwsza połowa planu dziennego została zrealizowana w ECO-FARM w Sosnówce, w gospodarstwie rolnym, które zajmuje powierzchnię 12,5
ha i jest położone w Dolinie Zielawy w województwie lubelskim – regionie słynącym z tradycji uprawy ziół. Pod okiem
Pani Barbary Baj-Wójtowicz, czyli inicjatorki przestawiania gospodarstw na system agroleśny w Polsce, uczestnicy wyjazdu
mogli zobaczyć ideę agroleśnictwa na własne oczy.

Trzeci dzień to wykłady połączone z warsztatami oraz wizyta w typowym gospodarstwie ekologicznym, gdzie w czasie dyskusji z właścicielami, grupa mogła skonfrontować swoje
obawy, oczekiwania wobec upraw ekologicznych. Podczas pobytu na polach, a byliśmy w czasie kiedy truskawki królowały
na polskich stołach, organoleptycznie uczestnicy mogli przekonać się do smaku, zapachu, ba wyglądu tych owoców z gospodarstwa ekologicznego. Twarde ekonomiczne argumenty
na rzecz gospodarowania ekologicznego.
Ostatni dzień to głównie warsztaty i praca w niewielkich
grupach. Przygotowane i omawiane projekty ukazały podstawowe cele systemów agroleśnictwa, czyli zmaksymalizowania korzyści ekonomicznych i ekologicznych, oraz doboru gatunków do siedliska, przygotowania stanowiska glebowego,
zwiększenia pojemności wodnej pola oraz ilości węgla w glebie, zasad projektowania upraw alejowych. Warsztaty były zarazem podsumowaniem, usystematyzowaniem wiedzy zdobytej podczas wyjazdu.
Co dalej?
Wszystkich zainteresowanych tematem agroleśnictwa zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w siedmiu powiatach
województwa warmińsko-mazurskiego, informacje o terminach można uzyskać bezpośrednio w powiatowych Zespołach
Doradców w: Elblągu, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Ostródzie, Piszu oraz Szczytnie. Zapraszamy na stronę internetową Ośrodka www.wmodr.pl, gdzie w zakładce Szkolenia, znajdą Państwo daty szkoleń.

Kolejne doświadczenie, to wizyta w obiekcie Kraina Rumianku – zajmującym się m.in. uprawą i przetwórstwem ziół,
w którym grupa dowiedziała się o innowacyjnym podejściu
do produkcji i przetwórstwa w małych gospodarstwach rolnych. Wizyta miały być przykładem, w jaki sposób w małym
gospodarstwie ekologicznym można pogodzić prowadzenie
uprawy wraz z usługami, które przynoszą dodatkowe dochody dla posiadaczy nawet niewielkich areałów rolnych. Działalność edukacyjno-wypoczynkowa prowadzona jest od 2006
roku, w którą włączane są przede wszystkim osoby mieszkające w okolicznych miejscowościach.
SIEĆ NA RZECZ
INNOWACJI W ROLNICTWIE
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Bieżące Informacje nr 9 [393] n Wrzesień 2022
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Zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Po kolejnych uzgodnieniach z Komisją Europejską, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 15 lipca 2022 r. do
akceptacji Komisji drugą wersję projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Plan),
który zawiera zmiany wynikające z tych uzgodnień. Najważniejsze zmiany dotyczą ekoschematów, których ostatecznie jest sześć oraz wprowadzenia nowych interwencji w II filarze lub doprecyzowania zakresu i budżetu istniejących
w I wersji Planu. 31 sierpnia br. Komisja zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan na 25 mld euro.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Najważniejsze zmiany
– ekoschematy – I filar:

2.

3.
4.
5.
6.

1. Dobrostan zwierząt – zmiany w obszarze
Ekoschematu:
n odejście od systemu wariantowego
oraz dodanie nowych praktyk dotych		 czas niepremiowanych (np. zwiększenie
powierzchni bytowej o co najmniej 50%, utrzymanie na ściółce, dostęp do wybiegu, późniejsze odsadzenie młodych od matki, utrzymanie świń w cyklu zamkniętym),
n realizacja w oparciu o system punktowy (1 pkt. odpowiada ok. 100 zł),
n budżet na wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt
w ramach ekoschematu zwiększono dwukrotnie (do ok.
1,4 mld euro).
Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – nowy ekoschemat, który będzie realizowany w oparciu
o system punktowy (1 pkt = ok. 100 zł), obejmujący 8 praktyk (dotychczas ekoschematów):
n ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
n międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
n opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem,
n zróżnicowana struktura upraw,
n wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin
od aplikacji,
n stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami
niż rozbryzgowo,
n uproszczone systemy uprawy,
n wymieszanie słomy z glebą.
Obszary z roślinami miododajnymi.
Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej
Produkcji Roślin.
Biologiczna ochrona upraw.
Retencjonowanie wody na TUZ.

Ekoschematy obszarowe 3, 4, 5 i 6 stanowią oddzielne interwencje, z zachowaniem dotychczasowych wymogów, wysokości wsparcia i powierzchni (produktów) i nie będą objęte
systemem punktowym.
Odstąpienie od wprowadzenia
wcześniej zaplanowanych 3 ekoschematów:
n „Przeznaczenie 7% powierzchni GO w gospodarstwie na
obszary nieprodukcyjne”,
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n „Rolnictwo ekologiczne – przeniesiono do II filara, a środki alokowane na ekoschemat zasiliły budżet ekoschematu
„Dobrostan zwierząt”,
n „Rolnictwo precyzyjne”.
Normy dobrej kultury rolnej DKR/GAEC:
n GAEC 7 – poza wymogiem dywersyfikacji upraw, został dodany wymóg zmianowania upraw corocznie na powierzchni 40% gruntów ornych oraz wymóg nieprowadzenia dłużej
niż 3 lata takiej samej uprawy w plonie głównym na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie. Zmieniono również
definicję „uprawy” – na potrzeby zmianowania i dywersyfikacji zrezygnowano z rozróżnienia formy jarej i ozimej.
n GAEC 6 – wymóg obowiązku utrzymania pod okrywą
ochronną gleby w gospodarstwie w okresie jesienno-zimowym będzie wynosił 80% powierzchni gruntów ornych. Dodano również wymogi dotyczące okrywy glebowej w sadach
owocowych.
n GAEC 5 – zarządzanie orką, przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, w tym uwzględnianie
nachylenia terenu – normą będą objęte grunty orne i uprawy trwałe położone na stokach o nachyleniu ≥14% (dotychczas ≥20%).
Najważniejsze zmiany – interwencje inwestycyjne – II filar
n Dodano nową interwencję: „Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń” – wsparcie m.in. na wyposażenie
w wybiegi, pastwiska oraz na poprawę warunków cyrkulacji powietrza w budynkach inwentarskich (ponad 300 mln
euro środków publicznych).
n W miejsce interwencji „Wsparcie uczestników unijnych i krajowych systemów jakości żywności”, wprowadzono nową interwencję: „Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności”, która kierunkuje wsparcie rozwoju współpracy rolników uczestniczących w systemach jakości żywności (w tym: systemu rolnictwa ekologicznego, Chronionych Oznaczeń Geograficznych, Chronionych Nazw Pochodzenia i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności). Celem interwencji jest wzmocnienie i rozwój współpracy w ramach systemów jakości żywności oraz rozwój produkcji i zapewnienie dostępności produktów wytwarzanych w ramach tych
systemów na rynku.
n Interwencja „Rolnictwo ekologiczne” będzie jak dotychczas
realizowana w II filarze (budżet 905 mln euro). Przesunięcie to spowodowało ograniczenia pierwotnych budżetów
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n

n

n

n

innych interwencji II filara. Zwiększono limit wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego poprzez zmianę udziału użytków rolnych objętych wsparciem w ramach
WPR: z 3,52% na 4,53% (ok. 513 tys. ha na 659 tys. ha).
Zmieniono zakres i podniesiono budżet interwencji: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej:
• usunięto małe elektrownie wodne,
• wprowadzono instalacje produkujące energię z promieniowania
słonecznego.
Doprecyzowano zakres wsparcia w interwencji „Inwestycje
przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” m.in. na inwestycje w zakresie rolnictwa precyzyjnego (wcześniej ekoschemat), retencjonowania wody w gospodarstwie przy jednoczesnej rezygnacji z możliwości wspierania rozwiązań
przeciwprzymrozkowych, przeciwgradowych (za wyjątkiem
siatek przeciwgradowych).
Przeniesiono do II filaru interwencje dotyczące utrzymania
zadrzewień śródpolnych oraz systemów rolno-leśnych, założonych w ramach inwestycji realizowanych z Planu (projektowane pierwotnie w ramach ekoschematów).
Zrezygnowano z finansowania w roku budżetowym 2029 r.
wydatków rolnośrodowiskowych ze środków Planu. Płatności za kampanię naboru wniosków kontynuacyjnych w 2028

i 2029 roku dokonane zostaną z budżetu kolejnego planu
strategicznego.
n Zwiększono limit wydatków na środowisko w II filarze
z 37,41% do 43,44%.
Pozostałe zmiany wynikające z negocjacji
z Komisją Europejską:
n Zrezygnowano z ograniczenia dotyczącego jednorazowej
możliwości skorzystania przez rolnika z danej usługi doradczej w okresie realizacji Planu w interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”.
n Ograniczono kwoty wsparcia interwencji Współpraca grup
operacyjnych EPI.
• wprowadzono preferencje dla projektów z budżetem do
350 tys. PLN,
• maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 2,5
mln PLN,
• wsparcie przygotowawcze wyniesie maksymalnie 50 tys.
PLN.
Zmiany pozwolą na realizację większej liczby małych praktycznych i innowacyjnych projektów.
Źródło: minrol.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza do udziału w seminarium wojewódzkim

„Korzyści wynikające z działania
spółdzielni rolniczych – dobre praktyki”
6 października 2022 r. godz. 10.00 - 13.30
siedziba WMODR, Olsztyn, ul. Jagiellońska 91
Organizator: Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071,: mail: r.skudlarz@w-modr.pl
Bieżące Informacje nr 9 [393] n Wrzesień 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 pro11.03 – 31.12. 2021
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
3 stycznia – 30 grudnia 2022
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

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
listopad/grudzień 2022

3.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
16 maja – 14 lipca 2022

4.

Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt

21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022

5.

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

21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022
październik 2022

6.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
31 marca – 29 maja 2022

7.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

20.10 – 30.11.2021
4 maja – 17 czerwca,
listopad 2022

8.

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
7 lipca – 2 września,
październik 2022

9.

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

listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10.

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

29.10 – 30 12. 2020
28 lutego – 31 maja 2022

11.

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

12.

– 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

13.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji
30.11.2020 – 15.02.2021
7 lipca – 21 października 2022
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem
TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

14.

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

15.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

16.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

17.

Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw

31 grudnia – 31 stycznia 2021
30 kwietnia – 29 czerwca 2022

18.

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.

Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych

do 20 kwietnia 2022

Przetargi są ogłaszane
w zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
19.

50

Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”
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4 lipca – 1 września 2022

rozwijamy obszary wiejskie

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
20.

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

21.

Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

23.

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

24.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

25.

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
20 czerwca – 29 lipca 2022

26.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”
a) wsparcie na zalesienie
b) wsparcie na zadrzewienie śródpolne

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 1 sierpnia 2022
(a i b)

27.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Terminy naborów będą
ogłaszane przez samorządy
wojewódzkie

15 marca – 31 maja 2022

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
28.

wrzesień 2022
1-31 grudnia 2022

Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub
w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków

WAŻNE!
1. Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że jeszcze
w 2022 r. przeprowadzane są kolejne nabory wniosków na wsparcie.
W tym okresie kontynuowane jest wdrażanie 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.
2. 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).
3. Rolnicy, którzy ubiegali się w 2021 roku o przyznanie premii dla młodych rolników lub o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, powinni we współpracy z doradcą sprawdzić, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową. Jeżeli tak, to należy dostarczyć do ARiMR
najpóźniej wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.
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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 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz
niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2022 r., poz. 1270. Ustawa
weszła w życie z dniem 18 czerwca 2022 r. Uwagi: art. 1 pkt
1 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1365. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 lipca 2022 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać formularze wniosków o pomoc
finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz o wypłatę tej pomocy. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1281. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
21 czerwca 2022 r.
q z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie formularzy wniosków
o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
o wypłatę tej pomocy. Dz.U. z 2022 r., poz. 1282. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 czerwca 2022 r.
q z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc finansową
na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wnioski o wypłatę tej pomocy. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1284. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
21 czerwca 2022 r.
q z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1316. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 czerwca 2022 r.
q z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój
przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz.
1317. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 czerwca
2022 r.
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q z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1420. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
21 lipca 2022 r.
q z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1423. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem 21 lipca 2022 r.
q z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub
gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin. Dz.U. z 2022 r., poz. 1445. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2022 r.
q z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na
operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1519. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2022 r.
q z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne
przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz
wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin. Dz.U. z 2022 r., poz. 1589. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.
q z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji
czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin
do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń
na prowadzenie badań. Dz.U. z 2022 r., poz. 1637. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2022 r.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dz.U. z 2022 r., poz. 1688.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1538.

w domu i w zagrodzie

Najciekawsza zagroda edukacyjna
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w lipcu bieżącego roku przeprowadził
konkurs dla właścicieli zagród edukacyjnych z województwa warmińsko-mazurskiego „Najciekawsza zagroda edukacyjna Warmii i Mazur 2022”.
Maria Kapuścińska

Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Celem tego konkursu była promocja zagród edukacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
Warunkiem udziału w konkursie było
nadesłanie karty zgłoszenia wraz ze zdjęciami bądź krótkim filmem prezentującym daną zagrodę edukacyjną będącą przedmiotem konkursu. Nadesłane zdjęcia czy
filmy miały ukazywać aktualny wygląd zgłoszonego do konkursu obiektu. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w pierwszym etapie konkursu, na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych wraz ze zdjęciami/filmami
prezentującymi wytypowała obiekty do wizytacji celem wyłonienia laureatów konkursu.
Przedmiotem oceny zagród edukacyjnych biorących udział
w konkursie były:
n poziom merytoryczny oferty edukacyjnej,
n atrakcyjność zajęć,
n charakter obiektu,
n estetyka otoczenia edukacyjnego, produkcyjnego i rekreacyjnego gospodarstwa,
n infrastruktura edukacyjna,
n wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu.

Spośród funkcjonujących w warmińsko-mazurskim województwie zagród edukacyjnych do konkursu zgłosiło się 10
obiektów. Każda zagroda zgłaszająca się do konkursu oferowała szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych wykorzystujących potencjał wsi. Proponowane w obiektach programy edukacyjne były różnorodne i nietuzinkowe, co świadczy o dużym zaangażowaniu właścicieli zagród w prowadzoną działalność edukacyjną. Innowacyjne podejście do edukacji sprawia, że gospodarstwa rolne stają się atrakcyjnym miejscem do
prowadzenia zajęć dydaktycznych, a proponowane w zagrodach edukacyjnych programy nauczania doskonale łączą teorię z praktyką.
W wyniku oceny wizytowanych obiektów konkursowych
Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce: Zajazd Tusinek, powiat szczycieński
II miejsce: Ziołowy Dzbanek, powiat elbląski
oraz dwa miejsca III ex aequo
III miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne „KAMEZ”, powiat szczycieński
III miejsce: Ogrody Markiewicz, powiat mrągowski
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu
i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom
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w domu i w zagrodzie

Podsumowanie konkursu na gospodarstwa
agroturystyczne z tradycjami

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w czerwcu br. po raz pierwszy przeprowadził konkurs na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”, który miał na celu wyłonienie agroturystyki prowadzonej w gospodarstwie rolnym.
mgr inż. Marta Bieciuk

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Celem przedsięwzięcia była przede wszystkim promocja gospodarstw agroturystycznych, popularyzacja wypoczynku na wsi,
a także walorów krajoznawczych, kulturowych oraz tradycji regionu. Ponadto konkurs
przyczynił się do identyfikacji różnorodnych
miejsc i usług w zakresie agroturystyki, motywowania do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz kreowania przyjaznego wizerunku wsi.
W konkursie udział wzięło 18 uczestników – właścicieli gospodarstw agroturystycznych (do 5 pokoi) z województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystkie zgłoszone do konkursu gospodarstwa były na swój sposób wyjątkowe. Wyróżniały się oryginalnym pomysłem „na siebie” poprzez zagospodarowanie terenu oraz bogactwo atrakcji oferowanych turystom. Po wnikliwej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń oraz wizytacji wybranych
gospodarstw, komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Olsztynie, dokonała wyboru najlepszych z nich. Zgodnie z regulaminem konkursu oceniano, m.in.: atrakcyjność oferty, standard gospodarstwa, powiązanie z tradycją i regionem, możliwość korzystania z żywności produkowanej w gospodarstwie, zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku, aktywność i kreatywność kwaterodawcy w promowaniu własnego
gospodarstwa agroturystycznego.

zbóż i pasz objętościowych. Właściciele agroturystykę prowadzą od ponad 20 lat, natomiast od 10 lat prowadzą działalność
edukacyjną i przynależą do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Pod wynajem przeznaczona jest górna część domu
mieszkalnego z oddzielnym wejściem, tj. 5 pokoi oraz łazienka. Gospodarstwo posiada w swojej ofercie wyżywienie. Na
terenie siedliska znajduje się tradycyjny ogród kwiatowo-warzywno-ziołowy oraz Izba Mazurska wyposażona w salę biesiadną z kominkiem, kuchnię kaflową, grill i wędzarnię. Stanowi ona miejsce pokazów i degustacji własnych wyrobów, tj.
serów, wędlin i kiełbas, wypieku chleba żytniego z masłem lub
smalczykiem i ogórkiem kiszonym, smażenia placków ziemniaczanych czy jajecznicy na tradycyjnej kaflowej kuchni. Ponadto goście mogą korzystać z różnorodnych atrakcji, np. lepienia pierogów, pieczenia chleba, robienia przetworów, pracy
w przydomowym ogródku, grzybobrania, pieszych i rowerowych wycieczek, biesiadowania przy ognisku, jazdy w siodle,
a zimową porą kuligu.
II miejsce – Brewilla (powiat olsztyński)

Wyniki konkursu
I miejsce – Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „Kamez”
(powiat szczycieński)

Gospodarstwo położone wśród łąk, lasów i pastwisk na
kolonii wsi Wawrochy, w odległości 10 km od Szczytna. Specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego, ekologicznej uprawie
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Gospodarstwo usytuowane wśród pagórków i lasów na
skraju wsi Bukwałd, w odległości 20 km od Olsztyna. Właściciele działalność agroturystyczną prowadzą od 4 lat. W samym sercu domostwa znajduje się budynek mieszkalny, którego przestrzeń została podzielona na pokoje dla gości i mieszkańców. Do dyspozycji gości są 3 pokoje, kuchnia oraz 2 łazienki. W gospodarstwie można skorzystać z wyżywienia. Kulinarną specjalnością są produkty lokalne: sery, drożdżaki, jaja, drób, jagnięcina i gęsina. Obejście domu jest przeznaczone,
zarówno dla rekreacji, jak i celów gospodarczych. Wokół domu rosną piękne kwiaty i liczne drzewa. Przestrzeń siedliska
umożliwia korzystanie z różnych przytulnych miejsc, w których można przyjemnie spędzić czas, np. huśtawka, hamaki,
ławeczki, kominek. Niezwykle ożywioną i tętniącą życiem atmosferę nadają znajdujące się tutaj zwierzęta, tj. owce, kaczki,

w domu i w zagrodzie
pawie, gęsi, króliczki, psy, koty. Niezapomnianych wrażeń i pozytywnych doznań gościom dostarcza oglądanie, opieka czy
też zabawa ze zwierzętami. Największą atrakcją są owce świętego Jakuba, których znamienną cechą jest posiadanie więcej
niż dwóch rogów, a także owce śróborogie ze specyficznymi
kręconymi rogami.
III miejsce – Terra Natangia (powiat bartoszycki)

Gospodarstwo zlokalizowane w malowniczej wsi Żywkowo, najpopularniejszej z polskich „bocianich wsi”, w odległości 20 km od Górowa Iławeckiego. Do tego niezwykle
urokliwego miejsca można dotrzeć również rowerem, ko-

Kamez

rzystając ze szlaku Green Velo. Agroturystyka jest przedsięwzięciem całorocznym prowadzonym blisko 2 lata. Do dyspozycji gości jest 5 pokoi, każdy z akcentem nawiązującym
do miejscowej atrakcji – bocianów białych. W agroturystyce
można skorzystać z wyżywienia. Potrawy są przygotowywane w oparciu o własny ekologiczny ogród, a zbiory stanowią bazę do serwowanych posiłków. Gospodarze organizują
wystawy zdjęć, prezentujących lokalne ptaki oraz dają możliwość zapoznania się z eksponatami kultury ludowej. Wiele z nich, właściciele otrzymali z zakupionym siedliskiem,
a obecnie okazały zbiór jest systematycznie powiększany.
Wśród nich znajdują się dawne narzędzia, w tym m.in. dłuta, heble, lampy naftowe czy też dawne żelazka z dyszą. Odwiedzający mają możliwość zobaczenia galerii, znajdującej
się w samym sercu wioski. Walory przyrodnicze otaczające
gospodarstwo sprawiają, iż miejsce to jest idealne dla miłośników natury, a także osób, które poszukują ciszy i spokoju na łonie natury.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Składamy również serdeczne podziękowania
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Olsztynie za ufundowanie nagrody
za zajęcie III miejsca oraz zaangażowanie w prace komisji konkursowej. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Brewilla

Terra Natangia

Przechowywanie pieczywa – sposoby, porady
i przepisy

Najczęściej pieczywo – chleb lub bułki – pakowane są w plastikowe worki (folię). Poszukując alternatywy dla plastiku
pochylmy się również nad negatywnym wpływem na jakość pieczywa, które zapakowane w folię ubożeje.
mgr inż. Katarzyna Czyż

Doradca Zespołu Doradców w Elblągu
Worki do przechowywania pieczywa można dostać
w sklepach. W naszym kraju jest kilka firm, które zajmują się szyciem
worków na pieczywo. Nie jest niczym skomplikowanym
uszycie worka we własnym zakresie. Najpopularniejsze i najlepsze są dwa rodzaje
materiału: lniany i bawełniany.

Len chroni pieczywo przed pleśnią,
zapewnia cyrkulację powietrza, jest materiałem w pełni bezpiecznym i naturalnym, nie wchodzi w interakcją z pieczywem. Worek wystarczy wrzucić do pralki
i wyprać, więc łatwo go utrzymać w czystości. Bawełna dobrej jakości również
jest świetnym materiałem do przechowywania pieczywa. Często można się spotkać z workami wykonanymi z bawełny
organicznej z certyfikatem GOTS. Zaletą worków lnianych i bawełnianych jest

również to, że są ciekawym elementem
dekoracyjnym, nie tylko służą do przechowania, ale i zdobią. Przykładowy worek jest o wymiarach 40x30 centymetrów.
Chleb zawinięty w woreczek najlepiej
dodatkowo włożyć do czystego, suchego
chlebaka. W sklepach dostępne są chlebaki wykonane z różnych materiałów:
drewnianych, plastikowych oraz ze stali nierdzewnej. Dobrą, domową metodą,
znaną od wieków, jest także zawinięcie
chleba w materiałową ściereczkę. WorBieżące Informacje nr 9 [393] n Wrzesień 2022
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w domu i w zagrodzie
ki lniane lub bawełniane są zatem ekologiczną alternatywą dla folii i plastiku.
Pozwalając na cyrkulację powietrza, zabezpieczają pieczywo przed pleśnieniem
i psuciem się.
Mamy wiele sposobów na świeże
pieczywo.
Posiadając nadmiar pieczywa możemy je z powodzeniem zamrozić. Nie zostawiajmy pieczywa na dłuższy okres
w worku foliowym. W miarę możliwości poprośmy w piekarni o zapakowanie
pieczywa do własnego bawełnianego lub
lnianego worka.
Starajmy się nie marnować pieczywa.
Mimo wyschnięcia starajmy się wykorzystać je w inny sposób. Nie przechowujmy pieczywa w lodówce, w niej szybko
czerstwieje. Nietypowym sposobem jest
włożenie do worka z pieczywem czosnku, który zapobiega pleśnieniu. Włożenie obierki lub ćwiartki jabłka zapobiega nadmiernemu wysychaniu pieczywa.
Pamiętajmy, aby dbać o zjedzenie chleba do ostatniej kromki. Ale jeśli się wam
nie uda, zawsze możecie wykorzystać
suchy (czerstwy) chleb do całkiem niezłych potraw.
Pyszny i szybki chleb…
n 1 kg mąki (ja mieszam pszenną z 4
łyżkami pełnoziarnistej)
n 630 ml ciepłej wody
n 0,5 kostki drożdży
n 1 dodatkowa łyżka mąki
n 1 łyżka cukru
n 2 łyżki oliwy
n 1 łyżka soli
Z wody, pokruszonych drożdży, 1
łyżki mąki i cukru przygotowuję rozczyn, ma się tylko wszystko dobrze
połączyć. Od razu, bez wyrastania do
rozczynu wsypuję 1 kg mąki, oliwę
i sól. Wyrabiam (tylko do połączenia
się składników). Ciasto jest dość luźne,
więc szybko przekładam je do wyłożonego papierem naczynia żaroodpornego (musi być duże – 5 l, bo inaczej chleb
w czasie pieczenia wypłynie). Nacinam
chlebek nożem i posypuję otrębami. Pozostawiam do wyrośnięcia na kilka minut (aż uniesie się lekko poza naczynie).
Piekę w temp. 210 stopni przez 1 godz.
Po upieczeniu przekładam na kratkę
i po wystudzeniu kroję na kromki i zamrażam – w mniejszych porcjach w woreczkach. Mam na cały tydzień świeżutki, jak po upieczeniu. Na śniadanko, kilkanaście minut przed, wyciągam 2 kromeczki z zamrażalnika…
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Chleb jest przepyszny i zawsze się udaje. Żartujemy ze znajomymi, że lokalne
piekarnie zbankrutują, gdyż przepis rozchodzi się w zastraszającym tempie i coraz
więcej osób samodzielnie piecze ten chleb.
Banalnie prosty i niezawodny przepis na zdrowy, niepleśniejący chleb, który można jeść przez tydzień i który wypiekam już od 10 lat.
n mąka pszenna z pełnego przemiału –
400 g (z rynku)
n mąka pszenna typ 450-1000 g
n trzy łyżeczki soli
n łyżeczka cukru albo miodu, jak mam
n woda wg potrzeby (ok. 4 szklanek, zależy co to za miarka)
n pół paczuszki drożdży suszonych,
czyli 3-3,5 g,
oraz dodatki:
poniższe dodatki daję ja, ale tak naprawdę to można dowolnie dodawać co
tam kto chce i ile chce:
n szklanka płatków owsianych (tych całych, niebłyskawicznych)
n pół szklanki siemienia lnianego (grubo
zmielonego przed wsypaniem do ciasta)

n szklanka słonecznika zalanego wrzątkiem na 10 minut, żeby zmiękł.
Wyrabiam to wszystko długo i cierpliwie ok. 15 minut (mordęga). Rośnie to
ok. 4-5 godzin (lepiej jak dłużej rośnie
niż za szybko).
Po tym czasie, ponownie mieszam parę minut do całkowitego wyparcia bąbelków CO2 i rozdzielam do trzech foremek po ok. 1 150 g ciasta. W tym czasie rozgrzewam piec aż do 100°C (różne
są szkoły) i wkładam do pieca foremki,
podkręcam temperaturę do 220 stopni na
25 minut i potem na 175 stopni na kolejne 25 minut. I na koniec, po wyłączeniu
wygrzewają się jeszcze przez 20 minut.
Ja nie nazwę tego chleba, że pycha, że
bajeczny itp. Ten chleb mi nie znika po
dwóch dniach z chlebaka, jem go z godnością i nie za wiele. Wystarcza mi na
ok. 2,5-3 tygodnie (dwa bochenki mrożę).
Smacznego.

ogłoszenia kupno-sprzedaż
Sprzedam:

n Drzewo 60 m liściaste oraz dąb i buk przetarty na stolarkę.
Czesław Bertel, Rogiedle 8A, 11-135 Lubomino. Tel. 660 997 614.
n Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem w m. Jeziorko (gm. Pieniężno) o powierzchni ok. 15 ha, stanowiącej łąki i pastwiska oraz stary las o pow. 1,20 ha. Istnieje
możliwość kupna samej ziemi. Tel. 533 410 366.
n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., ciągnik
zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka ładowność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładowność 12 ton,
agregat talerzowy uprawowo siewny Vaderstadt rapid szer.
4 metry z nawozem rok 2005, opryskiwacz ciągany pojemność 2500 litrów i 4000 litrów, ładowarkę teleskopową Merlo rok 2007, prasę do balotów Sipma 120x120 rok produkcji
2013, czyszczalnię Petkus. Tel. 500 419 229.
n Sprzedam łubin słodki i gorzki czyszczony w workach Big
Bag. Tel. 500 419 229.
3

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 2000 l, 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 produkcji niemieckiej Petkus K-531 Gigant z sitami (30 szt. w cenie 70
zł/szt, sita w dobrym stanie) oraz instrukcją obsługi czyszczalni, możliwy transport, cena 6600 zł (mała negocjacja) woj. dolnośląskie, gmina Żmigród. Tel. 668 793 926.
n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-

cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsarko-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przyczepę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsztyński. Tel 660 997 614.

n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy,
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.
n Sprzedam ziemie rolną-40 ha 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 1990 zł. 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 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 zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do
balotów. Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) –
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.
n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n 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.
n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
KUPIĘ:
n Kupię czyszczalnię Petkus każdy stan, suszarnię do zboża

przewoźną każdy stan, ciągnik kirowiec, kosiarkę samobieżną pokosówkę Fortschritt każdy stan, hedery do pokosówki. Tel 533 755 977.

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 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 Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą.
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
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Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1. Uciążliwy owad
2. Jaskrawe, mocne światło
3. Karność, subordynacja
4. Ziemniak w poznańskiem
5. Zakrywanie gleby materią organiczną
6. Pszczelarz
7. Realizowany w banku
8. „…non grata”
9. „Kamień, który się pali”
10. Do przechowywania zboża
11. „Serce” w kartach
12. Wodna głębia
13. Lalka teatralna nakładana na dłoń
14. Pyłek pszczeli
15. Instrument Jankiela
16. Zwarta grupa kolarzy
17. Nadęty nielot
18. Postać larwalna płazów
19. Wynagrodzenie za pracę
20. Na niej aktorzy
21. Średnica przewodu lufy
22. Gromowładny w mitologii greckiej
23. W nim „Krzywy Dom”

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 września 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Zespołów Doradców:

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

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

reklama na okładce kolor:

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

			 n		 II, III str. – 1 540 zł brutto

n Działdowo, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

			 n		 IV str. – 1 845 zł brutto

n Elbląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
n Ełk, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
n Giżycko, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
n Gołdap, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
n Iława, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
n Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
n Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10
n Mrągowo, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51
n Nowe Miasto Lubawskie, ul. Kazimierza Wielkiego 5,
tel. (56) 474 21 88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:
n		 format A4 – 1 230 zł brutto
n		 format 1/2 A4 – 770 zł brutto
n		 format 1/4 A4 – 615 zł brutto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:
n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4
					 – 770 zł brutto
			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

					 od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

n Olsztyn

					 od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

• 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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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.

– 1 540 zł
– 1 845 zł

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

– 1230 zł
– 770 zł
– 615 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 923 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!!!

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza na

XXVIII Jesienne
Targi Rolnicze

Warminsko-Mazurska
Wystawa Zwierzat
Hodowlanych

22

LADOWISKO GRYZLINY
3-4 wrzesnia 2022 r.
Ladowisko Gryzliny
PATRONAT HONOROWY

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Podsekretarz Stanu
Andrzej Śliwka

Henryk Kowalczyk

PARTNER GENERALNY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER BRANŻOWY

PARTNER

IMPREZĘ NAKRĘCA

