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Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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Warmińsko-Mazurski e-Bazarek to miejsce w którym
znajdziesz producentów rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz zawsze świeże i najwyższej
jakości produkty rolne.
Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest całkowicie
bezpłatne!
Dzięki e-bazarkowi można:
• bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie,
• uzyskać darmową promocję,
• znaleźć ciekawe oferty - nie tylko ze swojego województwa,
• ułatwić sprzedaż swoich towarów,
• kupić produkty w cenach producenta, bez marży.

Już dziś odwiedź Warmińsko-Mazurski e-Bazarek !!!

www.warminskomazurskiebazarek.pl
www.bazarek.wmodr.pl
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wiadomości z województwa

Województwo warmińsko-mazurskie
– rok 2020 w liczbach

Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Pomoc społeczna

Inwestycje

q Rodzina 500+: ponad 2,8 mln świadczeń dla ponad 320 tys.
dzieci, kwota 1.444.076.303 zł.

q Fundusz Dróg Samorządowych: 157 umów na dofinansowanie 106 zadań gminnych i 50 powiatowych na przebudowę, budowę (rozbudowę), remont 286,50 km dróg
w kwocie 193.198.706,73 zł.

q Maluch+: utworzenie 4 instytucji opieki na 108 miejsc, kwota
1.304.990,24 zł, dofinansowanie funkcjonowania 1.613 miejsc
opieki, kwota 2.490.750 zł.
q Senior+: 17 instytucji na 269 miejsc, kwota dofinasowania
3.923.620 zł.
q „Dobry start”: ponad 165,5 tys. dzieci i osób uczących się,
kwota 51.921.463 zł.
q Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:
21 gmin/powiatów, kwota 1.891.390,80 zł.
q Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”: 15 gmin (16 wniosków), kwota 2.095.979,22 zł.
q Program „Opieka wytchnieniowa”: 11 gmin/powiatów
(12 wniosków), kwota 406.152,82 zł.
q Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”: Powiat Bartoszycki i Gmina Miejska Kętrzyn, kwota 3.867.157,88 zł.
q Program „Wspieraj Seniora”: 99 gmin, kwota 2.372.655 zł.
q Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:
Miasto Elbląg i Powiat Kętrzyński, kwota 57.420 zł.
q Mieszkania chronione: gmina Gronowo Elbląskie, dotacja
155.687 zł.

|

Dodatkowe środki z budżetu państwa i rezerwy wojewody dla
domów pomocy społecznej w kwocie ponad 8 mln zł oraz
dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie ponad 6 mln zł.
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q Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: 17 umów
z 13 samorządami na 92 linie z dopłatą 2.276.618,77 zł.
q Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 223.199.713 zł +
138.087.301,76 zł = 361.287.014,76 zł.
q Drogi krajowe: wartość realizowanych prac na ok. 5,4
mld zł. Prace obejmują m.in.: Drogę ekspresową S61
(Szczuczyn – Ełk Południe) Droga ekspresowa S7 (Napierki – Mława) Droga ekspresowa S5 (Ornowo – Wirwajdy) Droga ekspresowa S16 (Borki Wielkie – Mrągowo)
Droga krajowa nr 15 (Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego).
q „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka: 8 projektów na kwotę 659.824,00 zł.
n Nowe karetki dla szpitali w Ełku i Nowym Mieście Lubawskim. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla szpitali.
n Środki ochrony osobistej dla szpitali, zespołów ratownictwa medycznego, szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej.
n Przebudowa 40 stacji i przystanków, m.in. na trasach ze
Szczytna do Ełku, z Działdowa do Olsztyna czy z Iławy
do Olsztyna.
n Pochylnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się m.in. na stacjach Pisz, Ruciane-Nida, Waplewo, Olsztynek, Nidzica czy Stare Jabłonki.
n Na odcinku Olsztyn Główny – Olsztyn Gutkowo wymiana torów i sieci trakcyjnej.
n Nowy dworzec kolejowy w Nidzicy.

z życia WMODR

Konkursy organizowane przez WMODR w roku 2021

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje szereg działalności, których
celem jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych,
a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Obok działań upowszechniających wiedzę,
szkoleniowych, doradczych i informacyjnych podejmowane są te, które popularyzują wyróżniające się osiągnięcia produkcyjne, godne naśladowania postawy rolników oraz efektywne metody organizacji
pracy w gospodarstwie.
Zapraszamy już dziś do zapoznania się z planowanymi
przez WMODR konkursami w roku 2021:
q „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX
wieku. Opowiadania wybrane”; realizacja: styczeń-wrzesień;
adresaci: osoby pełnoletnie; specjalista prowadzący: Monika Hodór, tel. 665 870 019;
q „Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną”; realizacja: marzec; adresaci: rolnicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich, koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: Maria
Kapuścińska, tel. 665 892 311;
q „Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”; realizacja: marzec-czerwiec; adresaci: rolnicy, absolwenci szkół rolniczych
w wieku 18-35 lat; specjalista prowadzący: Paulina Jaskólska,
tel. 665 690 378;
q „Ogród przyjazny rodzinie i turystom”; realizacja: maj-czerwiec; adresaci: właściciele gospodarstw rolnych i agroturystycznych; specjalista prowadzący: Renata Kierska, tel. 665 892 846;
q „Dobre praktyki zachowania tradycyjnej architektury,
z wykorzystaniem do działalności rolniczej i pozarolniczej”; realizacja: czerwiec-lipiec; adresaci: rolnicy oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich, właściciele budynków
o zachowanych walorach architektury regionalnej; specjalista prowadzący: Aneta Długokęcka, tel. 695 550 952;
q „Rolnictwo to moja pasja – konkurs fotograficzny”; realizacja:
lipiec-sierpień; adresaci: rolnicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich; specjalista prowadzący: Joanna Zarucka, tel. 665 892 879;
q „Agroliga – etap wojewódzki konkursu”; realizacja: sierpień;
adresaci: rolnicy, agrofirmy; specjalista prowadzący: Agnieszka
Sołtysiak, tel. 665 891 386;
q „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności – konkurs wiedzy”; realizacja: sierpień-wrzesień; adresaci: rolnicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich,
uczniowie szkół rolniczych, studenci zaocznych kierunków
rolniczych; specjalista prowadzący: Marianna Grażyna Kuczyńska, tel. 697 632 452;
q „Konkurs na regionalną potrawę wigilijną”; realizacja: grudzień; adresaci: koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071;
q „Konkurs wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych”; realizacja: grudzień; adresaci: rolnicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich, koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.

Oprócz konkursów organizowanych przez WMODR, prowadzić będziemy w toku codziennej pracy doradczej, typowanie gospodarstw do prestiżowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim, promujących przedsiębiorczość rolną, takich jak:
q Agroliga;
q Sposób na sukces;
q Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne;
q Rolnik – Farmer Roku.
Wszystkie konkursy mają charakter otwarty – spełnienie
wymagań określonych w regulaminach oraz chęć poddania
ocenie stopnia spełnienia tych wymagań, kwalifikują do udziału w konkursach.
Zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Szczegóły konkursów zamieszczane będą ze stosownym wyprzedzeniem
na stronie internetowej wmodr.pl oraz na profilu facebook.com/
wmodr.olsztyn.

|

Zachęcamy do stałego kontaktu z doradcami terenowymi,
również w tematyce konkursów.
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z życia samorządu województwa

Budżet województwa z wiejskimi akcentami

Podczas grudniowej sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego radni przyjęli budżet województwa na rok
2021. – To mocny, proinwestycyjny budżet na trudne czasy – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. Nie mogło
zabraknąć w nim też środków na konkursy sołeckie i wiejskie, a także stypendia i nagrody dla wybitnych mieszkańców
Warmii i Mazur.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W budżecie województwa na przyszły rok
zaplanowano dochody na poziomie 920,8
mln zł (z czego dochody bieżące to kwota
581 mln zł, natomiast majątkowe: 339,8 mln
zł). Budżet na najbliższe miesiące po stronie
wydatków zamyka się ogólną kwotą 954,6
mln zł, której znaczną część stanowią wydatki majątkowe (kwota 481,8 mln zł).

Na realizację zadań z zakresu organizacji transportu publicznego (kolejowego, autobusowego) zaplanowano wydatki w kwocie 114,4 mln zł. Względem 2020 roku jest to wzrost o ok. 14,8
mln zł. W projekcie budżetu wydzielono kwotę 34,1 mln zł na
oświatę. Państwowa subwencja na ten cel jest niższa o ponad 200
tys. zł niż rok temu. W związku z tym, że pokrywa ona zaledwie ok. 61,8 proc. ponoszonych kosztów, brakującą kwotę z własnych środków musi pokryć samorząd województwa.

– Jest to dobry i jednocześnie rozwojowy budżet, nastawiony przede
wszystkim na inwestycje – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Przeznaczymy na nie aż ponad 50 proc. naszych środków. Głównie właśnie na przedsięwzięcia drogowe. To ważne, bo w dzisiejszych czasach droga do pracy coraz bardziej się wydłuża.
Dobre drogi przyciągają też przedsiębiorców i turystów. Ale inwestujemy także w służbę zdrowia, ochronę środowiska czy kulturę. Zwracam
uwagę, że bez wsparcia środków unijnych nie byłoby mowy o tak dużych projektach w naszym regionie. Warto również pamiętać o tym, że
żyjemy w niestabilnych czasach. I nadal rządzi nami COVID-19. Zatem to, co planujemy dzisiaj, jutro może wymagać poprawki. Nie jest
wykluczone, że skutki pandemii odczujemy najmocniej właśnie w najbliższych miesiącach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to jeden z najważniejszych działów budżetu samorządu województwa. W 2021 roku na rozwój i upowszechnianie kultury przeznaczonych zostanie 86,4 mln zł. W tej kwocie mieści się także 900 tys. zł na ochronę zabytków. W porównaniu z projektem budżetu na 2020 rok,
w tym dziale notuje się wzrost o niemal 7 mln zł. Samorząd województwa przeznaczy także 33 mln zł na szeroko pojmowaną pomoc społeczną, inwestycje w rynek pracy, włączenie społeczne.

Aż 380,1 mln zł zaplanowano na inwestycje drogowe i mostowe. Ponadto, 25 mln zł zostanie przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury. Wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności ma program chodnikowy i nakładkowy, którego kontynuacja jest planowana na 2021 rok.
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W kwocie ponad 6,4 mln zł mieszczą się działania w zakresie
szeroko pojmowanej ochrony środowiska. Planowane jest opracowanie programu ochrony powietrza a także ekspertyzy dotyczącej wprowadzenia uchwały antysmogowej w województwie. Ze
wspomnianej kwoty ok. 4,8 mln zł trafi do parków krajobrazowych. Kwotę w łącznej wysokości 1,7 mln zł przeznaczono na dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, PSP, ratownictwa wodnego.

Wyjątkowo duży nacisk położono na zabezpieczenie finansowania zadań w systemie ochrony zdrowia. W 2021 roku na te
cele samorząd województwa przeznaczy 21,7 mln zł. Względem
roku 2020 jest to wzrost aż o ponad 61,7 proc.

W 2021 roku zaplanowano środki w budżecie na realizację kolejnych edycji konkursów: Łączy nas turystyka, Granty Sportowe Marszałka, Małe Granty Sołeckie Marszałka, Aktywna Wieś
Warmii, Mazur i Powiśla czy też Warmińsko-Mazurski Program
Aktywizacji Działkowców. W budżecie zaplanowano także środki na stypendia i nagrody dla wybitnych naukowców, studentów, artystów i sportowców z regionu.

To dobry, rozwojowy budżet – mówi Gustaw Marek Brzezin

Sesja budżetowa odbywała się zdalnie
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z życia ARiMR

Pieniądze przekazane przez ARiMR w 2020 roku
na rzecz województwa warmińsko-mazurskiego
W tym roku mija 20 lat od powstania oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, która w zeszłym roku świętowała swoje 25-lecie. Do tej pory zdążyła przekazać ponad 368 miliardów złotych z funduszy unijnych i pomocy krajowej.
Z tej kwoty ponad 21 miliardów złotych otrzymali rolnicy i producenci rolni z Warmii, Mazur i Powiśla.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ten rok postawił przed nami nowe zadania. Sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19 wymusiła nowe formy działania.
Wprowadzona została praca zdalna oraz
ograniczenia bezpośrednich kontaktów
z beneficjentami. Egzamin zdały cyfrowe
narzędzia umożliwiające składanie wniosków oraz załatwianie wielu spraw, jak
aplikacja eWniosekPlus i Portal IRZPlus. Uruchomione zostały
też nowe formy pomocy, jak wsparcie dobrostanu zwierząt, czy
pomoc dla poszkodowanych w sytuacji pandemii.
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE
W roku 2020 rolnicy wzorem lat ubiegłych mogli ubiegać się
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW. W biurach powiatowych w woj. warmińsko-mazurskim obsługiwanych jest ponad 43 tys. wniosków dot. płatności OB, i łącznie ponad 44,5 tys. wniosków
obszarowych PROW.
ARiMR po raz piąty w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat, zrealizowała wypłatę zaliczek na poczet płatności
bezpośrednich i po raz drugi zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. Zaliczki zostały wypłacone na najwyższym
dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosły 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW – 85 proc. W naszym województwie ARiMR zrealizowała płatności zaliczkowe w ramach dopłat bezpośrednich
na kwotę 683,63 mln zł dla 41 789 rolników, a w ramach płatności obszarowych PROW zaliczki trafiły na konta 41 417 rolników w wysokości 169,79 mln zł. Od 1 grudnia Agencja rozpoczęła realizację płatności końcowych.
DOBROSTAN ZWIERZĄT
W 2020 r. Agencja uruchomiła nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW 2014-2020, którym jest „Dobrostan
zwierząt” adresowany do rolników, którzy w zamian za rekompensatę zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt hodowanych w ich gospodarstwie przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu. Pierwszy
nabór wniosków cieszył się dużym zainteresowaniem. Rolnicy
zadeklarowali, że w podwyższonym standardzie będą utrzymywać łącznie blisko 3 mln świń i krów. Kwota, o jaką wnioskowali, wyniosła ponad 220 mln zł. W woj. warmińsko-mazurskim o to wsparcie ubiega się 6016 rolników.
POMOC W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
Rok 2020 to wyjątkowy w ARiMR rok również ze względu na realizację różnych działań związanych z łagodze-

niem kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 zarówno
w sektorze przetwórstwa rybnego, w sektorach produkcji
rolnej, czy też wsparcie dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali kwiatów w związku z wprowadzonymi
ograniczeniami.
Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem
związanym z COVID-19 finansowana jest z budżetu PROW
2014-2020 i ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, która
adresowana jest do rolników i hodowców w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych. Całkowite wydatki publiczne w ramach tego instrumentu wsparcia to ponad 273 mln euro. W naszym województwie o tę pomoc ubiega się ponad 11 tys. rolników.
W związku z epidemią koronawirusa i w konsekwencji zamknięcia cmentarzy, ARiMR przyjmowała do 6 listopada wnioski na pomoc dla rolników zajmujących się uprawą chryzantem i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą tych kwiatów.
W woj. warmińsko-mazurskim wnioski o to wsparcie złożyło
136 posiadaczy chryzantem, w tym zgłoszono niesprzedanych
ponad 142 tys. szt. chryzantem doniczkowych oraz ponad 36
tys. szt. chryzantem ciętych.
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się fundusze inwestycyjne. Warmińsko-Mazurski OR ARiMR wypłacił dotąd ponad 320 milionów zł, w tym najwięcej na modernizację gospodarstw rolnych – ponad 250 milionów zł.
Największe wyzwanie stanowi działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie oddział zajmuje się weryfikacją
ponad 900 wniosków z tego zakresu. Pomimo ogłoszenia stanu pandemii, w 2020 roku udało się wypłacić ponad 86 milionów zł w ramach wszystkich działań inwestycyjnych.
PO „RYBACTWO I MORZE”
W celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego i dla sektora akwakultury w tym roku były ogłoszone po dwa nabory wniosków
o dofinansowanie dla każdego sektora.
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Rok 2020 był trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń
wiejskich mogły ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją
działalność. Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. W 2018 r. w skali kraju ze wsparcia skorzystało ponad 4 tys. kół, które otrzymały łącznie ponad 16 mln zł. Rok później pomoc w kwocie ok
29 mln zł. trafiła już do blisko 9 tys. kół. W 2020 roku w naszym województwie ze wsparcia skorzystało 312 kół na kwotę ponad 1 mln zł.
Bieżące Informacje nr 1 [375] n Styczeń 2021
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Bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela bezzwrotnej pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć określonych w art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396, z późn. zm.) (dalej zwanej „Ustawą”), w ramach środków określanych corocznie
w planie finansowym Zasobu Własności Skarbu Państwa.
dr Marcin Kazimierczuk

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana
jest w formie refinansowania poniesionych
przez beneficjentów wydatków na realizację przedsięwzięć, które mogą dotyczyć:
q budowy, remontu oraz przebudowy:
n budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku,
przekazanych na podstawie art. 43 ust.
2 i art. 44 Ustawy,
n urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy, bez uprzedniego
doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego,
q działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych,
szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie
zadań KOWR,
q przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych
realizowanych na obszarach wiejskich.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Olsztynie w 2020 roku podpisał 64 umowy o udzielenie
bezzwrotnej pomocy finansowej z gminami oraz innymi podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania od
KOWR.
Beneficjentami uprawnionymi do otrzymania bezzwrotnej
pomocy finansowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mogą być m.in. gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki państwowe i komunalne, przejmujące urządzenia, obiekty
i sieci energetyczne, wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz
telekomunikacyjne.

W 2020 roku KOWR OT w Olsztynie przekazał na bezzwrotną pomoc finansową kwotę ponad 11 mln złotych, z czego
na inwestycje związane z remontami infrastruktury drogowej
przeznaczono ponad 9 mln złotych.
Dzięki otrzymanym funduszom jednostki samorządu terytorialnego mogły poprawić jakość życia środowisk po byłych
Państwowych Gospodarstwach Rolnych, zwłaszcza poprawienie stanu technicznego infrastruktury obsługującej mieszkańców osiedli mieszkaniowych.
Gminy, w których w 2020 r. sfinansowano do 100% kosztów przedsięwzięcia:
q Gmina Działdowo – remont drogi w miejscowości Rudolfowo, doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na wybranych działkach w miejscowościach Pożary, Sławkowo i Ruszkowo;
q Gmina Gietrzwałd – modernizacja ciągów komunikacyjnych
w Sząbruku i Łęgutach;
q Gmina Górowo Iławeckie – remont drogi w miejscowościach
Żołędnik, Nowa Karczma oraz na osiedlach mieszkaniowych po byłych PGR w miejscowości Worławki, Paprocina,
Wągniki;
q Gmina Grodziczno – remont dróg w miejscowości Kotlewo;
q Gmina Gronowo Elbląskie – modernizacja ciągu komunikacyjnego na ul. Osiedlowej;
q Gmina Iława – doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Szymbarku;
q Gmina Iłowo-Osada – poprawa stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, na osiedlu po PGR w Białutach;

Gronowo Elbląskie – ul. Osiedlowa

8

Bieżące Informacje nr 1 [375] n Styczeń 2021

z życia KOWR

q
q
q

q
q
q
q
q
q

q

Gronowo Elbląskie – ul. Osiedlowa
Gmina Kętrzyn – remont ciągu komunikacyjnego w Bałowie;
Gmina Kolno – remont dróg i chodników w miejscowości
Tejstymy;
Gmina Małdyty – modernizacja techniczna wewnętrznego, osiedlowego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego
w miejscowościach Linki obr. Wodziany i w miejscowości
Wilamówko;
Gmina Nowe Miasto Lubawskie – remont ciągów komunikacyjnych w miejscowościach Bagno i Gwiździny;
Gmina Ostróda – doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w miejscowościach Klonowo, Smykówko, Lichtajny i Szyldak;
Gmina Rybno – poprawa stanu dróg i ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w Koszelewach;
Gmina Sępopol – modernizacja ciągów komunikacyjnych
w miejscowości Stopki, w obr. Majmławki oraz w obrębie 3
miasta Sępopol;
Gmina Wydminy – remont ciągu komunikacyjnego w Wydminach;
Gmina Rychliki – budowa SUW w miejscowości Krupin
wraz z siecią wodociągową, rozprowadzającą w miejscowości Krupin oraz remont drogi gminnej w miejscowościach
Wysoka i Jelonki;
Gmina Prostki – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedlowej na działce w obr. Wiśniowo Ełckie wraz z robotami
odtworzeniowymi.

Zasady udzielenia i wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej określone są w umowie, zawieranej przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, między stronami. Beneficjent zobowiązuje się do terminowej realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej zgodne z przeznaczeniem. Obowiązkiem Beneficjenta jest prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu
umowy, a dokumentację wymaganą prawem budowlanym beneficjent przedstawia KOWR. Odbiór całości inwestycji dokonywany jest z udziałem przedstawiciela KOWR.
Wszelkie informacje dotyczące bezzwrotnej pomocy finansowej można uzyskać w siedzibie KOWR OT w Olsztynie oraz
na stronie internetowej pod adresem www.kowr.gov.pl/zasob/bezzwrotna-pomoc-finansowa.

Gmina Rychliki
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Płodozmian – najtańszy sposób na poprawę
żyzności gleb

Intensyfikacja produkcji rolniczej, pochłaniająca ogromne nakłady kosztów produkcji w przeliczeniu na hektar,
nastawiona na specjalizację w uprawie konkretnych gatunków, a tym samym na zysk, ogranicza do minimum zmianowanie roślin. Natomiast płodozmian to jedna z najtańszych i najlepszych metod poprawy żyzności gleby.
mgr Elżbieta Czaplicka

Kierownik Zespołu Doradców w Szczytnie
Celem każdego producenta rolnego jest
osiągnięcie maksymalnie wysokich
plonów, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej
żyzności gleb. Niestety zbyt często w obecnym procesie
produkcji zapomina się o prawidłowym
płodozmianie, na korzyść maksymalnie
uproszczonego zmianowania, sztucznego poprawiania jakości i urodzajności gleb i zwiększenia zużycia środków
ochrony roślin. Takie postępowanie prowadzi w efekcie do wyjałowienia gleb,
rozwoju szeregu chorób roślin oraz do
zwiększenia występowania chwastów
i szkodników w uprawach. Proces odbudowy żyzności gleby za pomocą prawidłowego zmianowania jest trudny i długotrwały. Warto jednak poświęcić mu
czas, ponieważ skutkuje poprawą jakości i ilości plonu na długie lata, będąc
jednocześnie najniższym kosztem tej odbudowy.
Klasyczna definicja płodozmianu mówi, że jest to system zagospodarowania
ziemi uprawnej, oparty na wieloletnim
zaplanowaniu następstwa po sobie roślin na wydzielonych polach, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków rolniczych i ekonomicznych gospodarstwa.
Głównym celem płodozmianu jest wzrost
żyzności gleby. Jeżeli płodozmian, ułożony jest prawidłowo, zwiększa ilość azotu
wiązanego biologicznie w glebie i poprawia jego przyswajanie przez rośliny, a co
za tym idzie, zmniejsza potrzebę nawożenia mineralnego. Ponadto, jest sposobem (niejednokrotnie jedynym) na ograniczenie występowania chwastów, chorób i szkodników roślin, a w związku
z tym, ogranicza w zdecydowany sposób użycie chemicznych środków ochrony roślin, które przyczyniają się do zredukowania bioróżnorodności w środowisku glebowym.
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Przy planowaniu prawidłowego płodozmianu, musimy wziąć pod uwagę
szereg czynników. Po pierwsze jakość
gleb – inny płodozmian ułożymy w celu poprawy żyzności gleb dobrych, inny
przy glebach słabych. Należy również
przeanalizować strukturę zasiewów tak,
aby odpowiadała ona warunkom rolniczo-ekonomicznym gospodarstwa, aby
zapewniła maksymalizację plonu, tym
samym zysku, przy minimalizacji kosztów. Następnie musimy przeanalizować
potrzeby wszystkich roślin, które chcemy uwzględnić w zmianowaniu. Musimy uwzględnić termin siewu, zbioru,
wymagania wodne, pokarmowe, siedliskowe roślin, występowanie chwastów,
chorób, szkodników. Należy pamiętać, że
płodozmian ułożony niewłaściwie, może
spowodować duże szkody, poza zubożeniem gleby w materię organiczną, może doprowadzić do rozprzestrzeniania
się patogenów.
Termin siewu i zbioru
Przy planowaniu zmianowania roślin, należy uwzględnić termin siewu
i zbioru roślin następujących po sobie. Jest to istotne z punktu widzenia
przygotowania gleby pod zasiew kolejnej rośliny, przy jednoczesnym zadbaniu, aby gleba nie była zbyt długo bez
okrywy. Przykładowo jeśli zaplanujemy
siew żyta ozimego po ziemniaku późnym, to jest to plan skazany na porażkę, ponieważ nie zdążymy odpowiednio przygotować gleby pod siew żyta ozimego. Natomiast spokojnie możemy wysiać żyto ozime po ziemniaku wczesnym. W celu utrzymania żyzności gleby należy planować poplony: ścierniskowe (przed rośliną ozimą)
i ozime (przed rośliną jarą). W planowaniu poplonów należy uwzględnić zasiew roślin bobowatych, które wiążą
azot i w znaczący sposób poprawiają
urodzajność gleb. Możemy je wykorzystać na paszę lub przyoranie.

Wymagania wodne
Każda roślina ma inne wymagania
wodne, inny moment krytyczny, kiedy
dostęp do wody ma decydujące znaczenie. Zasadą, którą należy się kierować
przy układaniu zmianowania jest takie
ustawianie roślin po sobie, aby te, o dużych wymaganiach wodnych, które zostawiają po sobie glebę z dużym deficytem,
przeplatać z roślinami o zdecydowanie
mniejszym zapotrzebowaniu na wodę.
Planowanie zmianowania pod tym kątem
jest w ostatnich kilku latach bardzo trudne, ponieważ Polskę nawiedza coraz częściej susza, która nieprzewidywalna, bywa bardzo dotkliwa w skutkach.

w polu i na łące

Zapotrzebowania nawozowe
i pokarmowe
Jest rzeczą oczywistą, że różne rośliny, mają różne wymagania pokarmowe. O ile na przykład zboża wymagają więcej fosforu, już rośliny bobowate
więcej potasu. Istotna w tym przypadku jest również zdolność przyswajania
poszczególnych składników przez rośliny. Planując zmianowanie, poza znajomością wymagań roślin, musimy znać
zasobność gleby w składniki pokarmowe. Ich niedobór spowoduje obniżenie
plonu, natomiast nadmiar zostanie wypłukany z gleby. Istotnym elementem
jest również ilość substancji organicznej
w glebie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że różne grupy roślin pozostawiają po sobie różną ilość materii organicznej w glebie. Z tego względu możemy je podzielić na:
n rośliny, które wzbogacają glebę w substancję organiczną – wieloletnie rośliny bobowate lub ich mieszanki z trawami, przyorywane poplony,
n rośliny, które zubażają glebę w substancję organiczną – kukurydza, rośliny okopowe i warzywa korzeniowe,
n rośliny tzw. neutralne lub słabo ujemne – zboża i rośliny oleiste.
Ogromne znaczenie dla zwiększenia
materii organicznej w glebie mają resztki pożniwne. Ich ilość uzależniona jest
od rośliny, po której zostają. Najwięcej
jest jej po roślinach bobowatych wieloletnich jak np. lucerna. Przyorywanie resz-

tek pożniwnych ma szczególne znaczenie w gospodarstwach, w których nie ma
zwierząt, a co za tym idzie nawozów naturalnych.
Płodozmian a zachwaszczenie
Najbardziej prawidłowy płodozmian
nie wyeliminuje zachwaszczenia całkowicie, jednakże skutecznie je ograniczy.
Rośliny, które swym wzrostem szybko
zacieniają glebę, najbardziej ograniczają
zachwaszczenie. Największy wpływ na
ograniczenie chwastów mają rośliny wieloletnie (trawy, lucerna, koniczyny i ich
mieszanki). Rośliny te na tyle skutecznie
zacieniają glebę, że nie dopuszczają do
wzrostu chwastów. Ponadto ich częste
koszenie wpływa na rozwój chwastów
negatywnie. Istnieją chwasty – jak np.
perz, przy których zwalczaniu niestety
metoda chemiczna będzie najwłaściwsza.
Przy dużym udziale zbóż w strukturze
zasiewów, musimy liczyć się ze wzrostem
ilości chwastów z rodziny traw, wówczas
również nieunikniona staje się chemiczna metoda ich eliminacji.

planować zmianowanie, aby umieścić
w nich rośliny, które do gleby wnoszą
bogactwo i takie, które z niej to bogactwo wynoszą, tak aby bilans wciąż pozostawał dodatni.
Jeśli samodzielne ułożenie płodozmianu wydaje się zbyt trudne, zawsze
możemy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który z wiedzą
i doświadczeniem przeprowadzi analizę i przygotuje plan zmianowania tak,
aby poprawić żyzność gleb, a przez to
jakość i ilość plonów.
Źródła:
- „Zasady układania płodozmianu” CDR
w Brwinowie o/Poznań 2020 r.
- Notatki własne

Układając płodozmian należy mieć
na uwadze powyższe podstawowe zasady. Należy kompleksowo przeanalizować zarówno sytuację ekonomiczną
gospodarstwa, rodzaj prowadzonej produkcji i ewentualne kierunki i możliwości rozwoju, jak również jakość i zasobność gleb, warunki klimatyczne, wymagania roślin i ich możliwości. Mówiąc w sposób uproszczony należy tak
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Nawadniać czy nie nawadniać?
Susza oznacza brak wody dostępnej dla roślin. Uniemożliwia zaspokojenie ich potrzeb wodnych i prowadzenie gospodarki w rolnictwie. Przyczyną suszy jest brak opadów – strata plonu.
Kazimierz Perlik

Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
Rośliny sadownicze
i warzywnicze zaliczane są do gatunków bardzo wymagających właściwych
warunków wilgotności, ale też wykazują przy zastosowaniu
nawadniania wysoką efektywność ekonomiczną. Reakcja roślin na nadmiar lub
niedobór wody objawia się wysokością jak
i jakością plonu. Odporność roślin na suszę czy nadmiar wody zależna jest z jednej strony od wrodzonych cech odporności, natomiast z drugiej strony od warunków przyrodniczych w jakich się znajdują.
Generalnie przyjmuje się, że odporność
na suszę zależy od cech genetycznych gatunku. Wykazano jednak, że ten sam gatunek w zależności od rodzaju gleby, na
której został posiany lub posadzony ma
w dużym stopniu modyfikowany zasięg
korzenia, tak wielkość jak i rozmieszczenie głównej masy korzenia, co ma istotny
wpływ na odporność na suszę. W naszej
strefie klimatycznej niekorzystna dla prawidłowej wegetacji roślin jest susza glebowa, czyli niedobór lub brak wody w glebie. Susza powierzchniowa występuje
rzadziej i to w okresie dnia, jest ona zazwyczaj krótkotrwała i mniej szkodliwa.
Okres krytyczny u drzew i krzewów
owocowych przypada w okresie kwietnia i zawiązywania owoców. Potrzeby
wodne są różne, w zależności od gatunku, podkładki. Im płytszy system korzeniowy, tym większe są potrzeby wodne
roślin. Dlatego na niedobory wody bardziej wrażliwe są krzewy jagodowe niż
drzewa owocowe. Spośród gatunków sadowniczych duże wymagania wodne mają: truskawki, poziomki, maliny, jabłonie
i śliwy. Mniejszymi wymaganiami charakteryzują się wiśnie i morele. Warzywa są bardzo wrażliwe na suszę, gdyż
mają słabo rozwinięty system korzeniowy. Najbardziej wrażliwe – ogórek, cebula, sałata, rzodkiewka ,seler, kalafior, brokuł, kapusta pekińska, są to gatunki roślin, których korzenie znajdują się na głębokości 20-30 cm pod powierzchnią gleby.
Nie mniej wrażliwe są kapusta brukselka, pomidor karłowy, por, fasola szparago-
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wa, wymagają one dużo wody ze względu na dużą masę nadziemną. Najmniej
wrażliwe na niedobór wody są warzywa korzenne – marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, chrzan i szparag. „Wiosenna susza” może często bardzo dawać się we
znaki szczególnie producentom warzyw. Zimy
prawie bezśnieżne i w tej sytuacji mogą być
bardzo słabe wschody marchwi, cebuli, wczesnych buraków. Dlatego jeśli pogoda pozwoli
trzeba siać jak najwcześniej”.
Niedobór wody w okresie wiosennym,
straty we wschodach oraz przyjęcie rozsad
jednoznacznie uzasadnia pogląd, że uprawa owoców i warzyw bez nawadniania jest
bardzo ryzykowna. W Polsce nawadnianie
ma charakter interwencyjny. Według statystyk tylko ok. 1,0% użytków rolnych jest
nawadniane. Zgodnie z oficjalnymi danymi w 2011 r. nawadniano ponad 660 tys.
ha, a w 2018 r. nawadnianie objęło obszar
ok. jednego miliona ha. Z praktyki wynika, że nawadniane obszary w Polsce z roku
na rok zwiększają się wraz z intensyfikacją
upraw ogrodniczych. Czynnikiem hamującym ten proces jest ograniczony w wielu
miejscach dostęp do źródeł wody. Nawadnianie pozwala na podniesienie wydajności i zapewnienie stabilnych plonów wysokiej jakości. Efekt deszczowania zależy od
rodzaju gleby, przy czym decydujące znaczenie ma podglebie. Im gleba jest słabsza
tym nawadnianie jest bardziej efektywne.
Na glinie plon może wzrosnąć o 10% podczas, gdy na glebach piaszczystych (piasek
słabo gliniasty na piasku luźnym), nawet
o 160%. Jednak gleby gliniaste i piaski gliniaste (czyli gleby cięższe) mają zdecydowanie wyższy potencjał plonotwórczy niż nawadnianie gleby piaszczystej.
Termin nawadniania
Pobieranie wody przez rośliny zależy od ilości wody znajdującej się w glebie, od siły z jaką ją gleba zatrzymuje, od
siły ssącej korzeni oraz od liczby włośników. Ilość wody znajdującej się w glebie
jest czynnikiem decydującym o tym czy
w danym miejscu uprawa danej rośliny
jest możliwa, np., jabłonie lepiej znoszą
brak wody niż wysoki poziom czy wahający się poziom wody gruntowej.

Istnieje kilka metod ustalania potrzeb
nawadniania, najbardziej znana jest metoda tensjometryczna. Tensjometr składa
się z plastikowej lub szklanej rurki, zazwyczaj przezroczystej, zakończonej ceramicznym sączkiem, oraz wakuometru, na
którym można odczytać wartość siły ssącej gleby. Tensjometr wypełnia się wodą,
po czym umieszcza się w glebie tak, aby
sączek znalazł się na wysokości głównej
masy systemu korzeniowego roślin. Mała zawartość wody w glebie powoduje
powstanie podciśnienia i wypływ wody
z tensjometru oraz wychylenie wskazówki wakuometru. Po dostarczeniu wody do
gleby, woda przenika do sączka i wskazówka powraca do poprzedniego położenia. Sam proces nawadniania rozpoczyna się, gdy siła ssąca wody osiągnie wartości od 0,3 atmosfery (gleby lekkie), do
0,5 atmosfery (gleby ciężkie).
Jednorazowa dawka „polewowa” zależy od typu gleby i jej pojemności wodnej
oraz od gatunku uprawianych roślin. Na
glebach lekkich i dla warzyw o krótkim
okresie wegetacji wynosi ona 15-20 mm,
natomiast na glebach cięższych, dla warzyw o długim okresie wegetacji oraz dla
krzewów owocowych – 20-40 mm. Dla
drzew owocowych, w zależności od rodzaju gleby zaleca się jednorazową dawkę 30-60 mm. Częstotliwość nawadniania oraz jednorazowa dawka wody zależą również od budowy systemu korzeniowego. Warzywa o płytkim systemie
korzeniowym (np. ogórek, sałata) wymagają częstszego nawadniania mniejszymi
dawkami wody. Rośliny głęboko się korzeniące (np. kapusta, pomidory karłowe)
należy nawadniać rzadziej, ale większymi
dawkami wody.
Jakość wody w nawadnianiu
Jest to kluczowy element mający
wpływ na powodzenie w uprawie roślin.
Jakość wody decyduje o jej przydatności
do wykorzystywania oraz niezbędnym
systemie filtracji i powinna być rozpatrywana w kilku aspektach: generalnie toksyczności dla roślin, a w przypadku warzyw i owoców – także bezpieczeństwa
konsumentów (zawartości metali ciężkich),
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prawidłowej pracy instalacji nawadniającej oraz wpływu jakości wody na wartość
handlową plonu. Dane o jakości wody są
niezbędne także z uwagi na konieczność
ich uwzględnienia przy obliczaniu składu
pożywki nawozowej dla fertygacji tj. nawadniania wraz z nawożeniem.
Wody powierzchniowe
Woda powierzchniowa ze zbiorników
otwartych (rzeki, jeziora, stawy) może
mieć zmienny skład i odczyn. Okresowo może zawierać nawet bardzo dużą
ilość makro i mikroelementów, a także
sodu lub chloru. Stosując wodę ze zbiorników otwartych musimy pamiętać że jej
skład może się zmieniać. Woda ze zbiorników może zawierać duże ilości martwej i żywej materii organicznej (glony,
bakterie, gnijące części roślin) oraz zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, części
listne). Szczególnie bujny rozwój glonów
obserwowany jest w sztucznych zbiornikach, do których spływają wody przelewowe i to zjawisko stanowi bardzo duże
utrudnienie w nawadnianiu, ponieważ
trzeba stosować dodatkowe filtry, aby nie
doszło do zatarcia pomp.
Wody gruntowe
n wody gruntowe płytkie – wody te
znajdują się bezpośrednio w gruncie
na małych głębokościach do 8 m. Ilość
tej wody zależna jest od opadów atmosferycznych. Wody te w sezonie
mają zmienną ilość rozpuszczonych
soli mineralnych, często zawierają dużą ilość mikroorganizmów, czasami
nawet bakterie chorobotwórcze. Konieczne jest badanie laboratoryjne.
n wody gruntowe głębokie – wody te
zazwyczaj nie zawierają bakterii, nato-

miast rozpuszczone są w nich sole mineralne.
n wody gruntowe sztuczne – są to wody
pochodzące z dużych zbiorników wodnych – rzek, stawów, lub jezior. Woda
do nawadniania pobierana jest w niewielkiej odległości od tych zbiorników
spod powierzchni gleby. Gdzie dociera
na zasadzie infiltracji wód gruntowych.
Przestrzeganie procedur wydawania
zezwoleń w przypadku nawadniania:
„Przy nawadnianiu gruntów rolnych
wodą podziemną za pomocą deszczowni lub przy poborze wody powierzchniowej lub podziemnej w celu nawadniania
w ilości większej niż 5 m2 na dobę, musimy posiadać uprawnienie wodno prawne”.
Metody nawadniania
W uprawach polnych najpraktyczniejsze jest deszczowanie. Do nawadniania
warzyw najbardziej polecane są deszczownice ruchome, zwłaszcza szpulowe, które najbardziej odpowiadają wymogom dotyczącym zużycia wody i energii
oraz pozwalają na oszczędności robocizny. Deszczownia szpulowa wyposażona
jest w elastyczny rurociąg nawinięty na
szpulę z hydraulicznym napędem oraz jeden zraszacz. Na rynku jest bardzo dużo
rozwiązań technologicznych, a poszczególne modele różnią się między sobą:
n długością węża PE (110-700 m),
n średnicą węża (40-140 mm),
n ciśnieniem wody (4-12 atm),
n przepustowością (7-100 m2/godz.),
n prędkością zwijania (5-200 m/godz.),
n szerokością deszczowania pasa (12-100 m).
W zależności od typu instalacji, przy
jednorazowym polewie można nawodnić obszar o powierzchni od 0,4 do 6 ha.

Deszczownia szpulowa belką deszczującą. Różni się od poprzedniej jedynie budową zraszacza. W miejsce jednego zraszacza na wózku zamontowana
jest belka z umieszczonymi co 0,5-1,0 m
dyszami o średnicy 3-6 mm lub mikrozraszaczami. Szerokość deszczowni dochodzi do 60 m, przy czym belka może
być składana, co ułatwia transport. Ten
typ urządzenia pozwala obniżyć ciśnienie robocze na zraszaczach do 0,1-0,15
MPa, dzięki czemu znacznie oszczędza
się energię i zużycie wody. Jego zaletą jest
również równomierny rozkład wody na
powierzchni pola, nawet przy wietrze, niska intensywność opadu oraz możliwość
dokładnego deszczowania. Wydajność takiej deszczowni wynosi do 2,4 ha/dzień.
W ostatnich latach coraz większe zastosowanie znajduje nawadnianie kroplowe. Polega ono na dostarczaniu małych
ilości dawek wody przewodami nawadniającymi lub kroplownikami bezpośrednio do strefy systemu korzeniowego rośliny. Można w ten sposób zaoszczędzić
dużo wody i energii ze względu na małe parowanie. Nawodnienie kropelkowe
stosuje się w sadach, na plantacjach truskawek, malin oraz w uprawach warzyw
gruntowych.
Dostępne na rynku linie różnią się
między sobą:
n budową kroplownika (z kompensacją
ciśnienia i bez kompensacji),
n wydatkiem wody (0,57-4,0),
n rozstawą emiterów (10, 20, 30, 40, 50,
60, 75, 100, 125, 150, 200 cm)
n grubością ścianek przewodu od 5 mil
do 45 mil (1 mil = 0,001 cala = 0,0254).
Deszczownie podkoronowe
Woda wytryskująca z przewodów
deszczowni podkoronowej nawilża
w przypadku minizraszacza powierzchnię koła o dość dużej średnicy. Nie zrasza
przy tym liści ani pni drzew, a więc nie
ma obaw, że może to spowodować większy rozwój chorób.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwość przeciwdziałania suszy w ogrodnictwie. Jest to gałąź rolnictwa, która wymaga wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury nawadniającej, aby móc uzyskać plony, które w okresie niedoboru wody zapewnią rolnikowi
dochód. W obecnym czasie jest możliwość
skorzystania z programu PROW, który
zezwala na budowę zbiorników retencyjnych oraz zainstalowanie deszczowni.
Bieżące Informacje nr 1 [375] n Styczeń 2021
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Technologia uprawy esparcety siewnej
Esparceta siewna jest rośliną należącą do rodziny bobowatych wieloletnich, możemy ją również spotkać na stanowiskach naturalnych, takich jak przydroża, rumowiska, suche polany. Dobrze czuje się na glebach lekkich i suchych,
mogą one być ubogie w składniki pokarmowe ale powinny zawierać dużo związków wapnia. Mogą to być podłoża
płytkie i kamieniste.
inż. Sabina Bielecka

Doradca Zespołu Doradców w Giżycku
Esparceta preferuje
stanowiska dobrze
nasłonecznione i ciepłe. Nie jest polecaną
rośliną w najchłodniejszych rejonach
kraju. Jest wszechstronną rośliną użytkową. Wykorzystywana jest jako roślina
przeciwerozyjna i do rekultywacji terenów zniszczonych oraz jako przedplon.
Może być uprawiana również w siewie
czystym na nasiona. Zyskała uznanie
wśród pszczelarzy, gdyż jej kwiaty dostarczają miododajnego nektaru w ilościach nawet do 100 kg z 1 ha uprawy.
Najpopularniejszą odmianą jest odmiana ,,Taja”. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym przed uprawą jest gruntowne
zlikwidowanie zachwaszczenia, gdyż jest
ona gatunkiem podatnym i wrażliwym
na zachwaszczenie. Glebę przed siewem
warto wzbogacić niewielkimi dawkami
nawozów mineralnych ok. 30kg N na ha
oraz 30-60 kg P2O5 i 40-80 kg K2O w następnych latach jedynie uzupełniająco
lub można zaprzestać nawożenia. Zbyt
żyzne stanowiska wpływają na gorszy
rozwój roślin i krótszy okres ich użytkowania. Nasiona wysiewamy w terminie od połowy kwietnia do połowy maja, temperatura kiełkowania powinna
oscylować w granicach minimum 5°C
oraz spora ilość wilgoci i słońca. Esparcetę wysiewamy na głębokość ok. 2 cm
w rzędach o rozstawie 15-20 cm przy ilości 50-70 kg/ha (nasion wyłuskanych) lub
80-100 kg/ha nasion w strąkach. Nasiona przed wysiewem możemy zaszczepić
bakteriami brodawkowymi lub zaprawić
molibdenianem amonu 200g/ha.
Nasiona w strąkach kiełkują słabiej ale
pozbawione strąka szybciej tracą zdolności kiełkowania. W uprawie na nasiona
rozstaw rzędów zwiększamy do 30-40
cm, a ilość wysiewu zmniejszamy o połowę. Plon jaki możemy uzyskać w takiej uprawie to 500-800 kg nasion z ha.
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Siewki rozwijające się z nasion nie
przypominają początkowo dorosłych roślin, pierwsze liście często mają czerwoną barwę. Esparceta tworzy rozbudowany głęboki nawet do 2 m, gruby, palowy,
system korzeniowy. Jej sztywne, bruzdkowane, lekko owłosione łodygi dorastają
do 80-100 cm. Wyrastają one ze zgrubiałej szyjki korzeniowej i u podstawy silnie się rozgałęziają. Łodygi na całej długości pokrywają liczne, zielone nieparzysto pierzaste liście, złożone z 15-25 lancetowatych, długich o omszonym spodzie
blaszki listków.
Wiosną jako pierwsze rozwijają się liście, tworząc rozetę nad ziemią, z której
zaczynają wyrastać pędy. Począwszy od
maja do czerwca pędy pokrywają się kłosowatymi kwiatostanami o różowej barwie. Kwiaty są obcopylne więc wydzielając duże ilości nektaru skutecznie wabią owady zapylające. Po przekwitnięciu kwiaty przekształcają się w szarawe,
jednonasienne strąki o dł. 6-8 mm. Każdy z nich jest cienki, jajowaty i owłosiony. Strąk na spodniej stronie jest płaski
natomiast górna strona jest zaokrąglona
i pokryta pasem ostrych ząbków. Nasiona
mają nerkowaty kształt i zielonkawą bar-

wę. W roku wysiewu esparcety nie należy kosić ani wypasać, by nie osłabiać rośliny, jedynie przykaszać pielęgnacyjnie,
gdy chwasty i roślina osiągną wysokość
ok. 20 cm.
Esparceta jest źródłem cennej paszy,
bogatej w białko, taniny, sole mineralne
i witaminy. Pasza uzyskana z tej rośliny
jest doskonałym, lekkostrawnym pokarmem dla młodych zwierząt, nie powoduje wzdęć ani zaburzeń układu pokarmowego. Pod tym względem jak i pod
względem wymagań glebowych może
konkurować z lucerną i koniczyną.
Wiosną wegetację rozpoczyna późno
i plon zielonej masy nie jest zbyt wysoki, możemy wykonać od 1 do 3 pokosów
uzyskując 20-40 t zielonki z ha. Najlepszy termin koszenia to początek kwitnienia lub pąkowanie. Jest również polecana do mieszanek z trawami na łąki kośne
i pastwiska. Ceny nasion oscylują w granicach od ok. 2,00 zł za kg do 8,80 zł za
kg, wszystko zależy od ilości jaką będziemy nabywać od producenta.
Źródło:
- www.rynek-rolny.pl
- www.farmer.pl

w polu i na łące

Lnianka – zapomniana roślina oleista
Współczesne rośliny, które są najchętniej uprawiane, charakteryzują się dobrą plennością, odpornością na choroby,
niskie temperatury i wyleganie. Jest to spowodowane dużą intensyfikacją produkcji. Następstwem tego procesu jest
niekorzystne zjawisko wypierania z uprawy starych gatunków roślin. To prowadzi do niekorzystnego działania na różnorodność upraw, czego skutkiem jest coraz bardziej uproszczony płodozmian i mniejsza różnorodność siedlisk.
mgr Katarzyna Kania

Doradca Zespołu Doradców w Ełku
Uprawa starych gatunków roślin uprawnych, które charakteryzują się mniejszymi wymaganiami
uprawowymi, może
przynieść wymierny efekt finansowy
(mniejsze koszty poniesione w związku
z nawożeniem i ochroną roślin). Polecane są w szczególności przy produkcji systemem ekologicznym czy też na terenach
o słabych warunkach glebowych i klimatycznych.
Jedną z takich roślin jest lnianka (lnicznik siewny) – roślina należąca do rodziny kapustowatych. Jako roślina uprawna wyodrębniła się około dwóch tysięcy
lat temu na terenach Azji Przedniej i Bliskim Wschodzie. W Polsce znana od czasów kultury łużyckiej. O powszechności tego gatunku może świadczyć szeroki wachlarz nazw lokalnych: judra, rydz,
rydzyk, ryżyk czy lennica.
Jak już wspomniano jest to roślina oleista z rodziny kapustowatych. Wstępuje w formie jarej jak i ozimej. Ma słabo
rozwinięte korzenie boczne, główny korzeń wrzecionowaty. Łodyga tej rośliny
jest sztywna, rozkrzewiająca się do góry. Kwiatostanem lnianki jest długie grono o białych lub biało-żółtych kwiatach,
kwitnących około miesiąca. Owoc lnianki występuje w formie łuszczynki składającej się z od 8 do 10 drobnych nasion. Zawierają one około 30% tłuszczu. Z nasion
tych tłoczy się olej rydzowy (to od niego
pochodzi powiedzenie „lepszy rydz niż
nic”). Produkt ten tłoczony jest na zimno
i ma bardzo dużo zastosowań, począwszy
od medycyny, a skończywszy na kosmetologii. Stosowanie tego oleju pomaga regulować pracę układu odpornościowego,
obniża poziom złego cholesterolu, a także
przeciwdziała chorobom skóry. Może być
również wykorzystywany w kuchni jako
dodatek do wielu potraw. Zawiera dużą
ilość kwasów nienasyconych: linolowy, linolenowy i eicosenowy. W jego składzie
znajdują się także witaminy A, E, z grupy

B, lecytyna, mikro i makroelementy. Warto zaznaczyć, że wzrasta również zainteresowanie wykorzystywaniem tej rośliny
do produkcji biopaliwa. W Polsce wyróżniamy następujące odmiany lnianki jarej:
n Olivi – odmiana w trakcie procedury
nadania wyłącznego prawa do odmiany;
n Omega – odmiana wpisana w księdze
ochrony w roku 2013;
n Śmiłowska – odmiana wpisana w księdze ochrony w roku 2012;
oraz cztery odmiany lnianki ozimej:
n Lenka – odmiana w trakcie procedury
nadania wyłącznego prawa do odmiany;
n Luna – odmiana wpisana w księdze
ochrony w roku 2012;
n Maczuga – odmiana wpisana w księdze ochrony w roku 2012;
n Przybrodzka – odmiana wpisana
w księdze ochrony w roku 2008 roku.
Lnianka jest rośliną mało wymagającą
pod względem warunków klimatycznych
jak i glebowych. Można ją uprawiać na
glebach słabszych należących np. do kompleksów żytnich. Ma mniejsze wymagania
wodne niż pozostałe rośliny oleiste dlatego
jest bardziej odporna na suszę. Natomiast
nie sprawdzi się na glebach ciężkich, glinach i kwaśnych. Lnianka charakteryzuje
się większą odpornością na mróz niż rzepak. Może kiełkować już przy temperaturze jednego 1°C jednak optymalna temperatura to 10-12 stopni. Niewielkie są także
wymagania przedplonowe lnianki; najczęściej sieje się ją po zbożach, zwłaszcza po
życie, pszenżycie lub owsie. Jednakże najlepsze plony uzyskuje gdy przedplonem
są rośliny okopowe, zasilane obornikiem.
Lnianka jest również dobrym przedplonem dla zbóż ozimych, ponieważ wcześnie
schodzi z pola i oczyszcza płodozmiany
zbożowe z chorób podsuszkowych.
Termin siewu lnianki ozimej przypada między 10 a 20 września. Norma wysiewu wynosi 3-5 kg na hektar, w rozstawie rzędów 12–15 cm. Lniankę jarą należy wysiewać w okresie rozpoczynania siewów zbóż jarych. Na hektar należy wysiać
6 kg nasion, zalecana rozstawa rzędów to
12-15 cm. Obsada roślin po wschodach

powinna wynosić w wypadku obu form
lnianki 300-400 szt. na metr kwadratowy.
Głębokość siewu lnianki ozimej i jarej to
1-2 cm. Nasiona lnianki są bardzo drobne, dlatego głębszy siew nie jest korzystny, ponieważ powoduje znaczne pogorszenie wschodów.
Lnianka ma zdecydowanie mniejsze
wymagania pokarmowe niż rzepak. Zapotrzebowanie na fosfor to 30-40 kg/ha,
potas 50-70 kg/ha i azot 60-120 kg. Mogą
to być zarówno nawozy organiczne jaki
i mineralne. Fosfor i potas stosuje się pod
obydwie formy lnianki na 3-4 dni przed
siewem. Pod lniankę jarą azot w ilości
60-80 kg/ha stosuje się do gleby także
przedsiewnie, natomiast pod formę ozimą przed siewem dawkuje się tylko około 20 kg/ha a pozostałą jego część (80-100
kg/ha) daje się dopiero na przedwiośniu.
Lnianka jest rośliną najbardziej odporną
na choroby i szkodniki z roślin oleistych.
Narażona jest bardziej na porażanie przez
choroby niż atakowanie przez szkodniki. Dojrzewanie lnianki ozimej przypada
na koniec lipca, a jarej na przełom lipca
i sierpnia. Ze zbiorem lnianki nie można
czekać do pełnej dojrzałości, łuszczynki
łatwo pękają i nasiona się osypują, a kiełkując w polu, zachwaszczają uprawy następcze. Zbiór lnianki należy rozpocząć,
gdy liście opadają z łodygi i łuszczynki
tracą zieloną barwę, a nasiona są jasnożółte. Większe plony osiąga lnianka ozima –
zbiory oscylują w granicach 1-2,5 t/ha, natomiast lnianki jarej 0,5-1,5 t/ha.
Podsumowując, warto zastanowić się
nad uprawą rośliny oleistej jaką jest lnianka. Jej uprawa wiąże się z stosunkowo niskimi kosztami produkcji, cechuje się małymi wymaganiami klimatycznymi i glebowymi zatem w małych gospodarstwach,
również ekologicznych może być bardzo
dobrą alternatywą dla uprawy rzepaku.
Źródła:
- B.Sazońska, Uprawa wybranych starych gatunków roślin uprawnych, Radom 2010
- www.doradztworolnicze.com.pl
- www.farmer.pl
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w polu i na łące

Zimowanie organizmów pożytecznych
Zazwyczaj interesujemy się bardziej owadami, które uszkadzają rośliny, ale warto czasem pochylić się nad tymi, które
są naszymi sprzymierzeńcami w walce z agrofagami. Zima to czas, kiedy należy zadbać o dobre schronienie dla organizmów pożytecznych.
inż. Maja Jurczak

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
q Biedronki – należą do najbardziej
znanych przedstawicieli chrząszczy.
Któż nie zna biedronki siedmiokropki? Tylko w naszym kraju występuje ich około 70 gatunków. W prawidłowo chronionych sadach, gdzie liczba osobników biedronki wynosi ponad
150 tys. na 1 ha, taka populacja w ciągu doby może ograniczyć liczebność
mszyc w sadzie o imponującą liczbę 4,5
miliona osobników. Drapieżne są zarówno postacie dorosłe jak i larwy, żywią się głównie mszycami. Zimują dorosłe osobniki, często w dużych skupiskach, w działkowych altanach, korze
drzew czy stertach liści. Wydzielają hemolimfę, która przywabia inne biedronki do wspólnego zimowania. Można je
też spotkać na korytarzach i strychach
domów. Zapadają tam w stan diapauzy, w którym trwają aż do wiosny kolejnego roku. Dzięki temu, że zimują
postacie dorosłe ich aktywność zaczyna się już wczesną wiosną, czasem nawet już na początku marca. Korzystają wtedy ze zgromadzonych zapasów
i rozmnażają się.

q Bzygowate – to drobne, delikatne muchówki, często mylone z osami. Ich larwy
żerują w koloniach mszyc. Część, z ponad 400 gatunków występujących w Polsce bzygowatych, zimuje jako poczwarka w bobówce, a najczęściej spotykany
bzyg prążkowany – samice w stadium
postaci dorosłej.
q Błonkówki – larwy gąsienicznikowatych, męczelkowatych, bleskotkowatych, kruszynkowatych i mszycarzowatych przechodzą rozwój w ciałach swoich ofiar lub ich jajach. Wyjadają one zawartość jaj żywiciela, które stają się czarne. Zasiedlają też larwy, gąsienice lub
poczwarki wielu gatunków owadów.
W sadach najpowszechniej wykorzystuje się kruszynka – pasożyta jaj motyli.
W ciele np. tantnisia krzyżowiaczka może rozwijać się nawet kilkadziesiąt gatunków błonkówek. Często zimują w ciałach
swoich ofiar zamienionych na kokon, lub
w postaci larw w oprzędach.
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q Kusakowate – są to drapieżne chrząszcze, których tylko w Polsce opisano 1400
gatunków. Znaczna ich część żyje w glebie prowadząc drapieżny lub pasożytniczy tryb życia. Ważnym gatunkiem jest
rydzenica, jej larwy rozwijają się w poczwarkach śmietek a dorosłe owady są
drapieżne. Zimują w spasożytowanych
bobówkach śmietek.
q Pluskwiaki różnoskrzydłe – do tej
grupy należy np. dziubałeczek mączlikowy i tasznikowate, które wysysając swoje ofiary redukują liczebność miodówek,
mszyc i innych drobnych owadów. Zimują w spękanej korze starych drzew.
Złotook

q Biegaczowate – te niewielkie chrząszcze chętnie penetrują ziemię w poszukiwaniu jaj śmietek i oprzędzików. Większe gatunki polują na mszyce, larwy muchówek i gąsienice motyli. W Polsce możemy spotkać ponad 500 gatunków bie-

W domkach dla pszczół, coraz popularniejszych na działkach i w ogrodach, znajdują zimowe schronienie nie tylko zapylacze ale też inne
pożyteczne owady
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gaczowatych, larwy i postacie większości
z nich są drapieżne. Zimują dorosłe owady – chrząszcze, w ściółce liściach, pod
grudkami ziemi, na skrajach pól.

Warto znać cykl rozwojowy owadów pożytecznych aby nie potraktować ich jako szkodnika. Na zdjęciu larwa biedronki zjadająca mszyce

w chlewni i oborze

Co ma wpływ na opłacalność produkcji mleka?

Trudno sobie wyobrazić współczesne, polskie rolnictwo bez Ośrodków Doradztwa Rolniczego, zapewniających stałe
wsparcie dla wielu dziedzin związanych z tym sektorem gospodarki. To właśnie dzięki nim stworzono krajową sieć na
rzecz innowacji w rolnictwie, promowane są najnowsze osiągnięcia naukowe wspierające rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich, a zainteresowani mają dostęp do informacji o możliwościach i warunkach korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Nie można również zapominać
o ogromnym wkładzie w doskonalenie
i działalność szkoleniową, skierowaną
do kadry ODR, nauczycieli szkół rolniczych, a także przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych, samorządów
terytorialnych, Lokalnych Grup Działania, oraz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Nie dziwi zatem fakt,
iż Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka z radością podjęła współpracę z tak wszechstronnym
partnerem, licząc na to iż połączone siły naszych specjalistycznych organizacji, przysłużą się poszerzaniu horyzontów zarówno rolników, jak i hodowców.
Dlatego postaramy się zaprezentować
szczegółowo pewne zależności w chowie i hodowli oraz rozwiązania optymalizujące lub wspomagające codzienną pracę w gospodarstwach mlecznych.
Poniższy artykuł, jest pierwszym z cyklu materiałów dotyczących racjonalizacji zarządzania stadem bydła mlecznego przy użyciu narzędzi dostępnych
w ramach oferty świadczonej przez
PFHBiPM. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w nim rozwiązania okażą
się bardzo skuteczne w Państwa gospodarstwach.

Postawione w tytule pytanie zwykle
rozpala emocje hodowców bydła mlecznego i trudno się temu dziwić. Byt ich
i ich rodzin uzależniony jest od wspomnianej „opłacalności”, lub jej braku.
Dyskusje na ten temat często skupiają
się na cenach. Z jednej strony na cenie
mleka, z drugiej na cenach środków produkcji, które producent mleka musi kupować. Problem w tym, że choć ceny te
są bardzo istotne, pojedynczy hodowca
nie ma na nie prawie żadnego wpływu.
Skupmy się zatem na tym, co w przeważającym stopniu decyduje o opłacalności
produkcji mleka a na co ma wpływ właściciel stada – na szeroko rozumianym
„zarządzaniu stadem”.
Zarządzanie stadem i ekonomiczna
produkcja mleka powinna opierać się na
stałej analizie wydatków i przychodów,
poszukiwaniu oszczędności i eliminacji
zbędnych kosztów.
O opłacalności hodowli, możemy mówić wtedy, kiedy zysk z produkcji mleka przewyższa wcześniej zainwestowane koszty. Jednocześnie, wygenerowana nadwyżka zawsze powinna wynikać
z racjonalnych posunięć hodowlanych

i ekonomicznych, a nie nieprzemyślanych oszczędności, które mogą w ogromnym stopniu zaszkodzić gospodarstwu.
Kierowanie hodowlą bydła mlecznego
to przede wszystkim właściwa organizacja oraz rzetelna ocena potencjału utrzymywanych zwierząt. Analiza zebranych
danych pozwala wyciągać obiektywne
wnioski i podejmować konkretne decyzje. Poprawność żywienia, organizacja
bazy paszowej, optymalny dobór par do
kojarzeń i analiza płodności zwierząt,
czy nawet zarządzanie zdrowiem krów,
wszystko to opiera się na monitoringu
łaciatych podopiecznych. Świadoma obserwacja krów, a przede wszystkim znajomość wyników ich użytkowości, pozwala nie tylko na stabilne funkcjonowanie gospodarstwa, ale również na planowanie przyszłych posunięć hodowlanych, czy inwestycji. Wydajność i skład
mleka, w tym parametry odpowiadające za jakość surowca, zależą od wielu czynników. Począwszy od genetycznych, poprzez żywienie i zdrowie, na
środowiskowych kończąc. Dlatego warto poznać swoje stada i mieć wiedzę jak
ono funkcjonuje, czy wspomniane wyżej elementy, działają tak jakbyśmy sobie tego życzyli.

Wyniki ekonomiczne gospodarstw na podstawie „Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych
uczestniczących w polskim FADN w 2018 roku
Przedział wydajności [kg mleka/krowę/rok]

Wyszczególnienie

4000-4999

Przeciętna roczna wydajność krów
Cena mleka [zł/100 kg]

5000-5999

6000-6999

7000 i więcej

4 552

5 564

6 483

8 652

127

130

133

137

wyniki ekonomiczne [zł/ krowę]
Przychód ze sprzedaży mleka

5 781

7 233

8 622

11 853

Przychody ze sprzedaży ogółem

6 973

8 561

9 963

13 429

Koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej, w tym:

1 951

2 426

2 946

4 349

• pasz treściwych własnych oraz pasz z zakupu

1 695

2 084

2 496

3 667

144

211

304

448

Nadwyżka bezpośrednia

5 176

6 135

6 884

8 757

Dochód z gospodarstwa

3 862

4 430

4 935

6 108

• usług (weterynaria, inseminacja, ocena, itp.)
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w chlewni i oborze
W tabeli przedstawiono wyniki gospodarstw ujętych w FADN (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych), które specjalizowały się w produkcji mleka
krowiego. Za wyspecjalizowane uznano
te gospodarstwa, które ponad 70% przychodów uzyskiwały ze sprzedaży mleka.
Na początek, żeby być bardziej precyzyjnym warto wskazać, że skupimy
się nie na „opłacalności” w sensie ekonomicznym, ale na dwóch innych kategoriach ekonomicznych: „nadwyżce bezpośredniej” oraz „dochodzie z gospodarstwa” wg. FADN. Wspomniana „nadwyżka” to różnica między przychodami ze sprzedaży surowców, produkowanych w gospodarstwie (w tym przypadku
głównie mleka i żywca), a kosztami bezpośrednimi, które obejmują koszty żywienia, koszty związane z odchowem (lub
zakupem) jałówek remontowych oraz inne koszty, które można przypisać bezpośrednio konkretnej krowie (np. koszty inseminacji czy koszty weterynaryjne). Trzeba podkreślić, że w przedstawionej powyżej kalkulacji koszty bezpośrednie nie obejmują kosztów pasz objętościowych, wytworzonych w danym gospodarstwie. Jest to zabieg często stosowany
w kalkulacjach ekonomicznych, ponieważ
koszty pasz objętościowych są trudne do
bezpośredniej wyceny. Zatem, z tak skalkulowanej nadwyżki bezpośredniej gospodarz musi jeszcze opłacić koszty związane z uprawą, zbiorem i konserwacją
pasz objętościowych, a także koszty robocizny, utrzymanie maszyn i urządzeń,
amortyzację budynków itp. Uzyskiwanie
możliwie wysokiej nadwyżki bezpośredniej jest zatem fundamentem opłacalności
produkcji, ale jej nie gwarantuje.
Drugą przytoczoną w tabeli kategorią jest „dochód z gospodarstwa”. Ta kategoria jest chyba najbliższa temu znaczeniu słowa „opłacalność”, jakie przypisuje mu większość właścicieli gospodarstw
mlecznych. Dochód ten otrzymuje się
przez zsumowanie wartości produkcji
z sumą dopłat, otrzymywanych przez
gospodarstwo, a następnie pomniejszenie tej sumy o bezpośrednie i pośrednie
koszty produkcji, koszty pracy najemnej, amortyzację budynków i urządzeń
oraz należne podatki i ewentualne czynsze. Reasumując, wspomniany dochód
to suma, jaka pozostaje właścicielowi na
utrzymanie własne i rodziny, oraz ewentualne inwestycje.

Żywienie to nie tylko koszt,
to inwestycja
Najczęstsze argumenty, przytaczane
przeciwko tezie o pozytywnym wpływie zwiększania wydajności na ekonomikę produkcji, są dwa. Jeden dotyczy kosztów żywienia krów. Przecież
krowy o wyższej wydajności wymagają lepszych, a co za tym idzie droższych
pasz. Co więcej, pasze te często pochodzą z zakupu, bo nie ma możliwości wyprodukowania ich w gospodarstwie. Dane FADNu potwierdzają to przekonanie.
Koszty pasz pochodzących z zakupu,
oraz pasz treściwych produkowanych
w samym gospodarstwie, rosły wyraźnie
wraz z wydajnością krów. W gospodarstwach o najwyższej wydajności koszty
te były ponad dwukrotnie wyższe, niż
w gospodarstwach, gdzie krowy dawały cztery do pięciu tysięcy kilogramów
mleka rocznie.
Zwróćmy jednak uwagę, że ten
wzrost kosztów pasz został z nadwyżką
pokryty wzrostem dochodów ze sprzedaży mleka. Jeśli porównamy dwie
skrajne grupy gospodarstw, to wzrost
wydajności spowodował wzrost kosztów pasz z zakupu o dwa tysiące złotych, ale towarzyszył mu wzrost przychodów za sprzedane mleko o pięć tysięcy złotych! Dlatego, myśląc o kosztach produkcji, powinniśmy zawsze porównywać poniesiony koszt z uzyskanym efektem. Jak mawia znany wielu hodowcom specjalista od żywienia bydła, prof. Zygmunt Maciej Kowalski „nie myśl, jak oszczędzać, myśl,
jak zarabiać”. Oszczędzanie na kosztach żywienia niekoniecznie prowadzi
do wzrostu opłacalności chowu krów
mlecznych. Natomiast poprawa żywienia krów, nawet jeśli zwiększa koszty
żywienia, to opłaci się dodatkowo wyprodukowanym mlekiem. Oczywiście,
jeśli ta „poprawa” jest rzeczywistą po-

prawą, a nie prowadzonym na oślep
poszukiwaniem „cudownego proszku”, który od jednego zamachu zwiększy wydajność, poprawi rozród i obniży komórki.
Podsumowując, koszty żywienia bydła to ponad połowa wszystkich kosztów związanych z produkcją mleka. Dlatego warto racjonalnie nimi zarządzać
poprzez ocenę poprawności żywienia,
co w ogromnym stopniu ułatwia praca
w oparciu o raporty wynikowe z próbnych dojów i/lub regularna współpraca
z doradcą żywieniowym.
Wydajność jest ważna, ale…
Co zatem wpływa na wynik finansowy gospodarstwa mlecznego? Tu zaskoczenia nie będzie. Przede wszystkim wpływa na niego wydajność krów.
Z zamieszczonej tabeli wynika, że w gospodarstwach, w których krowy dawały średnio ponad 8000 kg mleka rocznie, nadwyżka bezpośrednia wynosiła
w przeliczeniu na jedną krowę znacznie
powyżej 8000 zł. Był to wynik wyraźnie, bo o ponad trzy i pół tysiąca złotych
wyższy, niż w gospodarstwach, gdzie
roczna wydajność krów wynosiła między
cztery a pięć tysięcy kilogramów mleka.
Dochód z gospodarstwa, przeliczony na
jedną krowę, także wzrastał wraz z wydajnością krów. Różnica między skrajnymi grupami gospodarstw przekraczała
2000 zł na krowę rocznie.
Zależność między wydajnością i opłacalnością nie może być zaskoczeniem dla
nikogo, kto zna realia produkcji w gospodarstwach mlecznych. Zapłata za
sprzedane mleko stanowi główny przychód w takich gospodarstwach. Im jest
go więcej, tym większa nadwyżka bezpośrednia, a co za tym idzie (przeciętnie rzecz biorąc) większy dochód, z gospodarstwa.
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Tym co jest pewnym wyznacznikiem
powodzenia i co pozwala na zachowanie
rentowności w prowadzonym gospodarstwie jest zysk uzyskiwany ze sprzedawanego do mleczarni mleka. Pamiętać jednak należy, że za odpowiednią gratyfikacją
nie stoi tylko ilość oddawanego surowca,
związana z wydajnością utrzymywanych
krów, ale także jego jakość. Skład chemiczny mleka – tłuszcz, białko, kazeina, laktoza czy liczba komórek somatycznych – to
czynniki, które odgrywają dla mleczarni
niebagatelną rolę technologiczną. Udział
tłuszczu i białka w mleku w dużej mierze
decyduje o jego przeznaczeniu do produkcji w zakładzie. Jak nietrudno się domyśleć,
im większy ich procent, tym lepsze wynagrodzenie dla hodowcy.
Co zatem zrobić, aby podnieść ich zawartość w mleku? Żywić swoje krowy
odpowiedzialnie. Prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej w stosunku
do zapotrzebowania i produkcji mlecznej,
wpływa niebagatelnie na zdrowie i wydajność stada. Informacja o statusie zdrowotnym stada to kolejny istotny czynnik warunkujący ekonomikę chowu i hodowli. Stany zapalne wymion w stadzie,

powodują nie tylko mniejszą wydajność,
ale również wpływają na zawartość poszczególnych parametrów mleka. Wzrost
liczby komórek somatycznych w mleku
jest dla zakładu przetwórczego dużym
problem technologicznym. Wysoka LKS
niekorzystnie wpływa na zawartość innych składników w mleku, spada zawartość niezbędnej w serowarstwie kazeiny,
postępuje redukcja suchej masy, laktozy i tłuszczu, zachodzą też zauważalne
zmiany w składzie chemicznym. Dlatego inwestycja w profilaktykę zdrowotną,
jest tutaj jak najbardziej wskazana. Pamiętajmy, że mleczarnia monitoruje parametry mleka zbiorczego, i choć wyniki te są
dla producenta cenną informacją wskazują zaledwie obraz sytuacji w stadzie czy
skalę ewentualnego problemu. W przypadku mastitis aż 75% wszystkich stanów chorobowych przebiega bezobjawowo, zatem najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o stanie stada są wyniki
próbnych dojów, o których więcej w kolejnym artykule. Wyniki oceny wartości
użytkowej umożliwiają „wyłapanie”, a nawet leczenie na wczesnym etapie choroby krów problematycznych – wpływających na straty stada w produkcji mleka.

Komentarz
Raporty wynikowe to narzędzie pracy w moim gospodarstwie. Wykorzystuję je
głównie do monitorowania poprawności dawki pokarmowej oraz zdrowotności wymion.
Szczegółowo analizuję raport (RW8) dotyczący komórek somatycznych. Właściwe wykorzystanie informacji z oceny wartości użytkowej przekłada się na lepszy efekt finansowy z produkcji mleka – hodowca Zbigniew
Mamryk zam. Pieczarki, woj. warmińsko-mazurskie.

Program zwalczania wirusowej biegunki
bydła i choroby błon śluzowych u bydła

Hodowcy bydła w swoich stadach zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi zwierząt. Jednym z nich jest wirusowa
biegunka bydła i choroba błon śluzowych (ang. Bovine viral diarrhoea – Mucosal Disease – BVD MD) zwane dalej „BVD
MD”. Wirus tej choroby należy do rodziny Flaviviridae, rodzaju Pestivirus. Zalicza się go do patogenów powszechnie
występujących na całym świecie oraz do głównych czynników chorobotwórczych wśród bydła.
mgr Katarzyna Kania

Doradca Zespołu Doradców w Ełku
Zakażenie wirusem
jest trudne do szybkiego zdiagnozowania ponieważ u zwierząt zarażonych występuje szereg objawów, które można
przypisać innym chorobom. Objawy różnią się w zależności od
wieku zwierząt.
U cieląt mogą występować takie objawy jak:
n wrażliwość na infekcje układu oddechowego i pokarmowego;
n występowanie wad wrodzonych (niedorozwój móżdżku, wodogłowie, za-
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ćma, potworkowatość, wyłysienia czy
opóźnienia wzrostu);
n zwiększony współczynnik śmiertelności w pierwszym roku życia;
n krwawienia w wyniku zmniejszonej
krzepliwości krwi.
U bydła dorosłego objawy dotyczą:
n układu pokarmowego (biegunka,
zmniejszony apetyt, ślinotok);
n układu oddechowego (wyciek z nosa,
kaszel);
n układu rozrodczego (obniżenie jakości nasienia, zwiększona liczba poronień, obniżony odsetek zapłodnień);
n spadek mleczności.

Głównym źródłem zakażenia bydła
wirusem BVD MD w stadzie są zwierzęta trwale zakażone. Trwałe zakażenie
rozwija się wyłącznie u płodów w pierwszym trymestrze ciąży (40-120 dzień), gdy
w wyniku zakażenia samicy dochodzi
do przeniesienia wirusa BVD MD przez
łożysko do płodu, który w tym okresie
ciąży nie wytworzył jeszcze kompetencji immunologicznej i toleruje ten wirus
jako antygen własny. Taki płód nie produkuje przeciwciał i w jego organizmie
rozwija się stan immunotolerancji wobec
wirusa BVD MD. Zjawisko to występuje
rzadko, a odsetek zwierząt trwale zakażonych sięga najczęściej 0,5-2% zwierząt
w stadzie. Zwierzęta takie po urodze-
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niu wydalają wirus przez całe życie we
wszystkich wydalinach i wydzielinach.
Istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta nie tylko przez
kontakt bezpośredni (najbardziej skuteczna droga zakażenia), ale także pośrednio
– przez zabiegi weterynaryjne, otaczające powietrze (na odległość do 10 m), wody płodowe oraz skażone kojce.
Na terytorium Polski BVD MD podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji (Dz.U. poz. 1304), wydanym
na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
W 2018 roku na terenie Polski wprowadzono program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła
oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach
bydła (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4
sierpnia 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1722).
Program został opracowany przez Głównego Lekarza Weterynarii we współpracy
z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Program został
opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W programie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność w zakresie
utrzymywania zwierząt gospodarskich
zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Koszty realizacji planu np. ponosi posiadacz zwierząt.

wiedzieć, że z uczestnictwa w programie
można zrezygnować w każdej chwili.
Drugim etapem będzie identyfikacja zwierząt trwale zakażonych i ich eliminacja ze stada. W celu wykrycia takich zwierząt w stadzie bydła przeprowadzone zostaną badania wirusologiczne wszystkich sztuk bydła, bez względu
na ich wiek oraz fakt, czy były one poddane szczepieniu czy nie. Jeżeli w pierwszym badaniu wynik będzie pozytywny,
badanie powtórzy się po 3 tygodniach
i w przypadku ponownego wyniku dodatniego zwierzę zostanie zaklasyfikowane jako trwale zakażone, a gdy tylko jeden wynik będzie dodatni to po
2 tygodniach wykonany będzie kolejne badanie, które ostatecznie zadecyduje czy zwierzę jest trwale zakażone czy
nie. Wszystkie zwierzęta, które otrzymają status trwale zakażonych muszą być
usunięte ze stada i poddane ubojowi. Po
wyeliminowaniu wszystkich zwierząt
trwale zakażonych powiatowy lekarz
weterynarii nadaje stadu bydła, w drodze decyzji administracyjnej, status stada wolnego od BVD MD.
Kolejnym etapem będzie monitoring
nowo narodzonych cieląt. W stadach
uznanych za wolne od BVD MD, w których podczas realizacji pierwszego etapu programu wykryte zostaną zwierzęta
trwale zakażone, wszystkie nowo narodzone cielęta poddawane będą badaniom
wirusologicznym w kierunku BVD MD
przez rok od dnia usunięcia z tego stada
ostatniego zwierzęcia trwale zakażonego.
Ostatnim etapem będzie stały monitoring stada od siewców wirusa. Monito-

ring ten polegać będzie na badaniu mleka
tankowego w odstępach comiesięcznych
w celu ustalenia wartości gęstości optycznej, której porównanie pozwoli uzyskać
informacje o pojawieniu się w stadzie
zwierząt zarażonych lub na badaniu pulowanych próbek krwi przy zastosowaniu testu PCR w odstępach 6-miesięcznych. Z realizacji programu i osiągnięcia przez stado bydła statusu stada wolnego od BVD MD płynie wiele korzyści
przede wszystkim większa zdrowotność
stada, a co za tym idzie polepszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, zwiększenie konkurencyjności bydła pochodzącego z gospodarstwa czy ułatwienie
handlu i obrotu bydłem pochodzącym
z gospodarstwa oraz wywozu bydła do
państw trzecich.
Podsumowując mimo, że to posiadacz
bydła ponosi koszty związane z przystąpieniem do programu i jest to dość
długotrwały proces to jest to opłacalne
przedsięwzięcie. Dzięki temu w znacznym stopniu wyeliminujemy ze stada
kosztowne problemy ze zdrowotnością
cieląt, spadkiem mleczności krów, zdolnością rozrodczą bydła czy częstymi dolegliwościami ze strony układu oddechowego i pokarmowego.
Źródła:
- Praca zbiorowa pod red. J. Szarka „Chów
bydła mlecznego, Poznań 2010
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 sprawie
wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach
bydła (Dz.U. z 2017 r. poz. 1722)

Jakie kroki należy podjąć aby zgłosić się do programu zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon
śluzowych?
Po pierwsze, chęć uczestnictwa w programie należy zgłosić lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem. Lekarz
weterynarii opiekujący się stadem przekaże tę informację powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca siedziby stada. Co istotne nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod
koniec danego roku tak, aby w nowym
roku posiadacze tych stad mogli przystąpić do realizacji programu. Należy jednak
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Wybrane nieantybiotykowe stymulatory
wzrostu w produkcji trzody chlewnej

Racjonalne działanie antybiotyków paszowych, jak wiemy, wpływa na ograniczenie liczby bakterii chorobotwórczych
w przewodzie pokarmowym, a tym samym zmniejsza częstotliwość występowania biegunek i innych schorzeń. Niweluje liczbę upadków z około 10-20% do 1-5% i przyspiesza wzrost oraz rozwój zwierząt. Ogólnie rzecz biorąc, działanie antybiotyków paszowych ma korzystny wpływ na wykorzystanie paszy – stymulatorów wzrostu.
Justyna Nowak

Doradca Zespołu Doradców w Węgorzewie
W 2006 r., w krajach
UE, został wprowadzony zakaz stosowania antybiotyków
paszowych w żywieniu zwierząt z powodu narastania zjawiska lekooporności
określonych szczepów bakterii oraz udowodniono negatywne skutki występowania pozostałości w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego, jak również złe oddziaływanie na środowisko.
Niesie to za sobą konsekwencje, zaczęto szukać alternatywnych, bezpiecznych
dla organizmów zwierząt dodatków paszowych, nie niszczących i nie dopuszczających do rozwoju niepożądanej flory
bakteryjnej w przewodzie pokarmowym
zwierząt. Nieantybiotykowe stymulatory
wzrosty to m.in. mikroorganizmy z rodzaju bakterii kwasu mlekowego i drożdży o działaniu probiotycznym.
Co to są w ogóle probiotyki?
Według definicji to biopreparaty zawierające bakterie z rodzaju Lactobacillus sp.,
Streptococeus sp. i Bifidobactrerium sp., wysuszone żywe drożdże oraz pleśnie poprawiające trawienie składników pokarmowych. Ponadto często są to kwasy organiczne, składniki mineralne, witaminy
i enzymy, a także mleczko pszczele, przeciwciała odpornościowe, substancje aromatyczno-smakowe i węglowodany.
Probiotyki dostarczają także witamin
i białka wzbogacając dawkę pokarmową, bakterie, jak i pleśnie wytwarzają
wiele substancji o właściwościach antybiotycznych. Ich dodatkowe role to także zakwaszanie przewodu pokarmowego do pH 3-4, co zapobiega namnażaniu
chorobotwórczych bakterii oraz sprzyja
osiągnięciu prawidłowego metabolizmu
trawienia i wchłaniania składników pokarmowych.
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Analizując główne stymulatory wzrostu należy podkreślić kwasy organiczne
wykazujące silne działanie antybakteryjne.
Ich działanie polega na:
n wnikaniu do komórki bakteryjnej i hamowaniu syntezy DNA;
n hamowaniu zdolności rozmnażania;
n poprawie procesu trawienia białek
i aminokwasów w jelicie cienkim;
n absorbcji składników mineralnych;
n mniejszym zużyciu paszy.
Stosowanie kwasów organicznych z probiotykami może przynieść znaczne efekty w odchowie prosiąt. Szczególnie na ich
przyrost masy ciała w początkowym okresie życia.
ZIOŁA jako dodatki paszowe
Można stosować je pojedynczo lub
w postaci wieloskładnikowych mieszanek ziołowych. Dopuszczalne jest zadawanie zarówno świeżych roślin jak i w postaci suszonek. Popularne jest także podawanie lizawek,suszu,naparu odwaru czy
maceratu. W paszach występują one na
poziomie 0,2-4%.
Skuteczność ziół wynika z obecności różnorodnych substancji biologicznie
czynnych. Są to przede wszystkim: olejki
eteryczne, terpenty, mflawonoidy, glikozydy, aminy, alkoloidy, estry, śluzy, garbniki i inne.
Oddziaływanie ziół na organizm hodowanego zwierzęcia skutkuje:
n wzmacnianiem wrażeń smakowych;
n pobudzaniem apetytu;
n poprawą motoryki enzymów (regulatory funkcji trawiennych);
n modulowaniem procesów wewnątrzustrojowych i produkcyjnych (regulatory funkcji trawiennych);
n wpływem na cechy jakościowe produktów zwierzęcych (np. wybarwienie jaj
lub tuszek).

Ze względu na pozytywne oddziaływanie ziół (mieszanek ziołowych), stają
się one naturalnym wspomagaczem antybiotyku w paszy dla tuczników. Przykładowe działanie ziół na organizmy tej
grupy zwierząt:
q Czosnek, cebula, tymianek i melisa –
mogą zwiększać anabolizm białka, a tym
samym wzrost zwierząt, odporność organizmu, łagodzą stres, niwelują anty-żywieniowe właściwości niektórych pasz.
q Prawoślaz, łopian, mniszek lekarski,
kora wierzby, krwawnik, mięta, kwiat
lipy – poprawiają smakowitość paszy,
a tym samym zwiększenie przyrostów
masy ciała, lepsze wykorzystanie paszy.
q Kwiat nagietka i rumianku – lepsze
przyrosty o ok. 10%, lepsze wykorzystanie paszy, mniejsza grubość słoniny.
q Mięta, mniszek i kolendra – działają bakteriostatycznie i bakteriobójczo,
zapobiegają procesom gnilnym zachodzącym w przewodzie pokarmowym.
Zioła – stymulatory i zamienniki antybiotyku odgrywają również istotną rolę w chowie prosiąt
Najważniejszym ich celem jest stymulacja wzrostu i profilaktyka. Przykładowe działanie ziół na organizmy zwierząt:
q Preparaty oparte na lebiodce poprawiają proces trawienia i przyswajania składników pokarmowych, hamują namnażanie mikroflory patogennej.
Prosięta, które otrzymywały preparaty zawierające lebiodkę do 21 dnia życia przyrastały o 13% lepiej niż prosięta, które nie otrzymywały tego preparatu, a w całym okresie odchowu o 6%.
q Zioła składające się z czosnku i pokrzywy zawierają: naturalne przeciwutleniacze, glikozydy, saponiny, tiole, enzymy, kwasy organiczne, lipidy, witaminy i biopierwiastki.
Główne właściwości czosnku:
q Bakteriobójcze (Gram (+) i (-) oraz beztlenowe), przeciwgrzybiczne, antywi-
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rusowe, przeciwpasożytnicze, przeciwalergiczne, przeciwnowotworowe;
q Obniża stężenie glukozy i lipidów (cholesterol) we krwi;
q Pobudza łaknienie i uspokaja;
q Wpływa na układ hormonalny i immunologiczny
Przy podawaniu sproszkowanego preparatu zauważono:
q Brak objawów chorobowych (E.coli);
q 10% lepsze wykorzystanie paszy;
q Lepsze przyrosty.
Należy też zauważyć, że zbyt duża
dawka doprowadziła do martwicy ogonków prosiąt.
Mieszanka z liści pokrzywy, babki lancetowatej, rozmarynu, macierzanki, tymianku oraz jałowca, a także mieszanka z liści
pokrzywy, ziela z rdestu ptasiego, czosnku, jeżówki i anyżu wpływa korzystnie na:
q Wzrost prosiąt;
q Obraz morfologiczny krwi oraz zawartości składników mineralnych i przeciwciał w surowicy.
Olejki eteryczne to mieszaniny wtórnych
metabolitów roślinnych, w skład których
wchodzą łatwo lotne substancje zapachowe
o konsystencji oleju. Należą do nich miesza-

niny różnych związków organicznych alifatycznych, aromatycznych, terpentów, alkoholi i fenoli, węglowodanów i aldehydów,
ketonów i estrów. Substancje te są pozyskiwane przez destylację z parą wodną, ekstrakcję za pomocą rozpuszczalników, macerację, wyciskanie lub wytłaczanie.
Pozytywne działanie olejków eterycznych ma zastosowanie jako:
n działanie żółciopędne – głównie olejki
terpenowe i olejki zawierające związki
siarkowe;
n upłynnianie wydzieliny śluzowej i ułatwianie jej wydalania;
n odkażające
n działanie przyspieszające przemianę
materii;
n przeciwbólowe, rozkurczowe i kojące.
Olejki gorczyczne, czosnkowe i inne
wykazują właściwości bakteriostatyczne
i bakteriobójcze, modyfikują skład jakościowy i ilościowy mikroflory przewodu pokarmowego, zwiększają strawność
i przyswajalność tłuszczów
Olejki z pokrzywy, mięty pieprzowej,
perzu i czosnku zwiększają pobieranie paszy. Olejki eteryczne mogą jednak nega-

tywnie oddziaływać na zwierzęta podrażniając ich błony śluzowe i skórę.
Reasumując
Uważa się, że antybiotyki paszowe są
przyczyną znacznego wzrostu liczby patogennych drobnoustrojów, które są oporne
na stosowane w leczeniu ludzi i zwierząt
preparaty antybiotykowe. Udokumentowano kilka przypadków sugerujących, że podawanie zwierzętom antybiotykowych stymulatorów wzrostu może wywołać selekcje
odpornych na antybiotyki we florze jelitowej
zwierząt bakterii (np. E.coli, Enterococci sp.),
ponieważ doszło do zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego ksenobiotykami pochodzenia antybiotykowego oraz do zaburzeń w równowadze biologicznej wód i gleb.
Obecne i przyszłościowe stymulatory
wzrostu zwierząt nie mogą ulegać kumulacji w tkankach zwierząt, muszą być bezpieczne dla zdrowia ludzi oraz powinny
ulegać biodegradacji. Dlatego istotne jest,
aby nieantybiotykowe stymulatory wzrostu były preparatami pochodzenia naturalnego (mineralnego, roślinnego) oraz naturalnymi rozwiązaniami żywieniowymi.
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agrorynek
CENY PASZ (10.12.2020 r.)
Agro-Produkt M. Zellma
Nowe Miasto Lubawskie
cena (zł/opak.) 25kg

wyszczególnienie

cena (zł/dt)

Pasza CJ

40,00

Tucznik TV Super

260,00

Pasza DJ

41,00

Warchlak W 20%

290,00

śruta sojowa (1 dt)

270,00

Prosięta PDP 20%

305,00

śruta rzepakowa

160,00

Lochy karmiące LK 20%

250,00

Lochy prośne LP 7,5%

230,00

wyszczególnienie

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1

25kg/46 zł

Brojler 2

25kg/44 zł

Odchów 1

25kg/41 zł

Odchów 2

25kg/39zł

Nioska

25kg/40 zł

Drób wodny

25kg/43 zł

De Heus-Stendera Lubawa Trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy Perfekt

20kg/64 zł

Prestarter MPU C

25kg/53 zł

Konc.HGC Junior

25kg/76 zł

Konc.HGC Super

25kg/63zł

Premiks Starter 2,5%

25kg/130zł

Premiks Grower/Tucznik 2,5%

25kg/107zł

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych
Agro TOP 16

105,50

Agro TOP 18

106,00

Agro TOP 20

112,00

Agro TOP 22

120,00

Agro TOP 24

123,50

Agro Perfekt 18

117,00

Agro Perfekt 19

123,00

Agro Perfekt 20

125,00

Agro ProRobot 20 bez GMO

137,50

Agro Perfekt 21

127,00

Agro Perfekt 23

129,50

Agro Finezja 22 bez GMO

141,50

Agro Specjal Werwa bez GMO

272,00

Kaliber Milk

20kg/142 zł

Agro Extra Energia bez GMO

159,50

Ekono Milk

20kg/130 zł

Agro Delicja bez GMO

191,00

West Milk

20kg/110 zł

Kaliber Starter

25kg/41 zł

Kaliber Junior

25kg/38 zł

Krowimix 18 Basic

25kg/30 zł

De Heus -Stendera Lubawa bydło

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie

cena (zł/opak.) 25kg

Produkty SANO
Laktoma

43,00

Meggi 35

80,00

Mleko Milsan

148,00

Protamilk Complite

68,00

Protamino Forte

72,00

Protamino Matra

64,00

Protamino Piggi

74,00

Profisan

145,00

„MAZUR” sp.j., Renata i Marcin Mazur
Kurzętnik
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Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

Power Starter

78,00

otręby pszenne

82,00

Power tucznik *25 kg)

70,50

Provit L (25kg)

66,00

Provit P (25 kg)

71,00

Provit T (25 kg)

62,00

śruta rzepakowa

151,00

śruta sojowa

270,00
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koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO

212,00

Maximus 38 MH z GMO

219,00

korektory
Mikor 34 Energia bez GMO

170,00

Mikor 38 Active bez GMO

190,00

Mikor 40 S

190,00

Mikor 38 bez GMO

202,00

Mikor 35 Protect bez GMO

174,00

Mikor 40 Protect bez GMO

185,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO

179,50

Agro Musli KPP bez GMO

189,50

Agro Starter bez GMO

157,00

Agro Kadet bez GMO

146,50

Agro MH bez GMO
119,00
Agro Top CJ bez GMOAgro
138,00
Top CJ bez GMO
mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO

188,00

BullStar Strong bez GMO

170,50

BullStar Treściwy bez GMO

115,00

dodatki paszowe
Lizawka solna M

9,15

Lizawka solna Lisal
Lizawka solna z selenem
(czerwona)

8,50
9,65

preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1
698,00
Agrolac Excellent
678,00
Agrolac Komfort Plus
530,00
Agrolac Len
478,00
premiksy
VitAgro Repro Max
690,00
VitAgro SomiFix
530,00
Vit Agro Smart
545,00
VitAgro Elita
525,00
VitAgro TMR
355,00
Vit Agro Standard
375,00
VitAgro Zasuszenie
450,00
VitAgro Gladiator
325,00
Vit Agro CJ Max
345,00
VitAgro Silver Efekt
345,00
VitAgro Silver Somat
395,00
VitAgro Karot
475,00
RumBa Active
515,00
KillAcid
415,00
Agro Cell
640,00
Calcium Koncept
980,00
VitAgro Przygotowanie
760,00
VitAgro Lakto Somat
450,00
VitAgro Rozród
520,00
Agro Fat
550,00
Agro Bufor Max S.C.
295,00
Agro Bufor
268,00
MYcoKill
610,00
mieszanki produkcyjne bez GMO
dla krów mlecznych
Agro TOP 16 bez GMO
105,50
Agro TOP 18 bez GMO
108,00
Agro TOP 20 bez GMO
114,00
Agro TOP 22 bez GMO
122,00
Agro TOP 24 bez GMO
125,50
Agro 18 bez GMO
119,00
Agro 19 bez GMO
125,00
Agro 20 bez GMO
127,00
Agro 21 bez GMO
129,00
Agro 23 bez GMO
131,50
mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO
140,00
Agro Mix 28 bez GMO
148,00
dodatki paszowe
kreda pastewna
48,00
kwaśny węglan sodu
157,00
tlenek magnezu
186,00
sól pastwena
640,0
Śruty
śruta kukurydziana
103,50
śruta rzepakowa
113,50

agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.12.2020 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk
opak.

zł

ZRiO Agroplon
Bartoszyce
opak.

zł

Banaszewski
Edwin Magazyn
Biskupiec
opak.

zł

Spółdzielnia
Ogrodniczo-Pszczelarska
w Giżycku
opak.

zł

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

zł

50 g

40,73

Cewino 500 S.C.

1l

224,29

Saper 500 S.C.

1l

153,95

Mezotop 500 S.C.

1l

56,19

1l

42,24

5l

110,06

1l

188,90

5l

361,21

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD

1l

115,75

Galmet 20 SG

Atlantis 12 OD+Actiriob

500ml

77,28

Attribut 70 SG

120g

165,80

Agrosar
Chwastox Extra

1l

244,00

1l

49,00

12,80

Chwastox nowy trio
390 SL
Chwastox Turbo 340 SL

1l

20,15

Gold 450 EC

1l

47,45

Fernando Forte 300EC

1l

72,40

Glean 75 WG

100g

197,60

Granstar Ultra SX 50
SG

20g

18,47

Tayson 464

1l

33,85

Lentipur FLO 500SC

1l

28,45

Puma Uniwersal 069
EW

1l

133,30

Randap/FLEX 480
Roundap 360 SL Plus

1l

23,17

Mustang Forte 195 SE

1l

60,52

100 g

286,70

Titus 25 WG

20l

1l

43,00

1l

31,50

5l

1l

30,00

20g

26,00

165,00
1l

34,00

FUNGICYDY
Spodnam 554 DC

1l

165

Topsin M 500 S.C.

1l

85

Proteus 110 OD

1l

135

Targa 10 EC

1l

125,00
INSEKTYCYDY

Delemetros 100 S.C.
ZAPRAWY i regulatory
Nuprid 600FS

0,25 l

171,65

Orius Extra 02WS

0,9 kg

44,70

Syrius 02WS

0,25 l

Asahi SL

1

0,9 kg

56,00

0,3 kg

20,00

105,00
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agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.12.2020 r.)
Nazwa środka
ochrony roślin

Halwit - Grabinek
opak.

zł

Agro-Produkt
M. Zelma, N. Miasto
Lubawskie
opak.

Mazur s.j. Kurzętnik

zł

opak.

zł

11

155

1l

165,00

1l/5l

118/550

2l

320

1l/5l

23/79

HERBICYDY
Huzar Activ 385 OD
Agil S 100 EC
Axial Komplett pack
Agrosar 360 SL
Chwastox Extra 300SL

5l

98

1l/5l/10 l

20,50/88

1 l/5 l/10 l

25/85/160

Chwastox Turbo 340 SL

5l

132

1l/5l/10 l

38/145/260

1 l/5 l

34/144

Granstar Ultra SX 50 SG

240 g

227

20g/240 g

22/250

Maister POWER 42,5 OD

1l

153
1 l/5 l

70/325

200g/1kg

0,20

1l

55,00

1l/5l

143/715

1l/5l

152/720

Mustang forte 195SE
Roundap Ultra 360 SL

20 L

412

Titus 25 WG

100 g

327

1l

116

Mustang 306SE
Lancet Plus 125 WG
Boxer 800 EC
Puma Uniwersal 069 EW

5l

650

FUNGICYDY
Artea 330 EC
Funaben Plus 02WS

5l

725,00

0,3 kg

22,00
INSEKTYCYDY

Apacz 50 WG
Decis Mega 50 EW
Mospilan 20SP

26

40 g

174,00

1l

135,00

200 g

100,50
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CENY SKUPU MLEKA (10.12.2020 r.)
Średnia
Dopłata
Dopłata
cena
w zł.
za
wypłacona
za klasę
wielkość
za miesiąc
Extra
dostawy
/brutto/

Cena
w zł.
za jedn.
tłuszczu

Cena
w zł.
za jedn.
białka

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo

0,40

0,12

0,30

1,67

0,05-0,26

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie

0,11

0,10

0,1+0,05

1,61

0,1-0,22

Spółdzielnia

Dopłata

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

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.12.2020 r.)

Wyszczególnienie

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

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY

brak skupu

brak skupu

Żywiec wieprzowy 3,3 – 4,00 +VAT
WBC kl.E -6,8 – 7,0 zł+VAT

ŻYWIEC WOŁOWY

poubojowa klasa O:
jałówki – śr. 9,5
buhajki – śr. 10,5

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-13,00
byki pow. 300 kg R-13,60

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

ŻYWIEC KROWY

śr. 10,0

poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 10,90

brak skupu

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.12.2020 r.)
Targowisko / towar

pszenica (dt)

jeczmień (dt)

pszenżyto (dt)

ziemniaki (dt)

jaja (szt.)

100-150

0,70-1,80

100-110

0,80-1,00

110-120

0,50-0,80

60

100-150

0,70-1,00

70

100

0,70

100-160

0,7-1,00

110

1,10

Biskupiec
Ełk

85

65

70

Giżycko
Olecko
Orneta
Pisz
Szczytno

79

60
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agrorynek

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

P.H.U. "Biochem" Wiesław Musiał

"BAY WA Nowa Wieś 14-400 Pasłęk"

"Halwit Grabinek"

"Centrala Nasienna
Nidzica"

"Zaopatrzenie Rolnictwai Ogrodnictwa
„Agroplon” Bartoszyce"

Alfa Agri Michalak P.A.Michalak Szczytno

AMIGA MRĄGOWO

"UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk"

"U Krzyśka" K.Samora Mrągowo

"Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec"

”Amiga” sp. z. o.o. Kętrzyn

"Chemirol „Hurtownia Środków Ochrony Roślin”
Iłowo Osada"

P.H.U. Ewita D.Karbowski Rybno

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, Lidzbark

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

Nazwa

"„MAZUR” sp.j.
R. i M. Mazur Kurzętnik"

CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.12.2020 r.)

zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt zł / dt
Mocznik 46%

150,00 146,00 136,00 135,00 130,00 138,00 137,00 137,00 145,00 138,00

Saletra amonowa

120,00 120,00 103,00 103,00 110,00 108,00

Saletra wapniowo-magnezowa

92,00
110,00 110,00 97,00 97,00 95,00

106,00

Saletrzak

105,00 110,00 91,00 89,00 88,00

90,00 96,00 138,00

Siarczan amonu

88,00

Superfosfat wzbog. 40%
P2O5 gran.

160,00 160,00 162,00 165,00

Siarczan magnezu

98,00 100,00 120,00 110,00 115,00 132,00 115,00

162,00

136,00 135,00 145,00 152,00 154,50

RSM

95,00
130,00

152,00

98,00

192,00 144,00

105,00 99,00

133,00

139,00

128,00

138,00

166,00

Lubofoska 4:12:12

160,00

Polifoska 5-17-32

154,00

162,00

NPK 8-19-29

105,00

125,00 97,20

162,00

158

140,00

NPK 8:15:30

151,00
150,00 152,00

154,50

NPK 7-20-30

153,90

155,00
168,00

Polifoska 7:18:28

155,00

161,00 162,00

162,00

159,50

160,00

155,00

Ultra 5 5:15:30

142,00

Ultra 8:20:30

150,00

Tarnogran 12-23

102,00 112,00 100,00
49,00 52,00 44,00

wapno tlenkowe CaO+MgO 75%

56,00

44,00

56,00

44,00
55,00

Canvil 27

28

118,00

122,00

Polifoska 8:24:24

Wapno magnezowe

134,00

115,00

Amofoska NPK 4:12:20

wapno granulowane

100,00 99,00 82,10

85,00
150,00

Polifoska 6:20:30

102,60 117,85 92,90 94,00
88,00

Sól potasowa

NPK 8-20-30

99,90 94,00

88,00

Superfosfat poj. 20% P2O5 gran.

Amofoska NPK 4:16:18

147,00 138,30 121,00

105,00 150,00 102,00 132,00 123,60 113,40 124,52 107,50 96,00 92,40

Saletrosan

Amofoska NPK 4:12:12

149,50

Bieżące Informacje nr 1 [375] n Styczeń 2021

48,00 49,00 40,00
91,00

100,00

44,00 57,00 110,00

52,00
60,00

159,00

agrorynek
CENY USŁUG ROLNICZYCH 10.12.2020 r.
Usługa/firma (zł/godz)
Orka pług 4-skibowy

SKR
Rybno

SKR
Rudzienice

Agroperfekt
Kisielice

172,80

229,50 h

240,00

Orka 4 skiby pług obrotowy

ROL-BART FU-H S.
Bartkowski Lidzbark

292,50 h

330,00

Roztrząsanie obornika

388,80

184,50 h

90 za 1 przyczepę 13 t

Transport 1-przyczepa

123,00

150,00

130,00

Transport 2-przyczepy

147,60

170,00

150,00

Siew kukurydzy

189,00 h

Najem ciągnika

140,00 h

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

270/144

Siew zbóż

130 (ha)

180,00

130 (ha)

162,00 h

Wysiew nawozów

50 (ha)
20 zł/tona

Rozwożenie wapna z załadunkiem
Kultywator

140,00

172,80
261-292,5 h

Agregat 2 kultywatory z wałkiem

80 (ha)

Agregowanie
184,50

koszenie kosiarką rotacyjną

150,00
40(ha)

Opryskiwanie
207,00

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana
Wypożyczenie ciągnika

108 h

120,00
252 za 1 ha

Podsiew traw siew.VERDO
Bronowanie

97,20

Wałowanie

97,20

Talerzowanie

172,80

261,00

Ładowarka

129,60

155,70

Spycharka

129,60

Koparka

108,00

Równarka

135,00

Zestaw niskopodwoziowy

147,60

200,00

100 (ha)
130,00

850 (ha)
360(h)

Koszenie kukurydzy na ziarno
432,00 +45,00

300 (ha)

Koszenie kombajnem zbożowym
Zbiór balotów turem

126,00 h

Odwóz kiszonki 4 t

166,50 h
25 zł/szt

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne
Zbiór zielonek
Owijanie balotów

120/h

100,00

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)

250 (25t/h)

581,40-632,70 h

300,00

8,10 zł za szt
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w chlewni i oborze

Hodowla kaczek
Najbardziej rozpowszechnione w Polsce są kaczki rasy Pekin. Kaczki uważane są za ptaki dość łatwe w odchowie
i mniej wymagające niż inne gatunki drobiu. Intensywnie żywione osiągają one w ciągu 8-10 tygodni nawet do 2,5 kg.
Do rozpłodu pozostawia się tylko osobniki zdrowe i dobrze odchowane. Stadko rozpłodowe tworzy się jesienią z 4-5
kaczek i jednego kaczora. Kaczek nie należy użytkować dłużej niż 3-4 lata, gdyż z wiekiem nieśność maleje, natomiast
kaczory po dwóch latach są za ciężkie do kopulacji.
Mariola Kustra

Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie
Rozpłód i wyląg
Okres nieśności kaczek trwa od lutego do końca czerwca.
W czasie mrozów nie
wolno pozostawiać
jaj przez cały dzień
w kaczniku, gdyż zbyt niska temperatura pomieszczenia może obniżyć ich wartość wylęgową. Jaja wylęgowe muszą być
świeże, nie starsze niż 7 dni o normalnym kształcie, nie popękanej, gładkiej
i czystej skorupce. Jaja przechowuje się
w pomieszczeniu o temperaturze 5-10°C
i wilgotności względnej powietrza 6075%. Układa się pojedynczą warstwę jaj
i codziennie ostrożnie przewraca. Kaczki domowe z reguły nie wysiadują jaj, za
nasiadkę przeznacza się kurę lub indyczkę. Pod kurę kładzie się około 12, natomiast pod indyczkę 17-20 jaj. Wyląg jaj
kaczych trwa 28 dni.
Wychów kacząt
W wychowie naturalnym kaczęta porzucają wodzicielkę zwykle po 3
tygodniach. Stają się wtedy całkowicie samodzielne i wychowują się bez
większych trudności. Wychów kacząt
pochodzących z lęgów sztucznych jest
łatwiejszy niż wychów ptaków grzebiących. Kaczęta są mniej wrażliwe na
zimno i szybciej można jej pozbawić
sztucznego źródła ciepła. Pomieszczenia dla kacząt z wylęgów późnowiosennych już nie wymagają ogrzewania
po upływie czterech tygodni. Kaczęta
można przenieść do kacznika lub budki noclegowej. W pierwszym dniu życia
kacząt nie karmi się, ani nie poi. Przez

30
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następne 3-5 dni podajemy serek jajeczny (1 jajko rozbite w 1/4 szklanki mleka i podgrzewane wolno do ścięcia się
białka). Od 4 dnia do serka dodaje się
drobno posiekaną zieleninę (szczypior,
tarta marchew, pokrzywa, lebioda). Do
picia podajemy czystą wodę. W pierwszym tygodniu stosuje się mieszankę
treściwą przemysłową albo mieszanki
własne. W pierwszym tygodniu kaczęta żywimy 6-7 razy dziennie co dwie
godziny. Od 10-12 dnia życia do mieszanki wilgotnej wprowadzić należy
ziemniaki. Trzytygodniowe kaczęta są
już na tyle silne i samodzielne, że można je wypuszczać na wybiegi, gdzie same zdobywają pożywienie naturalne
(zielonki, owady i ich larwy itp.). Z żerowisk wodnych kaczęta mogą korzystać dopiero od 3 tygodnia życia, kiedy to wydzielina gruczołu kuprowego dostatecznie już natłuszcza pióra.
Najwłaściwsze są wody płytkie, ciepłe
i wolno płynące. Małe zbiorniki bezodpływowe (sadzawki, stawy) są niebezpieczne ze względu na zagrożenie
chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi. Żerowanie na wodzie pokrywa ok.
30% zapotrzebowania kaczki na paszę.
Kaczki w wieku 7 tygodni można już
przeznaczyć na tucz. Do 10 tygodnia
należy je karmić intensywniej. Dobre
przyrosty uzyskuje się podając wilgotną mieszankę zbożową (5 części śruty
jęczmiennej, 2 części otrąb pszennych
i trzy części śruty owsianej – od śruty
lepsze są płatki z gniotownika) łącznie
z ziemniakami parowanymi, które powinny stanowić 1/3 mieszanki. W tym
okresie kaczki karmi się często 5-6 razy dziennie w takich dawkach, ażeby
w ciągu 15-20 minut najadały się do syta. Trzeba zapewnić stały dostęp wody
do picia. W 10 lub 11 tygodniu wzrost
kaczek zatrzymuje się niemal zupełnie.
Przyczyną tego jest zmiana upierzenia,
trwająca ok. 6 tygodni. Tucz młodych
kaczek jest więc opłacalny, jeżeli osiągną one 2-2,5 kg jeszcze przed zmianą
upierzenia.

Żywienie kaczek dorosłych

Mniej więcej w połowie września na
żerowiskach wodnych giną niektóre rośliny, np. rzęsa wodna a inne przestają
rosnąć. Kaczki znajdują coraz mniej pożywienia naturalnego i dlatego podawanie paszy z ręki musi być coraz większe.
W tym okresie kaczki są już w dobrej kondycji, którą należy utrzymać do rozpoczęcia sezonu wylęgowego. Kaczki należy żywić 3 razy dziennie. Wodę do picia
kaczki powinny mieć stale, w czasie mrozów poidła muszą być wewnątrz kacznika. Nioski karmimy 4 razy dziennie. Rano odpas powinien się odbywać w kaczniku lub na ograniczonym wybiegu, ażeby kaczki nie pogubiły jaj, które znoszą
w godzinach przedpołudniowych. Wieczorem daje się im ziarno. Rozdrobnione
skorupki jaj lub kreda pastewna powinny być stale podawane w osobnych korytkach. W drugiej połowie czerwca lub
na początku lipca należy umożliwić kaczkom korzystanie z pastwiska lub żerowisk
wodnych. Jeżeli brak ich w pobliżu, trzeba
podawać dużo zielonki (do 500 g na sztukę dziennie) a wieczorem 70-80 g ziarna
na sztukę. Po zakończeniu użytkowania
nieśnego kaczki dotucza się przez 2-3 tygodnie. Należy pamiętać, że korytka i poidła muszą być czyste nie oblepione starą
karmą, gdyż w takich resztkach rozwijają się zarazki. Tylko zimą kaczki dorosłe
muszą przebywać w kaczniku, w którym
temperatura nie powinna spadać poniżej
0°C. Kacznik powinien być czysty i suchy.
Kaczki trzymane w wilgotnych pomieszczeniach i na wilgotnej ściółce często chorują na reumatyzm.
Źródło:
- M. Fandrejewska „Poradnik gospodyni.
Rozpłód i wyląg kaczek”
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Nowa ekologia
W nadchodzących latach czeka nas mała rewolucja w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Nowy PROW
2021-2027, czyli zmiana legislacji krajowej, jak i czekające nas zmiany w prawodawstwie unijnym. Zanim zaczną obowiązywać nowe rozporządzenia, mamy jeszcze trochę czasu, dlatego warto już teraz zapoznać się z tym, co nas czeka.
mgr inż. Małgorzata Razminas

Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
„W trakcie negocjacji, które trwały ponad
trzy lata, Komisja miała cały czas na uwadze
europejskich konsumentów, którzy kupują produkty ekologiczne i mają pewne racjonalne oczekiwania co do gwarancji, jakie wynikają z unijnego logo produkcji ekologicznej.”
Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.
Obecnie obowiązującym rozporządzeniem na poziomie unijnym jest:
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
Na podstawie tych dokumentów zostały opracowane przepisy krajowe, które obowiązują rolników i producentów
rolnych już ponad 10 lat. W tym okresie produkcja rolnicza oraz oczekiwania
konsumentów, co do obecnych na rynku
produktów uległy zmianie. Coraz większa jest świadomość społeczeństwa na
temat roli żywności w celu zachowania
zdrowia. Więcej klientów zwraca uwagę
na pochodzenie produktów, w jaki sposób zostały wytworzone oraz czy są bezpieczne dla nas.
W odpowiedzi na zmieniające się realia Komisja Europejska opracowała nowe przepisy. Jest to:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia
30 maja 2018 r., w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.
Dokument ten został opracowany już
w 2018 roku, jednakże do tej pory obowiązuje jeszcze poprzednia legislacja. Początkowo planowano, żeby każde państwo członkowskie do 1 stycznia 2021
roku opracowało na szczeblu krajowym
swoje akty prawne w oparciu o nowe roz-

porządzenie. Jednakże w międzyczasie
wydarzyły się trudne do przewidzenia
sytuacje – cała Europa zmaga się obecnie ze skutkami pandemii. Z tego względu Parlament Europejski wydał decyzję,
aby odroczyć to do 1 stycznia 2022 roku.
Nowe rozporządzenie zostało tak opracowane, aby ułatwić pracę rolnikom oraz
jednocześnie wzmocnić zaufanie konsumentów do certyfikowanych produktów.
Obecne przepisy pozwalają na wiele odstępstw, czasami są one bardzo indywidualne, skupiają się na poziomie pojedynczego producenta i zależą od argumentacji jaką została poparta prośba. Nowe przepisy
mają ograniczyć tego typu praktyki. Oczywiście nadal będą funkcjonowały niektóre
odstępstwa, np. będzie możliwość tymczasowego zastąpienia składnika ekologicznego, tym „nie ekologicznym”. Jednakże
wszystko będzie ściślej kontrolowane, tak
aby ograniczyć te wyjątki do niezbędnego minimum. Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie zaufania konsumentów do potwierdzonej jakości produktów ekologicznych.
Branża ekologiczna rozwija się dynamicznie, ciągle wzrasta zapotrzebowanie
na kolejne ekologiczne produkty oraz surowce. Obecna certyfikacja nie uwzględnia wielu produktów. W nowych przepisach znajdą się takie pozycje jak: sól, korek,
wosk pszczeli, liście winorośli czy olejki
eteryczne. Zostaną również wprowadzone dodatkowe przepisy dotyczące produkcji mięsa jeleniowatych, królików i drobiu.
Zmiany będą dotyczyły uproszczeń
także dla rolników. Aby ułatwić proces
certyfikacji, w tym obniżyć jej koszty,
będzie możliwa certyfikacja grupowa.
Drobni producenci, których do tej pory
nie było stać na certyfikację swoich produktów, będą mogli uzyskać certyfikat
ekologiczny na swoje produkty po możliwie jak najmniejszych kosztach.
Do tej pory standardowo każde gospodarstwo było kontrolowane raz do roku. Nowe przepisy uwzględniają możli-

wość zmniejszenia częstotliwości „odwiedzin” inspektora. Dotyczyć to będzie gospodarstw o ugruntowanej pozycji, u których kontrole roczne przez trzy kolejne
lata nie wykazały żadnych nieprawidłowości. W takich przypadkach jednostki
certyfikujące będą mogły podjąć decyzje
o kontroli raz na dwa lata. Jednakże aby
zapewnić wysoką skuteczność kontroli,
będą one niezapowiedziane. Działania
te mają na celu ograniczenie biurokracji
dla instytucji kontrolujących jak również
dla rolników.
Nowe przepisy nie zmieniają się w stosunku do możliwych systemów upraw
szklarniowych. Nadal będzie możliwa
uprawa roślin jedynie w glebie, nie będzie dopuszczona uprawa na tak zwanych zagonach wyniesionych, gdyż nie
jest to zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego.
Aby zwiększyć zaufanie konsumentów,
w nowym rozporządzeniu znajdują się zapisy o tym jak zmniejszyć ryzyko przypadkowego zanieczyszczenia pestycydami upraw ekologicznych. Ma to dotyczyć
znoszenia środków ochrony roślin stosowanych na sąsiednich polach uprawianych
metodami konwencjonalnymi. Za kontrolę
tego działania będą odpowiedzialne instytucje w obrębie każdego państwa. Po upływie 4 lat od wejścia w życie powyższych
przepisów, komisja europejska oceni, czy
podjęte działania były wystarczające i czy
został osiągnięty pożądany efekt.
Przedstawione informacje są dość ogólne, szczegółowe wytyczne, jak będą realizowane działania, poznamy w momencie
zatwierdzenia przepisów krajowych.
Źródła:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2018/848, z dnia 30 maja 2018
r., w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007
- https://ec.europa.eu
- http://www.agrobiotest.pl
- https://publicystyka.ngo.pl
Bieżące Informacje nr 1 [375] n Styczeń 2021
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Hodowla na kompostowniku
W Polsce w latach dziewięćdziesiątych nastąpiły przemiany społeczno-gospodarcze poprzez restrukturyzację już
istniejących oraz wejście na rynek nowych produktów. Niektóre z nich przetrwały do dzisiaj, inne firmy rozszerzyły
swoje działalności w innych kierunkach, a jeszcze inne nie przetrwały próby czasu.
inż. Agnieszka Kieliszek

Doradca Zespołu Doradców w Elblągu
Jedną z działalności, która była modna
w tamtych czasach była produkcja dżdżownic kalifornijskich. Czy
ten „złoty biznes”, który przynosił wtedy
spory zysk powraca
do nas w dzisiejszych czasach?
Dżdżownice kalifornijskie, kalifornijki
lub też „czerwone robaki” to popularne
nazwy kompostowców różowych. Produkuje się je profesjonalnie, w dużym stopniu, jak i w mniejszym m.in. w małych
gospodarstwach oraz przydomowych
ogródkach. Wielkość dżdżownic sięga
nawet do 12 cm, a ich żywotność szacuje się na kilkanaście lat, ponadto potrafią
zwiększać swoją populację w ciągu roku
21-krotnie. Rosną do mniej więcej siódmego miesiąca życia, natomiast po 90
dniach osiągają pełną dojrzałość płciową.
Dorosły osobnik waży ok. 1 gram, pochłaniając dziennie tyle substancji organicznej ile waży, przy czym wydala połowę tego, co jest w stanie przyswoić. Zaletą jest również fakt, że żyją w gromadzie i są odporne na wszystkie choroby
bakteryjne i wirusowe. Wykorzystywane są najczęściej jako przynęta wędkarska oraz jako pokarm ryb akwariowych
i gadów. Są zwierzętami mało wymagającymi, które bardzo dobrze przetwarzają materię organiczną przeznaczoną do
kompostowania. Żywią się w zasadzie
wszystkimi resztkami, które normalnie
przeznaczone są do kompostowania – zepsute warzywa, owoce, resztki kuchenne,
trawy, liście, trociny.
Ponadto żywią się również obornikiem zwierzęcym, np. końskim lub bydlęcym, najlepiej przefermentowanym,
takim który przeleżał już jakiś czas,
a proces fermentacji został zakończony.
W granicach 10% można podawać im
obornik świński oraz kurzy, który również został przefermentowany. Wyjątek
stanowi obornik królików, który można
podawać bezpośrednio po pozyskaniu
ze względu na dość suchą konsystencję.
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Bardzo ważnym składnikiem pożywienia dżdżownic kalifornijskich jest celuloza, która zawarta jest w papierze lub tekturze. Taki papier lub tekturę przed podaniem najlepiej jest namoczyć.
Celuloza potrzebna jest dżdżownicom
do budowania kokonów, które zawierają
jaja i są im niezbędne do rozmnażania.
Zjedzone resztki wydalane są w postaci koprolitów, które są cennym nawozem
znanym pod inną nazwą jak wermikompost lub biohumus. Porównując zwykły
kompost, a ten uzyskany od dżdżownic
kalifornijskich można zauważyć, że jest
bardziej odżywczy dla roślin i inaczej
napowietrzony. Napowietrzenie odbywa się poprzez niezliczone ilości małych
kanalików, które pozostają po przemieszczaniu się kalifornijek w celu poszukiwania pożywienia. Dzięki takim kanalikom rozprzestrzeniają się czynniki takie jak tlen i woda deszczowa, które korzystnie wpływają na żyzność, strukturę
gleby jak i plonotwórcze właściwości gleby. Biohumus umożliwia zatem szybszy
i lepszy proces rozwoju roślin m.in. poprawia ukorzenienie się roślin, ale także
sprawia, że rośliny są bardziej odporne
na różnego rodzaju choroby bakteryjne,
wirusowe i grzybowe. Ponadto stwierdzono, że dżdżownice zmniejszają toksyczność materii organicznej, co skutkuje tym, że można je wykorzystywać do
oczyszczania ścieków.
Dżdżownice należy hodować w kompoście, w którym panuje duża wilgotność oraz ciepło wytwarzane podczas
procesów rozkładu materii organicznej.
Najkorzystniejsza temperatura powinna mieścić się w granicach między 10°C
a 20°C, zaś wilgotność na poziomie 80%.
Właśnie takie warunki będą wpływać na
najwyższą aktywność dżdżownic, na ich
przetwarzanie pokarmu oraz rozmnażanie. Żeby utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża należy je nawadniać, przy
czym powinno się zwrócić uwagę, aby
nie przesadzić, gdyż spowoduje to zatopieniem tych małych zwierząt. Decydu-

jąc się na hodowlę na wolnym powietrzu
należy wybrać odpowiednie rozwiązanie
jakim są pryzmy kompostowe, kompostowniki lub wykopane doły. Przy wyborze tych ostatnich powinno zabezpieczyć się spód drobną siatką lub innym
twardym podłożem przed gryzoniami
takimi jak krety, dla których dżdżownice
są rarytasem. Poprzez zastosowanie różnych okryć jakim mogą być słomy, liście
czy włókniny ochraniamy kompostownik przed nagłymi zmianami temperatur.
Pamiętać należy o tym, aby przy zabezpieczeniach używać takich tworzyw,
które nie są zbyt grube, ponieważ np.
grube włókniny mogą nie przepuszczać
wystarczającej ilości świeżego powietrza,
co za tym idzie, dżdżownice mogą się
udusić od nadmiaru ciepła. Kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscu osłoniętym tak, aby w zimne dni
ochronić go przed ochłodzeniem, a w ciepłe dni przed nadmiernym rozgrzaniem
oraz parowaniem.

Dżdżownice hodowane na powietrzu
przez cały rok, w okresie zimowym mają
mniejszą wydajność przetwarzania substancji organicznej jak i wolniejsze rozmnażanie się, zwłaszcza gdy temperatura na zewnątrz spada drastycznie poniżej 0°C. Przy zakładaniu kompostownika
pierwsza warstwa podłoża powinna zawierać dobrej jakości kompost lub ziemię
o odpowiednim pH, które powinno wahać się między 6 a 8. Warstwa podłoża
na samym początku może mieć grubość
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ok. 5 cm. Gdy już dojdzie do wpuszczania kalifornijek warto zwrócić uwagę na
czas ich zanurzenia w kompoście. Jeśli
nastąpi to szybko tzn. że wszystko zostało
prawidłowo przygotowane, natomiast jeśli
ich zanurzanie trwa zbyt długo oznacza
to, że warunki nie są dla nich korzystne.
Aby oddzielić dżdżownice hodowane na
wolnym powietrzu od biohumusu należy to robić między wiosną, a jesienią poprzez położenie świeżego pożywienia na
wierzchnią warstwę wermikompostu. Po
odczekaniu 7 dni, gdy dżdżownice przejdą na górną, świeżą warstwę pożywienia należy przenieść je wraz tą warstwą

Kudłata zima

do nowego miejsca. Taką czynność powinno powtórzyć się dwukrotnie, gdyż
zagwarantuje nam to wybranie ok. 95%
populacji dżdżownic w naszej hodowli.
Drugim sposobem jest wcześniejszy podział kompostownika poprzez jego przegrodzenie na połowę. W takiej sytuacji
jedna połówka jest pusta, zaś w drugiej
można rozpocząć hodowlę. Podczas gdy
chcemy oddzielić dżdżownice od kompostu przygotować należy świeże podłoże
w części pustej, usunąć przegrodę, a po
ok. 7 dniach kalifornijki powinny same
przenieść się na pożywniejszą część kompostownika.

Źródła:
- https://muratordom.pl/ogrod/pielegnacja-roslin/
dzdzownice-kalifornijskie-hodowla-dzdzownicna-kompostowniku-w-ogrodzie-i-na-dzialceaa-yYLG-nHAk-ZUjL.html dostęp 25.11.2020
- https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/
produkcja-zwierzeca/pozostale-zwierzeta-hodowlane/18087-dzdzownice-kalifornijskie
-czy-powraca-cudowny-biznes-lat-90-tych
dostęp 25.11.2020
- https://poradnikogrodniczy.pl/dzdzownicekalifornijskie-hodowla-w-kompostowniku.
php dostęp 27.11.2020
- https://swiatrolnika.info/dzdzownice-kalifornijskie dostęp 27.11.2020

Jak zabezpieczyć psa przed zimą, czyli zapewnić mu warunki, aby nawet najbardziej srogą zimę nasz pupil przeżył
w jak najmniej stresujący sposób? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy chcą, by ich kudłaty przyjaciel i pomocnik
nie odczuł mrozu.
inż. Karol Podgórski

Główny Doradca Zespołu Doradców w Iławie
W czasie zimy zdarzają się spadki temperatury poniżej zera stopni Celsjusza,
opady śniegu, do tego
również krótszy dzień
oraz dłuższe noce –
wszystko to ma niekorzystny wpływ na psychikę zwierzęcia.
Dotyczy to głównie tzw. psów podwórkowych. Bardzo często psy takie przebywają na łańcuchu, gdzie łańcuch jest zakładany bezpośrednio na szyję. Może to
doprowadzić do odmrożeń przy znacznym spadku temperatury. Najlepiej byłoby w ogóle nie trzymać psa na uwięzi, jeśli jednak nie jest to możliwe, oprócz zadbania o dostatecznie długi łańcuch, powinno się przyczepiać go do skórzanej
obroży, w ten sposób zminimalizuje się
jedno z zimowych ryzyk.
Bardzo ważnym elementem podczas zimy jest buda. To w niej pies wypoczywa,
śpi, chroni się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Buda psa powinna być szczelna, nie powinna przepuszczać wody ani wiatru. Bardzo dobrze jest,
jeżeli jest ocieplona np. styropianem, ponieważ ocieplenie spełnia podwójną rolę
– w zimę chroni przed nadmiernym wychłodzeniem, a latem przed przegrzaniem.
Buda powinna mieć także zabezpieczoną
izolację od podłoża, nie powinna stać bezpośrednio na ziemi. Nawet zwykle cegły,
położone pod nią już dadzą efekt.

Obecnie na rynku dostępne są budy
w różnych kształtach i rozmiarach oraz
z różnymi rozwiązaniami ograniczającymi utratę ciepła, np. kurtynami na wejściu do środka czy też budy z przedsionkiem. Kurtyny, jak i przedsionki ograniczają bezpośredni dostęp chłodu. Oczywiście, cena wtedy rośnie, ale zakup budy to zakup na wiele lat, zadbany pies
zaoszczędzi na ewentualnych kosztach
leczenia, a w gospodarstwie jest też wizytówką gospodarza. Kupując budę, powinniśmy dobrać ją do wielkości psa,
nie powinna być ona zbyt mała, ale także nie może być i zbyt duża, ponieważ
to pies powinien ją ogrzać swoim organizmem. Oczywiście, w środku powinno znajdować się ciepłe i suche legowisko lub słoma.
Należy też wspomnieć o żywieniu
psa podczas zimy. Nie tylko u ludzi
właściwa dieta to fundament zdrowia
i energii. Jeśli chodzi o skład karmy, najlepiej zasięgnąć opinii lekarza weterynarii, który pomoże ją dobrać do wielkości, kondycji, wieku i rasy naszego pupila. Jeśli nie karmimy suchą karmą, jedzenie powinniśmy podawać ciepłe, ale
nie gorące. Można mieszać suchą karmę
z mokrą, urozmaicając w ten sposób psi
jadłospis. Posiłki należy też rozbić na 2-3
razy na dobę i pamiętać, że pies w okresie zimowym może zjadać więcej jedzenia. Budująca się warstwa tkanki tłuszczowej wpływa pozytywnie na prze-

trwanie mroźnych dni. Psie posiłki powinny być bardziej energetyczne i bogate w węglowodany (np. kasze) i białko (mięso), należy też pamiętać o witaminach i mikro- i makroelementach. Poza tym pies powinien mieć stały dostęp
do czystej wody.
Ciepła buda, zbilansowana dieta to
jeszcze nie wszystko – poświęćmy psu
trochę czasu, kontakt z człowiekiem, który pochwali, pogłaszcze, czy pobawi się
w aportowanie zdecydowanie korzystnie
wpłynie na kondycję psychiczną zwierzęcia. Latem częściej przebywamy na dworze, czy to pracując, czy wypoczywając,
długie, jasne wieczory temu sprzyjają, zimą wręcz odwrotnie, a pies podwórkowy
zostaje sam na wiele ciemnych i zimnych
godzin. Pamiętajmy o tym, bo przecież,
jak powiedział Aldous Huxley: „Dla swego psa każdy jest Napoleonem”.
Nie zawiedźmy więc psiego zaufania!
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Dokarmianie pszczół
Pszczelarze podają pszczołom roztwór cukru z wodą w zamian za odebrany im miód, który stanowi naturalną podstawę diety owadów. Pokarm na zimę, syrop oraz ciasto miodowo-cukrowe podaje się pszczołom jeszcze latem, po
ostatnim odwirowaniu miodu po to, by pszczoły przygotowały pożywienie i zmagazynowały je w plastrach.
mgr inż. Grzegorz Jędrzejek

Starszy Doradca Zespołu Doradców w Nidzicy
Odkłady, pszczoły
w ulikach weselnych
i ulach pokazowych
muszą być dokarmiane. Nieduży, ale stały dopływ pożywienia, zwłaszcza w okresach ubogiego pożytku, wspiera odżywianie larw mleczkiem
pszczelim i wzmaga zapał pszczół do budowy plastrów oraz czyszczenia ula.
Podczas gdy rój bez problemu może
przetrwać nawet kilka dni bez pożywienia, pozbawiona pokarmu rodzina z czerwiem z każdym dniem ponosi niepowetowane straty. Kanibalizm, który polega na
wysysaniu młodych, a później także starszych larw, jest w tym wypadku zachowaniem instynktownym, ratującym pszczołom życie. Głodujące rodziny można spotkać zwłaszcza na źle prowadzonych pasiekach (odległych). Masowe obumieranie pszczół niczemu nie służy. Powinno
być jak najszybciej przerwane dokarmianiem awaryjnym lub dowieszeniem plastrów z pokarmem.
Czym dokarmiamy pszczoły
Pokarm przygotowywany dla pszczół
składa się z cukru, cukru w formie roztworu, jako syrop (specjalny dla pszczół)
bądź jako ciasto miodowo-cukrowe. Pożywienie dla pszczół pszczelarz może przygotować samodzielnie albo kupić gotowe
w specjalistycznych sklepach. Odpowiednim cukrem jest sacharoza (inne nazwy
to cukier spożywczy, trzcinowy, buraczany), fruktoza (cukier owocowy) i glukoza
(cukier gronowy). W pokarmie pszczelim
nie powinno być innych cukrów poza tymi trzema. Dopuszczalne są najwyżej naprawdę nieznaczne ilości innych cukrów.
Zawartość glukozy nie powinna być zbyt
duża. W przeciwnym razie powstaje niebezpieczeństwo wykrystalizowania się pokarmu w plastrach, co nie jest przyswajalne przez pszczoły. Z tego też powodu także miody rzepakowy (duży udział glukozy) oraz z wysoką zawartością melacytozy
(cukier modrzewiowy, tzw. miód cemen-
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towy) nie nadają się na pokarm zimowy
– Hydroxymethylfurfural (HMF) jest trujący dla pszczół i istotnie skraca ich życie
(pszczół zimowych). Powstaje z fruktozy
wystawionej na działanie ciepłego powietrza i kwasów. Zawartość substancji mineralnych lub balastowych (np. oligosacharydów) powinna być jak najniższa, by pokarm nie obciążał jelit pszczół. Gdy udział
ten będzie zbyt duży, pszczoła nie zdoła
utrzymać kału, co będzie skutkowało zjawiskami przypominającymi czerwonkę.
Dlatego miody spadziowy oraz wrzosowy
nie są odpowiednim pokarmem na przezimowanie pszczół. Dlatego jeśli to możliwe, wybierajmy te pasze dla pszczół,
które posiadają odpowiednie atesty – są
gwarancją jakości! Również zawartość
wody nie powinna być zbyt duża, gdyż
może prowadzić do fermentacji pokarmu.
Syrop cukrowy. Na czas ostatecznego
zimowania od września pszczoły potrzebują płynnego pokarmu (syrop cukrowy).
Nie zastąpi go ciasto miodowo-cukrowe,
którego spożycie kosztuje pszczoły znacznie więcej wysiłku. Również w razie konieczności awaryjnego dokarmiania zaleca się stosowanie syropu.
Przygotowanie: pszczelarze mogą samodzielnie sporządzić syrop cukrowy
z sacharozy (cukier spożywczy) rozcieńczanej w wodzie w stosunku 1:1 lub 3:2
(cukier lub woda). By pobudzić pszczoły
do budowy plastrów wiosną lub latem,
przygotowujemy roztwór 1:1. Rozcieńczając mieszankę w stosunku 3:2, otrzymamy 60-procentowy roztwór cukru, który
pszczoły przyjmują stosunkowo dobrze.
Drewniana pałeczka lub mieszadło (pot.
mieszadła do miodu) pomogą w rozprowadzeniu i roztopieniu cukru. Ze względu na powstawanie HMF używamy wyłącznie letniej wody. Taki syrop to idealne
środowisko do rozwoju i zagnieżdżania
się śluzowców. Konieczna jest zatem szybka jego wymiana. Mimo to płynny pokarm w postaci mieszanki cukru z wodą,
nawet jeśli przyrządzenie wymaga nieco
pracy, od lat jest sprawdzonym rozwiązaniem. Zależnie od wielkości pasieki i ilości potrzebnego pokarmu niezbędne będą

pojemniki do transportowania pokarmu
na pasieczysko. Gotowy syrop cukrowy
dla pszczół dostępny w sklepach w najlepszym wypadku składa się z fruktozy, glukozy i sacharozy. Pszczoły spożywają go chętniej niż syrop sporządzony
wyłącznie z sacharozy. Kolejna jego zaleta polega na tym, że przy takim składzie
możliwa jest redukcja zawartości wody do
27,5% (udział cukru = 72,5% suchej masy),
co jednocześnie nie utrudnia owadom pobierania pokarmu. Ten mocniej skoncentrowany syrop jest lepiej zakonserwowany a ryzyko popsucia się jest znacznie
mniejsze. Dodatkowo zwalniamy pszczoły z obowiązku odparowywania (osuszania) pokarmu. Na czas późniejszego spożywania zapasów (zwłaszcza po późnym
pożytku) okazuje się to bardzo pomocne.

Ciasto miodowo-cukrowe. Ciasto
(kand) stosuje się przede wszystkim do odżywiania odkładów i wczesnego podkarmiania pszczół, mniej więcej do połowy
sierpnia. Głównym jego składnikiem jest
sacharoza (podstawą cukier puder, czyli mączka cukrowa). Zawartość wody jest
bardzo mała (ok. 10%), co powoduje, że ciasto ma skłonność do szybkiego twardnienia. Podczas dokarmiania nie może ono
wyschnąć ani stwardnieć.
Czas dokarmiania
Odkłady należy tworzyć wówczas, gdy
jest dostatecznie dużo pożywienia. Podczas masowego pożytku (np. gdy kwitnie
rzepak) zwykle rozwijają się bardzo pomyślnie. Zaopatrzenie odkładów w pokarm musimy stale obserwować, ponie-
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waż czynniki zewnętrzne, jak choćby
deszczowa aura, mogą mieć fatalne skutki dla pszczół. Sprawdzoną metodą jest
regularne dokarmianie małymi dawkami syropu lub ciastem miodowo-cukrowym, które zapewnią stały dopływ pożywienia w okresie od maja do zimy. Może
się jednak zdarzyć, że odkład sam zbierze wystarczającą ilość nektaru. Pszczoły
dokarmiamy wówczas tylko w przerwach
między pożytkami. Rodziny produkcyjne w okresie od kwietnia do mniej więcej
połowy lipca dokarmiamy jedynie w razie nagłej potrzeby. Właściwe dokarmianie zimowe rozpoczyna się po ostatnim
odbiorze miodu. Moment ten się zmienia
i zależy od wykorzystania późnego pożytku (spadź na świerkach, miód wrzosowy) pod koniec sezonu. Dokarmianie
zimowe łączymy ze zwalczaniem warrozy. Od lipca wzrasta niebezpieczeństwo
rabunków, dlatego pokarm podsuwamy
najlepiej wieczorami, krótko przed zakończeniem lub zaraz po zakończeniu oblotu. Jest wiele różnych metod dokarmiania
zimowego pszczół, zarówno stałe dostarczanie małych porcji pokarmu jak i dwukrotne dawki 10-12 litrów syropu i dlatego wszystkie one są sprawdzone jeżeli tylko spełniają podstawową zasadę dostarczania pokarmu i nie zajmują pszczołom
miejsca na czerwienie.

ustawiamy na ramkach do góry dnem.
Powstała w ten sposób próżnia nie pozwala na wypłynięcie pokarmu. Ta zasada obowiązuje także w przypadku zakręcanych słoików, w nakrętkach, w których
wywiercono otwory. Robimy je ostrymi
gwoźdźmi o średnicy 1-2 min. Do pojemników ustawionych prosto, takich jak wiaderka i miski, będzie nam potrzebny mały pływak z korka lub drewna. Można też
starym sprawdzonym zwyczajem napełnić te pojemniki sianem. Bez wysepki dla
pszczół pojemnik niezwykle szybko wypełniłyby utopione i posklejane pszczoły. Korytka, kanistry lub inne pojemniki
na pszczeli pokarm mogą być wyposażone w pionowe rurki, blaszki z otworami, siatki lub inne elementy. Wszystkie te
konstrukcje chronią pszczoły przed utopieniem. Nie ustawiamy pokarmu w bliskim sąsiedztwie owadów. Pokarm i plastry magazynujemy w miejscach szczelnie przed nimi zamkniętych. Zwłaszcza
późnym latem i jesienią musimy chronić
pasiekę przed pszczelimi rabunkami. Do
przyrządzania pokarmu dla pszczół sięgamy wyłącznie po cukier spożywczy
lub specjalny, gotowy pokarm. Po zakończeniu dokarmiania cały wykorzystany
sprzęt (wiaderko, kieszeń itd.) dokładnie
myjemy w gorącej wodzie, zwłaszcza gdy
pokarm popsuły śluzowce.

Przyrządy do dokarmiania

Dokarmianie krok po kroku

Pszczoły zawsze dokarmiamy bezpośrednio w ulu. Zewnętrzne dokarmianie,
tzn. wystawianie pojemników z jedzeniem w ogrodzie, jest bezcelowe - sprzyja tylko rabunkom. Pokarm podaje się
pszczołom zwykle z góry, umieszczając
go w pustym korpusie, w specjalnym pojemniku (wiaderko, słoik, korytko) bądź
w tzw. podkarmiaczce. Wysoka dennica umożliwia także podkarmianie od dołu. W sprzedaży dostępnych jest bardzo
wiele różnych modeli, ale można też przystosować do tego pojemniki, które mamy
w domu. Niekiedy gotowy pokarm zawiera również osprzęt do dokarmiania (np.
pionową rurkę).

q Pszczoły znajdujące się w górnym korpusie odymiamy podkurzaczem.
q Odwróconą do góry dnem podkarmiaczkę wiaderkową ustawiamy na górnych beleczkach ramek. (Jeśli mamy wątpliwości, czy pokarm nie będzie wypływał, możemy ustawić wiaderko najpierw
na innym pustym wiadrze i odczekać,
czy utworzy się próżnia).
q Pusty korpus będzie osłoną dla pokarmu. Na koniec cały ul nakrywamy
daszkiem.
Inne rozwiązania. Ul możemy także
nakryć daszkiem z otworem wylotowym,
na którym ustawimy podkarmiaczkę wiaderkową. Jeszcze jeden sposób to napełnienie pokarmem specjalnej kieszeni, którą wkładamy bezpośrednio do ula.

Aspekty dokarmiania
pokarmem płynnym
Przede wszystkim musimy uchronić
pszczoły przed wpadaniem do pokarmu
płynnego, w którym mogłyby się posklejać. Dlatego np. podkarmiaczka wiaderkowa powinna mieć albo nakrywkę sitową, albo wywiercone otwory. Wiaderko

Ile pokarmu potrzebuje rodzina zimą?
Rodziny jednokorpusowe ze względu
na ograniczoną liczbę plastrów mogą zmagazynować zaledwie ok. 12 kg pokarmu (2
kg na każdy pełny plaster). Dlatego wiosną może zabraknąć pszczołom pokarmu

i kilka pustych plastrów trzeba będzie zastąpić pełnymi. W zależności od okresu
czerwienia późnym latem pszczoły mogą
zużyć ok. 15 kg pokarmu. Rodziny późno
czerwiące – pod koniec września lub na
początku października – w razie potrzeby
otrzymują jeszcze jedną porcję syropu cukrowego. Rodziny siedzące w dwóch korpusach magazynują 20-24 kg pokarmu,
w zależności od liczby plastrów. Również
tutaj wysoka aktywność czerwienia może
doprowadzić do wykorzystania zapasów
pokarmu przed początkiem jesieni. Obliczanie ilości pokarmu: na 2 kg pokarmu
w jednym plastrze należy zużyć taką samą
ilość suchej masy cukru. Określanie ilości
pokarmu w rodzinie to pracochłonna metoda, która polega na liczeniu wszystkich
plastrów z pokarmem w pniu. Pszczelarze
z większą liczbą pni ważą całe ule - istnieje kilka rodzajów wag; jedną z częściej
spotykanych jest waga sprężynowa. Stosujemy ją do ważenia lewej i prawej strony ula, suma obydwu stron daje nam ciężar całości. Pień można także zostawić na
wadze przez cały rok. Taka „wahadłowa"
rodzina będzie stale informowała pszczelarza o spożyciu pokarmu (spadek na wadze) lub zebranym wziątku (wzrost). Waga początkowa rodziny zależy od typu ula
oraz materiału, z jakiego został wykonany.
Przedtem możemy zważyć sam ul z ramkami i plastrami. Pszczoły stanowią niewielką część w ogólnej masie dokarmianej rodziny.
Na koniec tego artykułu warto zaznaczyć, że na podkarmianiu pszczół jesienią nigdy nie należy oszczędzać. Jeśli rodzina nie dostanie odpowiedniej ilości pokarmu, wiosenne straty będą nieporównywalnie wyższe od jesiennych oszczędności. Optymalny termin zakończenia podkarmiania to połowa września. Czasem
bywa to niemożliwe – zwłaszcza w przypadku pszczół latających jeszcze w tym
czasie na pożytki spadziowe. Jednak taka
eksploatacja rodziny może być opłacalna
tylko w perspektywie krótkoterminowej
– na dłuższą metę powoduje bowiem jej
znaczne osłabienie i nie pozwala prawidłowo przygotować się do zimowli.
Źródła:
- Pohl F. „Pszczelarstwo podręcznik dla początkujących” KDC Warszawa 2008
- Wróblewski R. „Polskie pszczelarstwo” Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991
- www.pszczoly.pl
- www.pasieka.pszczoly.pl
- www.portalpszczelarski.pl
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CZY ZIMĄ MOŻNA DOKARMIAĆ ZWIERZĘTA I PTAKI?
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Można, ale tylko poprawnie. Z dokarmianiem nie należy przesadzać. W zorganizowanym dokarmianiu obowiązują pewne
zasady. Najważniejsze, żeby dokarmić je wtedy, kiedy brak
pokarmu zagraża ich życiu. Nie powinno się karmić podczas
łagodnych zim, kiedy zwierzęta powinny radzić sobie same.
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W czasie mroźnych i śnieżnych zim bytowanie zwierząt leśnych
ułatwiają w ramach swoich obowiązków Pracownicy Lasów Państwowych. Dokarmianie jest tylko częściową pomocą zwierzętom
w trudnych warunkach środowiskowych. Karmy nie należy podawać przez cały rok. Dzikie zwierzęta wyżywia las i pola, a zatem
muszą pamiętać, jak szuka się pokarmu samodzielnie. Podczas
zim łagodnych najczęściej wystarcza odśnieżanie dróg w lesie
i dostępu do naturalnego pokarmu – krzaczków czarnych jagód
i wrzosów. Jelenie i daniele chętnie ogryzają korę pozostawioną
na ściętych drzewach.
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Dla dzikich zwierząt najtrudniejsze są zimy mroźne, obfite
w śnieg. Dostęp do naturalnego pożywienia i wody staje się wtedy bardzo ograniczony. Trzeba im pomóc. Pamiętajmy jednak, że
zwierzęta leśne można dokarmiać tylko w porozumieniu z leśniczym lub przedstawicielem koła łowieckiego. Oni wskażą stałe
miejsca, w których wykłada się karmę. Leśne stołówki to paśniki
i buchtowiska. Karmę wykłada się po to, by zatrzymać jak najwięcej zwierzyny w lesie. Poszukujące jedzenia zwierzęta znacznie
rzadziej podchodzą w okolice dróg, a tym samym zmniejsza się
ryzyko kolizji z pojazdami. Poza tym zwierzęta rzadziej wychodzą
na pola uprawne, tym samym wyrządzając mniej szkód rolnikom.
W zimowym menu leśnych stołówek króluje siano, sianokiszonka, buraki, ziarno zbóż. To nie wszystko.
Dużą rolę w odżywianiu zwierzyny i zapobieganiu chorobom
odgrywają składniki mineralne, zwłaszcza sól. Składniki mineralne
uzupełnia sól z lizawek. Słone, średniej wielkości kostki, umieszczane są na wierzchołkach specjalnie do tego celu przygotowanych, drewnianych, okorowanych słupów. Pod wpływem wilgoci sól rozpuszcza się i powoli spływa po tych słupach, a zwierzęta ją zlizują. Słone lody są specyficznym przysmakiem zwierząt
w lesie. Trudno uwierzyć, ale corocznie wykłada się w lasach aż
220 ton soli.
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Lasy pomagają również ptakom. Dokarmianie ptaków czynią
chętnie również spacerowicze, dzieci i właściciele ogródków przydomowych. Trzeba tylko uważać, aby im nie zaszkodzić, ponieważ
ptaki mają ograniczone możliwości wydalania soli. Bardzo ważne jest również pojenie.
A więc, jak dokarmiać ptaki?
Dokarmianie zaczynać dopiero, gdy będzie duża pokrywa
śnieżna. Jeżeli już zaczniemy, należy robić to regularnie, aby
jedzenia nie brakowało. W żadnym wypadku nie używać do tego celu chleba i słonych dodatków i konserwantów, ponieważ
ptaki mogą zachorować na groźną dla nich chorobę kwasica.
Przygotowana karma powinna przypominać naturalny pokarm
ptaków, np. pestki dyni i słonecznika, kule tłuszczowe, drobne kasze, płatki owsiane, jabłka, gotowane pokrojone warzywa, kapusta, suszone owoce. Karma zawsze musi być świeża
i czysta. Pokarmu nie wrzucamy do wody dla ptaków w niej żyjących. Karmę należy położyć na trawie nad brzegiem jeziora
lub rzeki w osłoniętym miejscu, aby ptaki nie czuły się zagrożone. Karmniki dla małych ptaków ustawiamy z dala od zagrożeń (dróg, kotów, psów, okien budynków, zbiorowisk ludzkich),
w miejscu dobrze widocznym, umożliwiającym swobodne wzbicie się do lotu. Wskazane są miejsca zadrzewione z dużą roślinnością. Bardzo ważne jest również pojenie ptaków zimą. Obok
karmnika trzeba postawić poidełko z wodą i uzupełniać ją, jeśli zamarznie. W czasie odwilży wykłada się mniej karmy, podczas mrozów – więcej.
W zmiennym polskim klimacie zwierzęta i ptaki już nauczyły się radzić sobie same. Jesienią można na polach zobaczyć
jak gromadzą zapasy tłuszczu pałaszując smakowite młode oziminy. Leśnicy mówią, że sierść zwierząt pogrubiała i urosła, aby
uchronić przed utratą energii. Zmieniają się również ich zachowania fizjologiczne i migracje. Również z powodu ludzkiej ingerencji w środowisko nastąpiły zmiany w zachowaniu wielu gatunków, np. niektóre ptaki zaniechały wędrówek i pozostają na zimę.
Zmiany terenów rolniczych doprowadziły do zaniku miejsc schronienia i żerowisk. Mało jest owoców i nasion, żeby tworzyć odpowiednie zapasy. To wszystko razem wzięte powoduje, że zwierzęta zimą mogą głodować.

A zatem decyzję o dokarmianiu podejmujmy obserwując przyrodę. Bacznie i z uwagą.
Źródło:
- www.lasy.gov.pl
- zdjęcia: archiwum Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie
Dzielimy je na obowiązkowe oraz dobrobrowolne. Rolnicze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe z mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 r.
mgr Klaudia Miziej

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Każda osoba fizyczna, która zajmuje się
działalnością rolniczą i posiada użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłaca
chociaż w części podatek rolny, podlega
obowiązkowi ubezpieczenia. Obowiązek
ubezpieczenia trwa przez cały okres posiadania gospodarstwa, a w przypadku
zmiany właściciela należy poinformować
TU w ciągu 14 dni. Umowa jest podpisywana na 12 miesięcy i jeśli jest w niej zawarta klauzula prolongacyjna zostaje odnowiona na kolejne 12 miesięcy. Na wysokość składki ma wpływ ilość zatrudnionych pracowników, wielkość gospodarstwa oraz ilość posiadanych maszyn
rolniczych i zwierząt. Wyróżniamy cztery rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń
w rolnictwie:
n OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
n ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
od ognia i innych zdarzeń losowych,
n OC pojazdów mechanicznych,
n ubezpieczenie upraw rolnych, w sytuacji uzyskania płatności bezpośrednich.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego dotyczy posiadaczy gospodarstwa nawet jeśli rolnik nie prowadzi
hodowli i upraw. Dzięki temu ubezpieczeniu mieszkaniec gospodarstwa lub jego pracownik nie ponosi kosztów związanych ze śmiercią bądź uszczerbkiem osoby trzeciej, a także jest zwolniony z odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
mienia. W zakres ubezpieczenia wchodzą szkody związane z: obsługą zwierząt,
z pracami w gospodarstwie, z ruchem
drogowym i pracami polowymi. Kontrolę czy jest spełniony obowiązek ubezpieczenia przeprowadza prezydent miasta,
burmistrz bądź wójt. Przepisy przewidują karę w wysokości 1/10 minimalnego
wynagrodzenia w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia. Odszkodowa-

nie za szkody wyrządzone przez nieubezpieczonego rolnika ponosi UFG i później
dochodzi od rolnika zwrotu za wypłacone odszkodowanie.
Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od
ognia i innych zdarzeń losowych gwarantuje środki finansowe na naprawę
szkód, które powstały na skutek ognia
i innych zdarzeń, które mogą być trudne do przewidzenia. Budynek, który należy ubezpieczyć musi mieć powyżej 20
m2 oraz posiadać dach (obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem) i fundamenty. Obowiązkowi podlegają również specjalne działy produkcji rolnej i obiekty, które stoją
niewykorzystywane. Kwota ubezpieczenia jest ustalana dla każdego budynku
oddzielnie. Szkody, które obejmuje ubezpieczenie: powódź, grad, huragan, ogień,
opady śniegu, deszcz nawalny, podtopienie, eksplozja, lawina oraz uderzenie pioruna. Polisa obejmuje: fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody, balkony, dachy, instalacje oraz stałe elementy wykończeniowe
każdego z ubezpieczonych budynków.
Ubezpieczenie nie obejmuje świadomych
działań i niedbalstwa rolnika oraz trzęsienia ziemi i szkód górniczych.
Obowiązek ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych spoczywa na posiadaczach pojazdów mechanicznych (samochody, motocykle, motorowery, ciągniki
rolnicze, i przyczepy) podlegających obowiązkowi rejestracji oraz pojazdów wolnobieżnych. Jego zadaniem jest ochrona
posiadacza ubezpieczenia przed finansowymi konsekwencjami w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W przypadku szkody wypłaca odszkodowanie
osobie pokrzywdzonej. Polisa ubezpieczenia OC obejmuje ochroną szkody powstałe podczas ruchu pojazdów, przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio
przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Odszkodowanie zostaje wypłacone w przypadku śmierci, rozstroju

zdrowia, uszkodzenia ciała i utraty mienia. Ponad 14 dniowy brak ważnej polisy
kosztuje obecnie 5200 zł.
Ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkowe. Wszyscy rolnicy, którzy są posiadaczami gospodarstw rolnych są objęci obowiązkiem ubezpieczenia. Rolnik ma
obowiązek ubezpieczyć co najmniej 50%
powierzchni posiadanych upraw w okresie
12 m-cy od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę,
ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Brak ubezpieczenia to
kara pieniężna w wysokości 2 euro za 1
ha. Rolnik, któremu przysługują dotacje do
składek, opłaca składkę pomniejszoną o dotację z budżetu państwa. Składkę ubezpieczenia można zmniejszyć o 20% lub 30%
w zamian za niższe odszkodowanie, producenci również mogą sami zdecydować na
jaką kwotę chcą się ubezpieczyć na wypadek suszy. Ubezpieczenie obejmuje szkody
wywołane przez: huragan, powódź, deszcz,
grad, piorun, lawinę, obsunięcie się ziemi,
suszę i przymrozki. Odszkodowania są wypłacane gdy szkody w plonie wyniosą co
najmniej 25% w przypadku suszy oraz 10%
w przypadku innych zdarzeń.
Całość kosztów w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych ponosi rolnik, składki
nie są dofinansowane przez państwo. Wyjątkiem jest 50 % dopłaty do składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia
zwierząt gospodarskich. Do najpopularniejszych form ubezpieczeń dobrowolnych
należą: ubezpieczenie budynków poniżej
20 m2, ubezpieczenie pasiek, ubezpieczenie drobiu, ubezpieczenie zwierząt futerkowych, ubezpieczenie hodowli ryb, ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt
gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności, ubezpieczenia hodowli ryb.
Źródła:
- https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/
WU/WU2_2010/stempel.pdf
- https://mfiles.pl/pl/index.php/Ubezpieczenie_
maj%C4%85tkowe , https://www.nn.pl/blog/
posts/2020/ubezpieczenia-majatkowe-co-to-jest-rodzaje.html
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Kalkulacje rolnicze
Definiując kalkulacje rolnicze, można powiedzieć, że kalkulacje to rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk.
Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. Nie należy utożsamiać kalkulacji z obliczeniami. Kalkulacje dotyczą przyszłości,
natomiast obliczenia opierają się na faktycznych zaszłościach lub wielkościach, które można ściśle określić.
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Duża konkurencyjność i wolny rynek wymuszają na rolnikach zaznajomienie z zagadnieniami ekonomicznymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania i oceny ekonomicznej gospodarstwa. Dane o kosztach produkcji wykorzystywane są do podejmowania bieżących decyzji pod kątem planowania na przyszłość. Kalkulacje poszczególnych działalności
mogą służyć rolnikom jako podpowiedź przy przeprowadzaniu własnych rachunków.
W tym roku, co drugi miesiąc, chcielibyśmy Państwu przedstawiać kalkulacje sporządzane przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Istotnym jest, że zamieszczane kalkulacje sporządzane są na podstawie uśrednionych wyliczeń i mają charakter poglądowy. Należy pamiętać, iż przyjęte
parametry mogą się zmieniać w zależności od gospodarstwa.
Aby łatwiej było zrozumieć metodę zastosowanych wyliczeń, zamieszczamy poniżej zastosowaną Metodykę i wyjaśnienia pojęć.
Zastosowane obliczenia wyliczają nadwyżkę bezpośrednią
oraz dochód rolniczy netto.
Rachunek nadwyżki bezpośredniej obliczany jest zgodnie
z publikacją pod tytułem „Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej)” wydanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1999 r.
Nadwyżka bezpośrednia z określonej działalności rolniczej
– roczna wartość produkcji uzyskana z 1 hektara uprawy lub
od jednego zwierzęcia pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji. Nadwyżka bezpośrednia jest miarą ekonomiczną wykorzystywaną w klasyfikacji gospodarstw rolniczych według standardów Unii Europejskiej.
Wartość produkcji określonej działalności – suma wartości produktów głównych i ubocznych znajdujących się w obrocie rynkowym, określona według cen sprzedaży „loco gospodarstwo”.

Do wartości produkcji doliczone są dotacje do produktów,
powierzchni (JPO – jednolita płatność obszarowa, płatność za
zazielenienie, płatność dodatkowa, ST – płatność do) lub zwierząt – płatność do krów, odejmowane są natomiast różnego rodzaju straty. W rachunku nie uwzględniono wsparcia z tytułu ONW, podatku akcyzowego od oleju napędowego i dopłaty do materiału siewnego. Wartość produkcji zawiera zryczałtowany zwrot podatku VAT na poziomie 7%.
Koszty bezpośrednie – koszty, które można przypisać do
określonej działalności, ich wielkość ma proporcjonalny związek ze skalą produkcji i mają bezpośredni wpływ na rozmiar
produkcji. Składniki kosztów bezpośrednich pochodzące z zewnątrz gospodarstwa określane są według cen zakupu, natomiast składniki kosztów wytworzone w gospodarstwie według
cen sprzedaży „loco gospodarstwo”. W kalkulacjach sporządzonych dla produkcji zwierzęcej produkty własne nietowarowe
(np. zielonka, kiszonka) wyceniane są według kosztów bezpośrednich poniesionych na ich wytworzenie.
Dochód rolniczy netto – jest nadwyżką bezpośrednią pomniejszoną o koszty pośrednie.
Koszty pośrednie – koszty, których nie można przypisać do
określonej działalności. Do kosztów pośrednich należą: pośrednie nakłady gospodarcze, podatki, ubezpieczenia, amortyzacja,
koszty pośrednich czynników zewnętrznych (praca najemna,
czynsze, odsetki od obcego kapitału).
Celem kalkulacji jest pokazanie poziomu kosztów bezpośrednich a w dłuższym okresie czasu tendencji zmian relacji cen oraz wyniku finansowego (dochodu rolniczego netto).
Kalkulacje sporządzano w oparciu o ceny brutto. Zastosowane wyliczenia są poprawne dla gospodarstw rolniczych
„ryczałtowych”, które uzyskują zryczałtowany zwrot podatku
VAT przy sprzedaży produktów rolnych, a koszty środków do
produkcji i usług ponoszą łącznie z podatkiem VAT. Kalkulacje opracowano według cen z III kwartału 2020 r.

KALKULACJA DOCHODU BEZPOŚREDNIEGO Z 1 HA PSZENICY OZIMEJ – grudzień 2020 r.
Poziom intensywności
Wyszczególnienie

J.m.

Cena

Wartość produkcji
Pszenica ozima (ziarno)
Plon uboczny
Jednolita Płatność Obszarowa
Płatność za zazielenenie
Płatność cukrowa
Płatność do roślin strączkowych
Płatność dodatkowa
Wartość produkcji ogółem
Materiał siewny
Własny
Z zakupu
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Średni

Niski
Ilość

Wartość (zł)

Ilość

Wysoki

Wartość (zł)

Ilość

Wartość (zł)

dt
dt
ha
ha

79,00
11,00
483,79
323,85

40,00
36,00
1,00
1,00

3 160,00
396,00
483,79
323,85

50,00
45,00
1,00
1,00

3 950,00
495,00
483,79
323,85

70,00
63,00
1,00
1,00

5 530,00
693,00
483,79
323,85

ha

182,02

1,00

182,02
4 545,66

1,00

182,02
5 434,66

1,00

182,02
7 212,66

dt

200,00

2,00

400,00

2,50

500,00

2,80

560,00

z ekonomią za pan brat
Razem materiał siewny

400,00

500,00

560,00

Nawozy (w czystym składniku)
Azot (N)

kg

3,71

80,00

297,13

140,00

519,97

170,00

631,40

Fosfor (P2O5)

kg

3,97

70,00

278,16

70,00

278,16

90,00

357,63

Potas (K2O)

kg

2,56

90,00

230,82

80,00

205,17

100,00

256,46

0,13

750,00

97,22

750,00

97,22

750,00

97,22

Obornik

t

Wapno nawozowe (1/4 dawki)

kg

Inne

kg

Razem nawozy

903,32

1 100,52

1 342,71

Środki ochrony roślin
– Zaprawy nasienne:
Kinto Duo 080 FS

l

109,00

0,20

21,80

0,20

21,80

0,20

21,80

Mustang Forte 195 SE

l

64,60

4,00

258,40

4,00

258,40

4,00

258,40

Gold 459 EC

l

54,51

2,00

109,02

2,00

109,02

Atlantis 12 OD

l

175,70

1,00

175,70

1,00

175,70

Tomigan 250 EC

l

85,25

0,60

51,15

0,60

51,15

l

83,83

1,00

83,83

1,00

83,83

1,00

83,83

l

125,41

1,00

125,41

1,00

125,41

1,00

125,41

Midas 250 EC

l

193,32

0,30

58,00

0,30

58,00

0,30

58,00

Antywylegacz 725 SL

l

14,90

1,00

14,90

1,00

14,90

1,00

– Chwastobójcze

0,80

140,56

– Grzybobójcze
Yamato 303 SE
– Owadobójcze
Karate Zeon 050 CS
– Inne

Razem środki ochrony roślin

702,89

898,21

14,90
898,21

Inne koszty
Sznurek

szt

41,00

1,50

Razem inne koszty

61,50

1,50

61,50

1,50

61,50

61,50

61,50

61,50

Koszty bezpośrednie

2 067,72

2 560,23

2 862,42

Nadwyżka bezpośrednia

2 477,94

2 874,43

4 350,24

Praca maszyn własnych
Podorywka z bronowianiem

h

60,20

1,50

90,30

1,50

90,30

1,50

90,30

Bronowianie

h

56,03

0,50

28,02

0,50

28,02

0,50

28,02

Wysiew NPK

h

49,82

0,50

24,91

0,50

24,91

0,50

24,91

Orka zimowa

h

61,91

Orka siewna

h

57,92

2,00

115,85

2,00

115,85

2,00

115,85

Uprawa przedsiewna

h

61,91

0,70

43,33

0,70

43,33

0,70

43,33

Siew

h

63,05

1,20

75,66

1,20

75,66

1,20

75,66

Oprysk (×3)

h

52,37

1,20

62,85

1,20

62,85

1,20

62,85

Wysiew N (×2)

h

49,82

0,60

29,89

0,60

29,89

0,60

29,89

Transport ziarna

h

57,53

0,50

28,77

0,50

28,77

1,00

57,53

Załadunek słomy

h

50,98

2,00

101,95

2,00

101,95

3,00

152,93

Transport słomy

h

57,53

2,00

115,06

2,00

115,06

3,00

172,60

Razem praca maszyn własnych

716,59

716,59

853,86

Usługi z zewnątrz
Zbiór kombajnem

h

280,00

1,20

336,00

1,20

336,00

2,00

560,00

Prasowanie słomy

h

94,54

1,20

113,45

1,20

113,45

2,00

189,08

Razem koszty usług
Podatki i ubezpieczenia
Inne

Razem koszty inne
Koszty pośrednie
Koszty całkowite
Koszt jednostkowy produkcji 1 dt
Wskaźnik opłacalność produkcji (bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich)
Wskaźnik opłacalność produkcji (z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich)
Dochód rolniczy (bez dopłat)
Dochód rolniczy (z dopłatami)

449,45
180,00
5,0%

1,00

180,00

449,45
1,00

180,00

749,08
1,00

180,00

161,69

186,31

223,27

341,69
1 507,72
3 575,44
89,39

366,31
1 532,35
4 092,58
81,85

403,27
2 006,21
4 868,62
69,55

%

-0,54

8,61

27,82

%

27,14

32,79

48,15

zł/ha
zł/ha

-19,44
970,22

352,42
1 342,08

1 354,38
2 344,04
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Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej

Od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie 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.
dr Marcin Kazimierczuk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Podstawa prawna
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 października
2015 r. 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 20142020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1843, z późn. zm.).
Kto może ubiegać się o wsparcie?
O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku do
rozporządzenia będącego podstawą prawną tego działania
PROW 2014-2020. Wsparcie dotyczy kodów PKD takich jak:
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ważne jest również, aby ubiegający się o wsparcie posiadał numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu. Istotne jest również, że pomoc może być przyznana jedynie wtedy gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia przez
okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie wsparcia. Do tego okresu wlicza się
również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone.
Zakres pomocy
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty zakupu, także w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn,
narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych
do: 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, ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług.
Wysokość wsparcia
Pomoc finansowa może zostać udzielona podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy,
gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW
2014-2020 wynosi 500 000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest
ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub
równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
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„W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty,
relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”
– konkurs wspomnień
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie z wielką przyjemnością zaprasza do
udziału w nowej inicjatywie, jaką jest konkurs wspomnień z życia ludzi z warmińsko-mazurskiej wsi w XX wieku.
mgr inż. Monika Hodór

Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Jak pokazuje historia, człowiek kształtuje nie tylko środowisko, w którym
żyje, ale także różne zwyczaje i wzory zachowań oparte
na tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Poprzez realizację naszego przedsięwzięcia pragniemy ocalić od zapomnienia to co ważne, tak aby kolejne pokolenia lepiej rozumiały uwarunkowania życia ludzkiego, aby potrafiły docenić społeczno-kulturowe dziedzictwo wniesione
przez starsze pokolenie w życie regionu
i aby wchodziły w życie bogatsze o nowe doświadczenia w poczuciu wspólnej
tożsamości.
Przewodnim celem konkursu jest zbiór
prac ukazujących wspomnienia zachowane w pamięci, niesamowite historie i refleksje przedstawiające zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu ludzi zwykłych i niezwykłych oraz ich rodzin z obszarów
wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w XX wieku. Urok przeszłości,
a w tym: urok domowego życia, czasu
pracy i odpoczynku, obchodzenia świąt,
spotkań, to wartości, którym nie można
pozwolić zaniknąć bezpowrotnie. Wszystko to zachowane jest w różnej formie. Są
nimi na przykład przedmioty, jakie przechowujemy w domach (np.: zdjęcia, obrazy, pamiątki), będące dowodem na różne wydarzenia świadczące o historii rodzin, ich zwyczajach i tradycjach. Tym
sposobem tworzymy obraz najważniejszych i najcenniejszych wartości dla przyszłych pokoleń.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie prac w formie pisemnej, których
przedmiotem powinny być spostrzeżenia, wspomnienia, różne historie z życia
ludzi z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w XX wieku. Warunkiem udziału w konkursie jest
nadesłanie jednej pracy od jednego autora w terminie i formie określonych w regulaminie konkursu wraz z podpisaną
kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem
o pełnoletności stanowiącymi załączniki
do regulaminu. Wybór gatunku literackiego pozostawiamy uczestnikom konkursu.
Może nim być opowiadanie, esej, wiersz,
pamiętnik, anegdota, dziennik czy inny
gatunek literacki. Do wspomnień można również dołączyć zdjęcia, rysunki lub
to, co autor uzna za istotne ze względu
na charakter konkursu. Nadesłane prace powinny mieć charakter autorski i nie
powinny być dotąd nigdzie opublikowane. Wszystkie nadesłane wspomnienia będą sprawdzane pod względem zgodności
z tematem konkursu oraz spełnienia warunków określonych w regulaminie.
Wyróżnione będą trzy najwyżej ocenione przez zespół redakcyjny wspomnienia, które uhonorowane zostaną nagrodami pieniężnymi. Wspomnienia w wersji drukowanej (papierowej: maszynopis,
wydruk komputerowy) oraz elektronicznej (w formacie „pdf” lub „doc” na płycie
CD, bądź pendrivie) należy dostarczyć do
dnia 30 września 2021 r. do sekretariatu
Organizatora (adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84) wraz z załącznikami przewidzianymi w regulami-

nie konkursu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs wspomnień”.
Zachęcamy wszystkich do spisania
ważnych i ciekawych wspomnień związanych z przeżyciami ludzi, tradycjami, obyczajami czy nawet zwykłymi codziennymi wydarzeniami rodzinnymi. Wierzymy,
że w ten sposób przyczynimy się do ocalenia od zapomnienia naszych przodków,
miejsc, wydarzeń, a nawet przedmiotów,
które są świadectwem minionych zdarzeń.
Prace konkursowe będą stanowiły trwałą
pamiątkę wielu wspomnień z życia ludzi.
Dzięki temu uratujemy ważną część naszego dziedzictwa. Życie ludzkie jest bowiem
pasmem wielu wydarzeń, które wpływają
na nasz rozwój. Wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie są bezcenną formą nauki – nauki życia, którą nie zawsze znajdziemy w podręcznikach. Nadesłane prace konkursowe utworzą bogaty
zbiór wspomnień, które pozostaną żywe
a każde z nich będzie inną opowieścią, innym zdarzeniem czy refleksją. Dzięki temu ukazane zostanie bogactwo kultury,
tradycji i historii z życia ludzi z Warmii
i Mazur w XX wieku.

|

Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie. Ochrońmy przed zapomnieniem ciekawe, ważne i niezwykle cenne
dla młodych pokoleń wspomnienia.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu udostępnione są na stronie internetowej organizatora www.wmodr.
pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowych informacji na temat
konkursu udziela: Monika Hodór, e-mail:
m.hodor@w-modr.pl, tel. 665 870 019.

W krêgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach
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Podsumowanie XX edycji
konkursu „Sposób na Sukces”
„Sposób na Sukces” to ogólnopolski konkurs na najlepsze przedsięwzięcia kreujące przedsiębiorczość na obszarach
wiejskich, organizowany od 2000 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Konkurs ten ma bardzo wysoką
rangę, o czym świadczyły dotychczasowe edycje, których uroczyste podsumowanie odbywało się w Pałacu Belweder
lub Pałacu Prezydenckim.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jubileuszowa XX edycja konkursu, ze
względu na epidemię nie dała takiej możliwości zarówno laureatom, jaki i organizatorom oraz sponsorom. Organizatorzy
sprostali temu wyzwaniu, realizując film
podsumowujący tegoroczne wydarzenie.
W filmie zaprezentowano laureatów i wyróżnionych, stwarzając pamiątkę z wirtualnej uroczystości. Honorowy Patronat nad XX edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Spośród kilkudziesięciu bardzo ciekawych, różnorodnych
zgłoszeń z całego kraju, wybrano 24, które w sierpniu i we
wrześniu br. wizytowała komisja konkursowa. Ostatecznie Rada konkursowa wyłoniła 12 laureatów w trzech kategoriach
i 3 podmiotom przyznała wyróżnienia. W gronie tym mamy 2 laureatów i 2 wyróżnienia przyznane dla przedsięwzięć
z naszego województwa, zgłoszone przez Warmińsko-Mazurski ODR (jak poniżej).
1. Laureat: kategoria rodzinna, I miejsce
Alnea Sp. z o.o. Krzysztof Kamiński, Stawiguda. Przedsięwzięcie: „Rozszerzenie działalności edukacyjnej firmy Alnea w zakresie nowych technologii i patentów polskiej myśli technologicznej
na rzecz dzieci, uczniów, studentów, pracowników i manadżerów”.

Główne projekty:
q Projekty badawczo-rozwojowe mające na celu poprawę warunków pracy na stanowiskach robotniczych;
q „Laboratorium. Mój profil” – program wspomagania
uczniów szkół podstawowych w wyborze zawodu, w tym
dzień otwarty „Przywitaj się z robotem” – aby mogły oswajać się z nowymi technologiami.
q Stworzenie Demonstratora Przemysłu 4.0 obejmującego integrację zaawansowanych technologii, robotów i maszyn
w jednym, automatycznym ciągu produkcyjnym;
q Otwarte konferencje – „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu” – cyklicznie, jako jedno z najbardziej liczących się
wydarzeń w kalendarzu Polski Północnej. Główną misją
konferencji jest szkolenie i edukacja menedżerów z najnowszych technologii i wdrażania innowacji.
2. Laureat: kategoria indywidualna, II miejsce
Dariusz i Małgorzata Pucer, Pastwiska, gm. Barciany.
Przedsięwzięcie: „Utworzenie zagrody edukacyjnej Pszczelandia”.
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Gospodarstwo agroturystyczne Lawendowe Pole prowadzi
swoją działalność w sposób niezwykły. Odwiedzający mają zapewniony bardzo bliski kontakt z naturą, mogą zgłębiać jej tajemnice i oglądać niecodzienne widoki, a także zdobyć wiele informacji praktycznych o lawendzie. W tym celu powstało Lawendowe Muzeum Żywe, stworzone przez Panią Joannę.
4. Wyróżnienie: kategoria rodzinna
Gospodarstwo rolne Ewa i Grzegorz Wróblewscy, Dąbrowskie, gm. Olecko. Przedsięwzięcie: „Budowa biogazowni w gospodarstwie rolnym – produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej w oparciu o nawozy organiczne”.
Zagroda Edukacyjna „Pszczelandia”, została przyjęta do
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. – W 3 salach edukacyjnych prowadzimy zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas warsztatów w pomieszczeniach sprawiających wrażenie, że jesteśmy w pasiece pszczelej, opowiadamy uczestnikom o świecie pszczół, o historii bartnictwa, tłumaczymy jaka jest rola pszczoły w środowisku i dlaczego powinniśmy ją chronić. Uczestnicy podczas 2-2,5 godzinnej wycieczki bawią się i poznają świat
pszczół, smakują miodowe rarytasy oraz biorą udział w warsztatach
tematycznych. Podczas naukowej przygody uczestnicy mogą przenieść
się w przestrzeń iluzji optycznych za pośrednictwem technologii 3D,
wejść w krainę emocji oraz odkryć przyrodniczych. Podczas pokazów
naukowych napięcie zdecydowanie wzrasta za sprawą pszczelej rodziny, którą uczestnicy oglądają w szklanym ulu i dowiadują się jaką
rolę pełnią poszczególne osobniki w rodzinie pszczelej. Najmłodsi poszukiwacze mogą eksperymentować i odkrywać świat – dotykać, wąchać, sprawdzać, burzyć i układać uczestnicząc w wystawie o tajemniczej nazwie Pszczelnik! – Małgorzata Pucer.
3. Wyróżnienie: kategoria indywidualna
Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego,
Joanna Posoch Nowe Kawkowo, gm. Jonkowo. Przedsięwzięcie:
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej działalności poprzez budowę sali warsztatowej i prowadzenie warsztatów, spotkań, szkoleń, koncertów
i wykładów w Lawendowym Muzeum Żywym”.

W powstałym pomieszczeniu warsztatowym, prowadzone są zajęcia edukacyjne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
w zakresie m.in. kultury, sztuki, etnografii, zielarstwa, ekologii, zrównoważonego rolnictwa czy aromaterapii. W Lawendowym Muzeum Żywym
można zaopatrzyć się w produkty z lawendy.

Biogazownia bazuje na jednorodnym, darmowym i uciążliwym dla otoczenia odpadzie produkcji rolnej w postaci gnojowicy od bydła mlecznego. Jest to doskonały sposób neutralizacji szkodliwych dla otoczenia odpadów produkcji rolnej.
Uzyskany materiał pofermentacyjny zachowuje wszystkie parametry naturalnego nawozu i wykorzystywany jest jako nawóz pod kukurydzę i trawy. Wykazuje przy tym bezwonność
i większe uwodnienie, co umożliwia bezpośrednie nawożenie
pól metodą opryskową. Usytuowana i automatycznie zasilana
gnojowicą biogazownia na obszarze gospodarstwa zapewnia
mu pełną niezależność energetyczną. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne gospodarstwa, natomiast uzyskiwana równolegle energia cieplna ogrzewa budynek mieszkalny oraz budynki inwentarskie.

Zapraszam do obejrzenia materiału,
prezentującego laureatów i wyróżnionych
oraz uhonorowanie ich przez Prezydenta RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz przez władze samorządowe i wojewódzkie.
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Harmonogram naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

7.05 – 31.08.2020 r.
15.10 – 31.12. 2020 r.
2021 r. – nabór ciągły

2.

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.02.2021 r.
listopad 2021 r.**

3.

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

28.02 – 28.03.2020 r.

4.

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

31.03 – 30.06.2020 r.
marzec 2021 r.

5.

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

21.02 – 20.07.2020 r.
30.11.2020 – 28.01.2021 r.

6.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja
gospodarstw rolnych” – obszar d

31.03 – 30.06.2020 r.

7.

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

3.06 – 17.08.2020 r.
marzec 2021 r.

8.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

9.

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”

19.03 – 17.06.2020 r.
31.12.2020 – 28.02.2021 r.
wrzesień 2021 r.

10.

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

1-30 grudnia 2020 r.

19.06 – 17.08.; 9.10 – 30.11.2020 r.
maj 2021 r. **, paźdz. 2021 r.**

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
11.

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

28.02 – 28.03.2020 r.

12.

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

29.10 – 3.12.2020 r.

13.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmujący rolników

27.02 – 27.03.2020 r.

14.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

30.11.2020 – 15.02.2021 r.

15.

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

do 24 grudnia 2020 r.
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16.

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

17.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

do 16.11.2020 r.
marzec, listopad 2021

18.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

do 14 września 2020 r.
czerwiec 2021 r.

19.

Działanie „Współpraca”

13.01 – 12.03.2020 r.
29.06 – 24.07.2020 r.
styczeń 2021 r.
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luty, maj, październik 2021 r.

rozwijamy obszary wiejskie

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
20.

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

do 3 grudnia 2020 r.
kwiecień/maj 2021 r.**
listopad 2021 r.**

21.

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

29.11.2019 r. – 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
22.

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

23. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
24. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”
25.

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

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 15.05.2021 r.

26. Działanie „Dobrostan zwierząt”
27.

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

3.08 – 11.09.2020 r.
maj/czerwiec 2021 r. **
październik/listopad 2021 r.**

28.

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

1.06 – 31.07.2020 r.
1.06 – 31.07.2021 r. **

29.

„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

9.09 – 7.10.2020 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że
w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać
ze środków okresu programowania 2021-2027.

PRZYPOMNIENIE
Tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców
w ramach PROW 2014-2020
nadal nie obowiązuje
n Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), we wszystkich działaniach PROW na lata 2014-2020,
gdzie wcześniej obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – tryb ten nie obowiązuje od dnia
18.04.2020 r. i nadal.
n Z dniem 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego
2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).
n Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili takie postępowanie i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. Ustawy, również nie są obowiązani do
stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Złożona przez nich dokumentacja nie będzie
oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.
n Wytyczne te mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców
(w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji,
a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana
do Agencji – nie musi być załączana do wniosku o płatność.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
q Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o paszach. Dz.U. z 2020 r., poz. 2175. Ustawa weszła w życie z dniem
1 stycznia 2021 r.
q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r. Dz.U.
z 2020 r., poz. 2115. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
15 grudnia 2020 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2016. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 listopada 2020 r.
Uwagi: par. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
q z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 2020. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 listopada 2020 r.
q z dnia 10 listopada 2020 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 2020 r., poz. 2025. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 listopada 2020 r.
q z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 2030.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 listopada 2020 r.
q z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości
rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty
te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej. Dz.U.
z 2020 r., poz. 2078. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
9 grudnia 2020 r.
q z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie maksymalnych sum
ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich na 2021 r. Dz.U. z 2120 r., poz. 2078. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 grudnia 2020 r.
q z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania. Dz.U.
z 2120 r., poz. 2158. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
15 grudnia 2020 r.
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q z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Dz.U.
z 2120 r., poz. 2203. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem
15 marca 2021 r.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Dz.U. z 2020 r., poz. 2021.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2085.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 paźdz. 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o środkach ochrony roślin. Dz.U. z 2020 r., poz. 2097.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 2096.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
listopada 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2020 r., poz. 1062.
Wysokość:
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:
a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro,
b) w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro;
2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 30 października 2020 r. wynosi:
a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro,
b) w rybołówstwie – 4 688 894,01 euro.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
19 listopada 2020 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo
zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2020 r. M.P. z 2020 r.,
poz. 1065. Stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych
do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu
do wskaźnika referencyjnego w 2020 r. zmalał o 1,36%.
q Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości
miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.. M.P. z 2020 r., poz. 1124.
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w I kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł.

w domu i w zagrodzie

Zapomniane zwyczaje karnawałowe
Zwyczaje karnawałowe zawsze różniły się w zależności od kontynentu, państwa, a nawet od regionu danego kraju. W dawnej Polsce karnawał celebrowały wszystkie warstwy społeczne, od magnaterii, przez mieszczaństwo, po
chłopstwo. Okres karnawału nazywany był „zapustami”, „kusakami”, „mięsopustem”.
Maria Kapuścińska

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Nazwy te odnosiły się
albo do całego okresu karnawału albo
do ostatnich dni, tuż
przed Wielkim Postem. Polskie zapusty
były okazją do uczt,
zabaw, rozrywek. Był
to czas ogólnej wesołości. Ludność potrafiła bawić się i dzielić swą radością.
Szlachta urządzała bardzo wytworne
dworskie bale maskowe zwane ,,redutami”. Na reduty przybywano tańczyć,
plotkować, grać w karty. Jednak główną
ich atrakcją była wzajemna obserwacja
w celu rozpoznania tożsamości współbiesiadników. Nabywszy bilet, ucztować
mógł każdy, niezależnie od pozycji społecznej. Maski odgrywały rolę instytucji społecznej. Przedstawiciele niższych
warstw społecznych nie zdejmując ich,
mogli hulać na równi z panami. Maski
balowe nie przysłaniały wprawdzie braku ogłady, jednak póki bawiący się mieli je na twarzy, mogli swawolić na równi z innymi. Częstą cechą ucztujących na
owych balach była rozwiązłość obyczajowa. Wytworne towarzystwo uczestniczyło w zabawach w celu odbywania potajemnych spotkań.
Równie popularną wśród szlachty rozrywką karnawałową jak reduty wśród
szlachty, były kuligi prowadzone przez
wodzirejów. Przejażdżki saniami zaprzęgniętymi w konie mknęły zaśnieżoną drogą oświetlaną pochodniami przy akompaniamencie muzyki i śpiewie uczestników. Sanna prowadzona była od dworu
do dworu, gdzie czekały suto zastawione stoły i przygotowane do tańca salony.
Mieszczanie oraz chłopi także uwielbiali rozrywki karnawałowe. Liczne
biesiady organizowano w gospodach.
W barwnych korowodach chodziły postacie przebrane za cyganów, żydów, żandarmów, diabły i różne zwierzęta (woły,
tury, niedźwiedzie, wilki, kozy, bociany). Nie brakowało też osobników, którzy twarze czernili sobie sadzą i ubierali
dziwaczne stroje. „Maszkary zapustne”,
czyli głośno hałasujący przebierańcy, mieli za zadanie obudzić wiosnę. Uczestni-

cy pochodów ściskali przypadkowe osoby z ulicy, dzieląc się z nimi swoją wesołością. Ze śpiewem na ustach, chodzono od domu do domu prosząc o drobne
podarki oraz poczęstunek. Przebierańców chętnie przyjmowano i ugaszczano w domach, ponieważ wierzono, że
ich obecność w obejściu zapewni dostatek i urodzaj w ciągu roku. Najważniejszą postacią wśród przebierańców był Turoń występujący jako czarne, rogate, włochate zwierzę z kłapiącą paszczą, który symbolizował siłę, zdrowie, płodność
oraz energię.

Karnawał to także okres konkurów,
zaręczyn i ślubów. Stąd też, bardzo przykrym, praktykowanym zwyczajem było wprzęganie do dębowej kłody tych
chłopców i dziewcząt, którym przez karnawał nie dane było zaręczyć się lub stanąć na ślubnym kobiercu. Wśród śmiechów, ironii i drwin ciągnęli oni kłodę
do karczmy. Tutaj obowiązkowo stawiali
wszystkim obecnym jadła i mocne trunki. Był to wykup za nie podjęcie ciężaru
stanu małżeńskiego i korzystanie przez
przyszły rok ze swobody stanu wolnego. W ten sposób piętnowano staropanieństwo i starokawalerstwo. W podobny sposób postępowano na zabawach
w gospodach „z parami mającymi się ku sobie". Podczas tańca zarzucano na nich koło splecione z wikliny.
Tak pozbawiana wolności para, wykupywała się częstując alkoholem bawiących się
w gospodzie. Popularne były również karnawałowe wróżby, gdzie

panny zarzucały na drzewo własnoręcznie uplecione wianki. Ilość niefortunnych
rzutów symbolizowała ilość lat oczekiwania na zamążpójście.
Ostatnie dni karnawału świętowano
szczególnie hucznie. Tańce trwały do rana, stoły uginały się od jedzenia, które pochłaniano w ogromnych ilościach.
Spożywano syte i tłuste potrawy, od których przyjęto nazwę tłustego czwartku.
Powszechne dla tego okresu pijaństwo
tłumaczono tym, że należy przed postem dobrze wypłukać gardło z pozostałości mięsa i tłuszczu. Liczne biesiady i zabawy organizowano w gospodach
oraz pod ,,chmurką” w formie barwnych
korowodów.
Obecny karnawał zmienił się diametralnie. Nie ma uczt ani korowodów.
Świętujemy hucznie jedynie w sylwestra. Spotykamy się przede wszystkim
na zabawach tanecznych i spotkaniach
w gronie przyjaciół i rodziny, zwanych
domówkami. Oczywiście są to doskonałe okazje do radosnego spędzania czasu.
Jednak warto byłoby choćby odrobinę
wskrzesić dawne tradycje karnawałowe,
to i owo dostosowując do teraźniejszości.
Rezygnując z historycznych, karnawałowych zwyczajów, sami przyczyniamy się do zamazywania tożsamości narodowej, powodując, że dawne zwyczaje
można obejrzeć jedynie podczas imprez
folklorystycznych.
Źródła:
- Obyczaje staropolskie XVII-XVII w., Łódź
1997
- http://wspolnotapolska.org.pl/kultura/obyczaje/001.php
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Podsumowanie konkursu kulinarnego
,,Z kapustą na wigilijnym stole”

Tegoroczny konkurs z związku z Pandemią miał po raz pierwszy formę online. Przedmiotem konkursu były przepisy na różnego rodzaju potrawy wigilijne, w których wiodącym składnikiem miała być kapusta (świeża, kiszona
lub zakwaszona).
mgr Radosław Skudlarz

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Według starych wierzeń, potrawy przygotowane z użyciem
kapusty przyciągają do domostw pomyślność i dostatek.
Dlatego też na wigilijnych stołach znajdujemy m.in. kapuśniak, kapustę z grochem bądź z grzybami, a kapuścianym
farszem nadziewamy liczne paszteciki,
krokiety czy pierogi.

q II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich
„Drygalanki” za „Pierogi postne z kapustą i grzybami”.
q III miejsce pani Ilona Czekaj z Wandajn za przepis na „Postną kapustę”.
Rozstrzygnięcie konkursu było dla nas
prawdziwą przyjemnością. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. A oto zwycięski przepis:
Kruche, drożdżowe ciasto z kapustą

Celem konkursu było zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji
kulinarnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz popularyzacja tradycyjnych potraw z kapusty. Zadaniem
uczestników było przygotowanie dania,
które pojawia się na stole wigilijnym (postnym), a następnie sfotografowanie dania, przygotowanie przepisu oraz przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres. Potrawy, które wysłali (jakże
liczni uczestnicy) to był prawdziwy festiwal pomysłów na dania z kapustą. Widać było, że potrawy były przygotowywane z pomysłem.
Konkurs rozstrzygnięty został w dniu
18.12.2020 r. Komisja powołana do celów konkursu, nie miała łatwego zadania. Dokonała oceny przesłanych przepisów według następujących kryteriów:
n zachowaniu tradycji,
n oryginalności pomysłu.
Dla trzech najwyżej ocenionych prac
Organizator zagwarantował nagrody
pieniężne w wysokości 700, 500 oraz
300 PLN.
Laureatami konkursu kulinarnego
.,,Z kapustą na wigilijnym stole” zostali :
q I miejsce – pani Alina Kucińska z Jonkowa za krucho-drożdżowe ciasto
z kapustą, z 2 propozycjami podania
w formie ciasta „ślimak” oraz ciasta
„warkocz”.
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kości po czym drobno posiekać. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na łyżeczce masła
lub oleju. Kapustę kiszoną dobrze odcisnąć,
dodać 3 liście laurowe, zalać wodą i gotować
40 minut. Odcedzić, wybrać liście laurowe.
Kapustę posiekać, wyłożyć na patelnię, dodać łyżkę masła grzybki sól i pieprz i podsmażyć 15 minut. Po przestygnięcia dodać
rozmącone jajko.
Propozycja nr. 1 ciasto ślimak
Ciasto rozwałkować w prostokąt 25 x 50
cm. Grubo posmarować farszem, zrolować,
pokroić w kawałki 6 cm szerokości, ułożyć
na sztorc w tortownicy wyłożonej pergaminem Przykryć ściereczką, odczekać aż podrośnie, posmarować roztrzepanym jajkiem i piec
w temperaturze 180 stopni przez 30-35 minut pilnując aby się nie przypaliły z góry.
Propozycja nr. 2 ciasto warkocz

Ciasto:
600 g mąki, 50 g drożdży, 2 jajka,
1/3 szklanki mleka, 3 łyżeczki śmietany, 200 g masła, 1 łyżka cukru,
1/2 łyżeczka soli.
Farsz:
600 g kapusty kiszonej, 2 cebule, 100 g suszonych grzybów, 1 jajko, sól, pieprz, liście laurowe, olej.
Ciasto: zrobić zaczyn z drożdży
oraz ciepłego mleka, cukru i 2 łyżek
mąki. Masło rozpuścić i ostudzić. Mąkę wsypać do miski, dodać rozczyn.
Zrobić ciasto i od razu wałkować.
Farsz: grzyby namoczyć w wodzie (2 godziny) i ugotować do mięk-

Rozwałkowane ciasto pokroić w trzy długie, jednakowe pasy o szerokości około 10 cm,
każdy pas posmarować farszem i zawinąć
w długi rulon, rulony Zgnieść mocno końcówkami i zapleść warkocz. końcówki podwinąć pod spód. Na wierzch dodatkowo po poupychać farsz i udekorować listkami z ciasta.
Wyłożyć na blachę do wyrośnięcia. Potem posmarować rozmąconym jajkiem i piec w piekarniku 180 stopni około 40 minut aż ładnie
się zarumieni. Wypieki podawać z czerwonym barszczem, smacznego.

ogłoszenia kupno-sprzedaż
SPRZEDAM:
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 Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicznie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwadniacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Końcówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, atestacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.
n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy,
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.
n Sprzedam ziemie rolną-40ha z zabudowaniami: dom, obora, stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.
n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% sprawny, cena 1990zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nieścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Sprzedam – prasa do słomy kostka Z 224/1 rok 1989 w dobrym
stanie. Tel. 790 414 714.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow.
12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się:
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2),
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). 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 Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry,

heder 2,5 m. Rozsiewacz do wapna RCW-3. Tel. 509 025 920.

n Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok prod.
1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża rok prod.
1987. Pow. bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.
n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis 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 Sprzedam osiołka 2-letniego z paszportem (samiec), cena do
uzgodnienia. Tel. 691 922 144.

n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
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.
n Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha,
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.
n Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze,
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4
ha z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec-Olsztyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.

n Zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Tetra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta,
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec – najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj,
czerwiec). Kurki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane.
Tel. 604 194 791.

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
n Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619,
518 867 456.
n Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Producent, tel. 533 053 636.
n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
KUPIĘ:
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsiewacz nawozu Brzeg, Amazone 1600l, sadzarkę talerzową do
ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz tel. 795-807-728.
n Kupię Bizon Rekord – BF, Claas, sortownik do ziemniaków,
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik lub agregat siewny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet tel. 511-924-809.
n Kupię rozsiewacz wapna RCW Brzeg i dmuchawę do zboża ssąco-tłoczącą Tel. 790-318-118.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową.
Tel. 511 924 809.
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie.
Tel. 724 133 999.
n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą.
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
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KRZYŻÓWKA
1.

1. Jednemu świeczkę, drugiemu…
2. Szajka, gang

2.
3.

3. Rozczłonkowanie, rozdzielenie
4. Roślina oleista z rodziny kapustowatych

4.

5. Mafijna zemsta

5.

6. Arbiter elegantiarum z „Quo vadis”

6.
7.
8.
9.

7. Synonim czasopisma
8. Bakłażan
9. Rozpoczynany w dniu Trzech Króli

10.
11.

10. Wielomałżeństwo
11. Legendarny protoplasta Rzymian

12.

12. Roztropność, ostrożność

13.

13. Statyka i dynamika

14.

14. Jeden z muszkieterów

15.
16.

15. Starożytny arystokrata egipski
16. Autor „Chłopów”

17.
18.
19.

17. Krótki miecz rzymskiego legionisty
18. Sławi coś lub kogoś
19. Odmiana bilardu

20.
21.

20. Do spulchniania roli
21. Podstawowe białko w mleku

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 stycznia 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Zespołów Doradców:
n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05
n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46
n DZIAŁDOWO,
• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,
tel. (23) 696 19 75
n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1,
tel. (89) 767 23 10
n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2021 r.
reklama na okładce kolor:
			 n		 II, III str. – 1 000 zł netto
			 n		 IV str. – 1 200 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:
			n		 format A4 – 800 zł netto
			n		 format 1/2 A4 – 500 zł netto
			n		 format 1/4 A4 – 400 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:
			n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4
					 – 500 zł netto

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

			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17
n OLSZTYN
• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59
n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24
• Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61
n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33
n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59
n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

					 od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto
					 od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Treść reklam wraz ze zleceniem i danymi do wystawienia faktury VAT,
należy przesłać do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

ZREALIZUJ SWOJE
PLANY JUŻ DZIŚ!
Z Funduszu Gwarancji Rolnych
rolnikom i przedsiębiorcom sektora
rolnego oferujemy:

Gwarancję spłaty do

Dopłaty w wysokości

kapitału kredytu
inwestycyjnego
i obrotowego

do oprocentowania
kredytu obrotowego

80%
Więcej informacji wraz
z listą banków kredytujących
znajdziesz na:

2%

WWW.BGK.PL

Zadzwoń: 801 598 888
lub (22) 475 88 88

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

APLIKACJA
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Z TWOIM DORADCĄ WMODR
Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie z myślą o rolnikach z województwa
warmińsko-mazurskiego.
Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
 umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR
w swoim gospodarstwie lub w siedzibie Doradcy,
 zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach
organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia
agrofagów w Twojej okolicy (jeśli na terenie Twojego
powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),
 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji
z branży rolniczej,
 dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
 weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej,
a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie

na system Android z Google Play oraz system iOS z App Store.
Aplikację można również pobrać wpisując w przeglądarce
telefonu adres internetowy: aplikacja.wmodr.pl

