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Praktyki rolnicze zwiększające akumulację
węgla organicznego w glebie
Wdrażanie praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie magazy-
nowania węgla w glebie jest kluczowe ze względu na łagodzenie zmian 
klimatu, poprawienie stanu gleby, jej struktury i żyzności.

Aktualności w chowie i hodowli trzody chlewnej
Choć społeczeństwo „przyzwyczaiło się” już do panującej pandemii 
Covid-19 i część negatywnych skutków zamrożenia gospodarki mamy 
już za sobą, to jednak sytuacja w sektorze rolniczym wciąż jest niesta-
bilna i budzi pewne niepokoje.
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Nowa odsłona rządowego programu wsparcia
inwestycji samorządowych

Kto często porusza się po drogach województwa, widzi jak 
w ostatnich latach znacząco poprawił się ich standard. Nadal 
mamy jeszcze wiele odcinków, po których jeździ się w stylu 
alpejskim, wymijając niezliczone dziury i omijając uszkodzo-
ne pobocza, będące przecież istotnym elementem w przekroju 
drogi. Dobre drogi to nie tylko dobrej jakości nawierzchnia as-
faltowa i właściwe wyprofilowanie, lecz także utwardzone po-
bocza. Wszystko to poprawia komfort jazdy i bezpieczeństwo 
użytkowników. 

Warto wiedzieć, że standardowe drogi asfaltowe charakte-
ryzują się także najniższym poziomem hałasu. Coraz nowocze-
śniejsze technologie pozwalają również obniżyć temperatury na-
wierzchni. To z kolei zmniejsza zużycie paliwa oraz zmniejsza 
emisję gazów cieplarnianych. Dobra droga powinna zatem wy-
pełniać także wymogi ekologiczne, tak bardzo ważne dla reali-
zacji europejskiego zielonego ładu, który jest jednym z prioryte-
tów aktualnego okresu finansowania ze środków UE. 

W ramach tej edycji RFRD wojewoda warmińsko-mazur-
ski Artur Chojecki podpisał już umowy z przedstawicielami 

samorządów powiatu piskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, 
mrągowskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, giżyckiego, nowo-
miejskiego oraz miasta Lidzbark Warmiński. Na podpisy cze-
kają kolejne jednostki samorządu terytorialnego. To kwestia naj-
bliższych dni. 

Przykładowe inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki 
wsparciu środkami z budżetu państwa, to m.in.: remont dro-
gi powiatowej Jeruty – Lipowiec, przebudowa fragmentu dro-
gi gminnej w Stankowie, przebudowa drogi gminnej Butryny – 
Stara Kaletka, przebudowa drogi gminnej Gietrzwałd – Woryty, 
remont drogi w Tumianach, przebudowa drogi gminnej Tylice – 
Rojewo – Tyliczki, przebudowa drogi relacji Krzemieniewo – Ja-
rzębowo – Mroczno, przebudowa drogi gminnej w Wydminach. 

Przypomnijmy, że nasze województwo z RFRD otrzymało 
w tym roku kwotę 183 294 721,55 zł: 81,8 mln zł na zadania po-
wiatowe, 101,5 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 169 
zadań: 48 powiatowych i 121 gminnych, co pozwoli na budowę, 
przebudowę lub remont 339 kilometrów dróg: 195 km powiato-
wych i 144 km gminnych.

Nabiera tempa realizacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego misją jest dofinansowanie realizacji zadań 
na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozwoli to przyspieszyć powstawanie nowocze-
snej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w polskich gminach i powiatach; również na Warmii, Mazurach i Powiślu. 
Wszystko po to, żeby jeździło się wygodniej i bezpieczniej. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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z życia WMODR

n Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021
Zapraszamy w okresie 14 czerwca – 9 lipca 
br. do udziału w 19 Powiatowych Dniach 
Pola organizowanych przez Ośrodek. Rol-
nicy będą mogli porównać potencjał plono-
wania odmian roślin uprawnych, sposoby 
ochrony roślin i rodzaje nawożenia. Zakła-
damy, że wiedza zdobyta podczas spotkań 
umożliwi rolnikom podejmowanie racjonal-

nych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a po-
przez to również swoją konkurencyjność. W programie spotkań 
planujemy, m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyj-
nych, wykłady przedstawicieli nauki, konsultacje z doradcami. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towa-
rzyszącą Krajowym Dniom Pola 2021 w Minikowie odbywają-
cym się pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Pol-
sce”. Spotkajmy się na polu!

n Konkursy WMODR:
q Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej 

w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej – 
zdjęcia obiektów będących przedmiotem konkursu należy 
przesłać do 4 czerwca br.

q Ogród przyjazny rodzinie i turystom – zdjęcia lub filmy 
prezentujące ogród będący przedmiotem konkursu należy 
przesłać do 15 czerwca br.

q Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie – eliminacje powiatowe odbędą się w termi-
nie czerwiec-wrzesień br. Rozgrywki wojewódzkie planuje-

my przeprowadzić w Centrum WMODR w Olsztynie w I po-
łowie września br. 

q W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Oso-
by, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX 
wieku. Opowiadania wybrane – prace konkursowe, w do-
wolnej formie literackiej, zawierające wspomnienia należy 
dostarczyć do 30 września br.
Szczegółowe informacje o konkursach (regulaminy, karty zgło-
szeń, terminy, adresy) są dostępne na stronie www.wmodr.pl.

|Zapraszamy do korzystania z internetowych form przeka-
zywania wiedzy przez WMODR
q 9 czerwca 2021 r. odbędzie się seminarium online pn. „Do-

bre praktyki wspólnego działania na obszarach wiejskich 
– spółdzielnie socjalne, działalności pozarolnicze”. Osobą 
odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Ja-
dwiga Weisbrod, specjalista WMODR, tel. 665 891 872.

q Kurs e-learningowy „Dziedzictwo kulinarne wsi jako pro-
dukt turystyczny regionu” – możliwość skorzystania z kur-
su w dowolnym czasie, jednak nie później niż do 15 czerw-
ca 2021 r.
Rejestracji zamiaru udziału można dokonać przez stronę interne-
tową Ośrodka.

n Do 17 czerwca br. trwa kampania o płatności za rok 2021 
Od 15 marca trwa przyjmowanie przez ARiMR wniosków 

o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW, płatności obszaro-
wych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pracowni-
cy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które 
należy spełnić, aby płatności otrzymać, a także świadczą usługi 
wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zaprasza-
my do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia 
szczegółów współpracy.

n XXVII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” 
Wydarzenie planujemy zorganizować w dniach 4-5 wrze-

śnia 2021 r. Zaprezentowane zostaną, m.in.: nowoczesne cią-
gniki, maszyny i urządzenia rolnicze, a także rośliny i artyku-
ły szkółkarskie, sadownicze i ogrodnicze. Nie zabraknie żyw-
ności tradycyjnej i regionalnej, rękodzieła oraz stoisk informa-
cyjno-doradczych instytucji i jednostek działających na rzecz 
rolnictwa. Komisarzem targów jest Mirosław Fesnak, tel. 605 
098 542; e-mail: m.fesnak@w-modr.pl.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

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

DATA POWIAT
14 czerwca IŁAWA – zboża

15 czerwca PISZ – zboża

16 czerwca KĘTRZYN – bobowate

17 czerwca BRANIEWO – zboża

18 czerwca GIŻYCKO – zboża

21 czerwca ELBLĄG – zboża

22 czerwca OLSZTYN – zboża

23 czerwca MRĄGOWO – zboża

24 czerwca WĘGORZEWO – zboża

25 czerwca DZIAŁDOWO – zboża

28 czerwca BARTOSZYCE – zboża

29 czerwca EŁK – zboża

30 czerwca OSTRÓDA – rośliny paszowe

1 lipca NOWE MIASTO LUBAWSKIE – zboża paszowe

2 lipca NIDZICA – kukurydza

6 lipca LIDZBARK WARMIŃSKI – zboża

7 lipca GOŁDAP – kukurydza

8 lipca OLECKO – zboża

9 lipca SZCZYTNO – kukurydza
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Przewozy osób w publicznym transporcie 
autobusowym w regionie wykonywane są 
wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy 
o transporcie drogowym, na podstawie ze-
zwoleń udzielanych na wniosek przewoźni-
ka. Usługi te mają charakter komercyjny, są 
działalnością wykonywaną przez podmio-
ty gospodarcze bez udziału środków pu-

blicznych, a więc nastawione są przede wszystkim na utrzy-
manie rentowności. Stąd głównym zainteresowaniem prze-
woźników cieszą się linie dochodowe, na których występują 
duże potoki pasażerskie.

Pomijane są trasy, na których pasażerów korzystających na 
co dzień z przewozów jest niewielu, co prowadzi do wyklu-
czenia komunikacyjnego mieszkańców małych miejscowości, 
położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnym.

Już w najbliższym czasie mają szanse powstać pilotażo-
we linie Wojewódzkich Autobusowych Linii Komunikacyj-
nych. Przedsięwzięcie będzie realizowane z budżetu samo-
rządu województwa warmińsko-mazurskiego, planowane jest 
ponadto pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych.

– Duży obszar i niewielka gęstość zaludnienia w znaczący sposób 
wpływa na system organizacji transportu publicznego w naszym re-
gionie – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek wojewódz-
twa. – Strategiczną rolę odgrywa tutaj dobra koordynacja, logistyka 
i planowanie połączeń w taki sposób, by możliwie najskuteczniej za-

spokajały komunikacyjne potrzeby zarówno mieszkańców, jak i tu-
rystów odwiedzających Warmię i Mazury. Do wojewody warmiń-
sko-mazurskiego złożyliśmy wniosek o pozyskanie rządowych fun-
duszy, żebyśmy mogli zbilansować tę inwestycję.

Początkowo połączenia będą realizowane na czterech trasach:
n Braniewo-Orneta (długość trasy: 47 km, koszt uruchomie-

nia i funkcjonowania tej linii do końca 2021 roku wynosi 
300 tys. zł), 

n Gołdap-Olecko-Ełk (74 km, koszt: 475 tys. zł), 
n Iława-Lubawa-Nowe Miasto Lubawskie (37,3 km, koszt: 240 

tys. zł), 
n Węgorzewo-Harsz-Pozezdrze-Kruklanki-Giżycko (41 km, 

koszt: 260 tys. zł).

– Chcemy być pewnego rodzaju katalizatorem, by odtworzyć czy 
wzmocnić potencjał przewozów autobusowych w naszym regionie – 
mówi Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa. – Pla-
nujemy na tych wszystkich trasach po sześć kursów na dobę – po 
trzy kursy tam oraz trzy kursy z powrotem.

Podczas planowania tras pilotażowych brane były pod uwa-
gę cztery czynniki: brak dostępu do kolei, słabo rozwinięte po-
łączenia komercyjne lub ich całkowity brak, stworzenie moż-
liwości dotarcia do większych węzłów komunikacyjnych oraz 
potrzeby zgłaszane przez samorządy lokalne.

Plan zakłada, że Wojewódzkie Autobusowe Linie Komuni-
kacyjne, ruszą już od 1 lipca.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest na dobrej drodze do likwidacji komunikacyjnych białych plam 
w regionie. – Chcemy zapewnić komunikację publiczną w miejscach, do których dziś transport publiczny nie dociera 
lub w których istniejąca oferta przewozowa jest na tyle uboga, że nie zaspokaja potrzeb społecznych w oczekiwanym 
stopniu – wyjaśnia marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek uruchamia publiczne autobusy

Nowe połączenia 
autobusowe

na Warmii i Mazurach
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Poddziałanie skierowane jest do producentów rolnych, którzy przystąpili do systemów jakości w latach 2019-2021. 
Nabór dotyczy uczestników wspólnotowych oraz krajowych systemów jakości.

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

Ruszył kolejny – VII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 3.1 wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności

Chroniona Nazwa Pocho-
dzenia (ChNP) – euro-
pejski znak przyznawany 
produktowi regionalne-
mu, który swoją wyjątko-
wą jakość zawdzięcza miej-
scu wytwarzania. Wszystkie surowce uży-
te do jego wyrobu oraz cały proces tech-

nologiczny, czyli produkcja, przetwarzanie i przygotowywa-
nie, odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym.

Chronione Oznaczenie Geograficzne 
(ChOG) – europejski znak przyznawany 
produktowi regionalnemu wyjątkowej ja-
kości, cieszącemu się uznaniem, o nazwie 
nawiązującej do miejsca wytwarzania i pod-
kreślającej związek z tym miejscem. Na okre-
ślonym obszarze może odbywać się jeden z trzech procesów: 
produkcja, przetwarzanie lub też przygotowywanie produktu.

Unia Europejska poprzez Gwarantowane Tra-
dycyjne Specjalności (GTS) chroni produk-
ty mające swój tradycyjny charakter. Wa-
runkiem jest co najmniej 30-letnia historia 
wytwarzania danego produktu. Także je-
go składniki lub metoda produkcji muszą być 
tradycyjne. Produkty tradycyjne często pochodzą z konkretne-
go kraju czy regionu, ale ich renoma sprawia, że produkowa-
ne mogą być także w innych krajach (przy zachowaniu recep-
tury i sposobu produkcji), 

System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficz-
nych wyrobów winiarskich.

Rolnictwo ekologiczne. W produkcji 
tej wykorzystuje się naturalne nawozy 
oraz metody biologiczne i mechanicz-
ne. Wykluczone jest stosowanie synte-
tycznych nawozów, chemicznych środ-
ków ochrony roślin, regulatorów wzrostu, dodatków paszo-
wych i organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). 
Rolnictwo ekologiczne to metoda produkcji przyjazna dla 
środowiska. 

„Jakość Tradycja” – Krajowy system w którym 
wytwarzane są jedynie produkty charaktery-
zujące się tradycyjnym składem, sposobem 
produkcji lub szczególną jakością wynika-
jącą z ich tradycyjnego charakteru. Za tra-
dycyjny uważa się produkt, który posiada 
co najmniej 50-letnią historię wytwarzania.

„Quality Meat Program” (QMP) – Kra-
jowy system jakości żywności, w któ-
rym wytwarza się wołowinę wysokiej 
jakości. Właściwości wołowiny QMP, 
takie jak np. kruchość czy soczystość, 
w wysokim stopniu spełniają oczekiwania konsumenta. 

Integrowana Produkcja Roślin – (w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 8 mar-
ca 2013 r. o środkach ochrony roślin 
Dz. U. poz. 455), system służący znako-
waniu głównie owoców i warzyw, do produkcji których ogra-
nicza się do minimum stosowanie zabiegów chemicznych.

System Gwarantowanej Jakości Żywności 
(QAFP) – System multiproduktowy obej-
mujący kulinarne mięso wieprzowe, ku-
linarne mięso z piersi kurczaka i indy-
ka oraz tuszki i elementy młodej polskiej 
gęsi owsianej oraz wędliny. Ogólne założe-
nia systemu przewidują, że obejmuje on swoim zasięgiem 
wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego, buduje wiary-
godność uczestników łańcucha żywnościowego w oczach 
konsumenta. 

Poddziałanie 3.1 – wsparcie na przystępowanie
do systemów jakości żywności 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosz-
tów (bez podatku VAT) związanych z prowadzeniem produk-
cji w nowych warunkach, określonych wymaganiami danego 
systemu w tym m.in.:
n certyfikacja i kontrola w ramach systemu; 
n składki na rzecz grupy producentów, której działalność wią-

że się z uczestnictwem w systemie jakości;
n zakup specjalistycznych publikacji związanych z prowadze-

niem produkcji w zakresie systemu jakości;
n zakup pułapek feromonowych barwnych, lepowych w ra-

mach systemu integrowanej produkcji roślin.

Okres, na jaki udzielane jest wsparcie jest uzależniony 
od momentu przystąpienia do systemu jakości i wynosi od 
3 do 5 lat.

Wnioski o przyznanie pomocy w bieżącym roku 
można składać od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r.

w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wnioski dostępne są
na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.

URZĘDOWO KONTROLOWANA
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Coś dla posiadaczy lasów lub tych,
którzy chcą założyć uprawę leśną

W opracowanym przez ARiMR harmono-
gramie naboru wniosków na 2021 rok zapla-
nowane są nabory dla posiadaczy lasów jak 
i tych, którzy chcą dopiero założyć uprawę 
leśną. Pierwszy nabór wniosków dla poddz. 
„Wsparcie na inwestycje zwiększające od-

porność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” trwa 
od 17 maja do 27 czerwca 2021 r. Drugi przewidziany jest na je-
sień br. – październik/listopad. Wsparcie to skierowane jest do 
właścicieli lasów prywatnych. Pomoc została uruchomiona przez 
ARiMR w 2019 r. i jest finansowana z budżetu PROW na lata 
2014-2020. Przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie fizycz-
nej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobo-
wości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie wymagane jest 
m.in. zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymo-
gami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów 
leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nad-
leśniczego. Wykonywane mogą być inwestycje w istniejących la-
sach, w wieku 11-60 lat, polegające na przebudowę składu ga-
tunkowego drzewostanu, zróżnicowaniu struktury drzewosta-
nu. Dodatkowo wsparciu podlegają inwestycje obejmujące zabie-
gi pielęgnacyjne (czyszczenia późne polegające na rozluźnieniu 
drzewostanu i usunięciu drzew niepożądanych) oraz inwesty-
cje zwiększające odporność drzewostanów na szkodliwe czyn-
niki biotyczne poprzez zakładanie remiz leśnych. W ramach te-
go poddziałania odbyły się trzy nabory wniosków, dwa w 2019 
roku i jeden w 2020 roku. W ramach ww. naborów w skali kra-
ju wnioski złożyło 1641, w tym w woj. warmińsko-mazurskim 
203 posiadaczy lasów, którzy otrzymali łącznie ponad 4,0 mln zł.

Wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i two-
rzenie terenów zalesionych” można składać w terminie od 1 czerw-
ca do 2 sierpnia 2021 r. Pomoc w ramach poddziałania udzielana 
jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków 
jako grunty rolne (użytkowane jako grunty orne albo sady, albo 
grunty z sukcesją naturalną), o powierzchni co najmniej 0,1 ha 
i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania dotyczą-
cego szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z la-
sem. Pomoc udzielana jest do gruntów, dla których nadleśniczy 
sporządził plan zalesienia, na podstawie dokumentacji dołączonej 
do wniosku o jego sporządzenie. Wnioski o przyznanie wspar-
cia na zalesienie można składać w biurach powiatowych ARiMR.

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Do 30 czerwca trwa przedłużony nabór wniosków o przyzna-

nie pomocy na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” w ramach poddz. „Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Premia 

przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację go-
spodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżyw-
nościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzeda-
ży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Premia 
w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospo-
darstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży 
produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie 
stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwe-
stycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co naj-
mniej 80% kwoty pomocy. Premia w wysokości 60 tys. zł wy-
płacana jest w dwóch ratach. Kolejność przysługiwania pomocy 
zależy od sumy punktów przyznawanych wg kryteriów wyboru. 

Premie dla młodych rolników
W tym samym terminie odbywa się nabór wniosków na ope-

racje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddz. 
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników”. Premia w wysokości 150 000 zł wypłacana jest 
w dwóch ratach. Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodar-
stwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowa-
dzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, 
w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlane-
go lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdob-
nych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji 
materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych 
lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłą-
czeniem chowu i hodowli ryb. Premia w całości musi zostać prze-
znaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą 
lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarza-
nych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% 
kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunko-
wej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwo-
ty pomocy. Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy 
punktów przyznawanych wg kryteriów wyboru. Pomoc jest przy-
znawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów. 

Modernizacja gospodarstw rolnych
Również w czerwcu 2021 r. rolnicy będą mogli ubiegać się 

o pomoc na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. 
Nabór będzie dotyczył wszystkich obszarów, tj.: rozwój produkcji 
prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła 
mięsnego, związanego racjonalizacją technologii produkcji, wpro-
wadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem 
skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu, oraz nawadniania w gospodarstwie.

Informacje na temat ww. operacji udzielane są w punktach infor-
macyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych 
ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Na co można otrzymać wsparcie składając 
w czerwcu wniosek do ARiMR?
Jeszcze do 17 czerwca można składać wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe (wyłącznie za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus). Po tej dacie wnioski będzie można składać jeszcze do 12 lipca, z tym że za każdy dzień ro-
boczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie 
jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Nadeszła wiosna i wydawałoby się, że właśnie skończył się sezon na upadki rolników… Ale nic bardziej mylnego! 
Wypadki dotyczące upadków osób w gospodarstwie rolnym zdarzają się bez względu na porę roku i statystycznie 
stanowią najliczniejszą grupę zdarzeń wypadkowych zgłaszanych do KRUS.

mgr Henryk Żuchowski 
Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie

Rola rolnika by upadku unikał

Większości wypadków przy pracy w gospo-
darstwie rolnym, a w szczególności upad-
kom osób, można zapobiec, jeśli zostaną 
wcześniej podjęte odpowiednie działania 
prewencyjne. Poprawa bezpieczeństwa pra-
cy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wią-
że się z koniecznością angażowania dużych 
nakładów finansowych. Często wystarczy 

świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz kon-
sekwentne ich eliminowanie. 

Aby zminimalizować ryzyko upadku osób w rolnictwie na-
leży zadbać o podstawowe zasady bhp:
n zachowywać porządek w obejściu, poprawić stan nawierzch-

ni podwórzy – wyrównać, utwardzić podłoże; zadbać o stan 
techniczny, oświetlenie i czystość ciągów komunikacyjnych 
oraz o odprowadzenie wód opadowych;

n stosować właściwe obuwie robocze, odpowiednie do panują-
cych warunków atmosferycznych i rodzaju zaplanowanej pra-
cy; obuwie powinno dobrze przylegać do stopy, być usztyw-
nione w kostce, posiadać antypoślizgową podeszwę z protek-
torem i wzmocnione noski;

n korzystać ze stopni, drabinek i podestów wejściowych oraz 
uchwytów zamontowanych przez producenta, ułatwiających 
wchodzenie i schodzenie z ciągników, maszyn i przyczep, 
a w razie ich braku – rozważyć zamontowanie; dbać o czy-
stość, sprawność i dobry stan techniczny drabinek, podestów 
oraz schodów;

n wysiadać, schodzić z ciągników, maszyn rolniczych i przy-
czep zawsze tyłem, twarzą (przodem) do stopni (szczebli), 
trzymając się przy tym uchwytów, najlepiej oburącz (stosując 
trzy punkty podparcia); nie należy zeskakiwać, zjeżdżać czy 
zsuwać się nawet z niewielkich wysokości; 

n wypełnić ubytki oraz nierówności podłóg i posadzek w bu-
dynkach;

n zlikwidować progi w wejściach i przejściach, ewentualnie od-
powiednio je oznaczyć

n zadbać o właściwe oświetlenie podwórza, stanowiska pracy 
i wnętrza budynków; 

n używać bezpiecznych drabin, które powinny być: wykonane 
z mocnych podłużnic w rozstawie nie mniejszym niż 28 cm; 
solidne, ze szczeblami o przekroju prostokątnym wpuszczo-
nymi w podłużnice – w odstępach nie większych niż 30 cm; 
wyposażone w zabezpieczenia w postaci gumowych nakła-
dek lub stalowych ostróg, zapobiegające przesuwaniu się po 
podłożu; zaopatrzone na górze w haki zaczepowe zabezpie-
czające przed przechyleniem, odchyleniem do tyłu oraz obsu-
nięciem; odpowiedniej wysokości, tak aby wystawały co naj-
mniej 0,75 m nad powierzchnię wchodzenia; bez uszkodzeń 
eksploatacyjnych, w dobrym stanie technicznym; wyposażo-
ne w dodatkowe uchwyty służące przytrzymaniu; oznaczo-
ne przez producenta znakiem bezpieczeństwa CE. 

n schody w gospodarstwach nie mogą mieć ubytków, a na-
wierzchnia stopni powinna mieć dobrą przyczepność; ponad-
to przy schodach wyższych niż 5-stopniowe zaleca się zamon-
towanie poręczy, a nad schodami zewnętrznymi – zadaszenia;

n stosować odpowiednie środki ochrony pracy podczas robót 
na wysokości, tj. szelki bezpieczeństwa, uprząż asekuracyj-
ną, specjalistyczne podesty;

n zabezpieczyć otwory stropowe i ścienne przy pomocy listew 
podłogowych i barierek, a szamba, studnie i studzienki - wła-
zami lub pokrywami zabezpieczającymi; 

n kategorycznie wystrzegać się przewożenia osób na błotnikach 
ciągników oraz przyczepach (zwłaszcza z ładunkiem objęto-
ściowym);

n unikać pracy podczas choroby, przemęczenia, wzmożonego 
napięcia i stresu.

Rolniku pamiętaj, że wskutek upadku możesz odnieść poważ-
ne obrażenia, a nawet stracić życie. Zadbaj zatem o bezpieczeń-
stwo swoje i swoich najbliższych! 

Źródła:
- Upadki osób w gospodarstwach rolnych – okoliczności i przyczyny, 
Zbigniew Rapacki, w: Praktyczne problemy związane z ochroną pra-
cy w rolnictwie, pod red. prof. Leszka Soleckiego

- www.krus.gov.pl
- Broszura prewencyjna KRUS Upadek to nie przypadek

Rolniku, chorowałeś na COVID-19?
Zgłoś się na rehabilitację!

W związku z trwającą epidemią KRUS wdrożył nowy 
profil rehabilitacji, kierowany do pacjentów po przebytej 
chorobie COVID-19. Rehabilitacja realizowana jest stacjo-
narnie w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu oraz 
Szklarskiej Porębie.

Celem rehabilitacji post COVID jest m.in.:
n wzmocnienie systemu oddechowego,
n remisja choroby w przypadku ozdrowieńców,
n poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i spraw-

ności oddechowej,
n wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fi-

zycznej,
n poprawa kondycji psychofizycznej i wsparcie zdrowia 

psychicznego. 
Aby skorzystać z rehabilitacji należy złożyć Wniosek 

o skierowanie na rehabilitację leczniczą (dostępny na stro-
nie www.krus.gov.pl). Przed wystawieniem wniosku wska-
zane jest wykonanie badań diagnostycznych dobranych in-
dywidualnie do konkretnego przypadku przebiegu choro-
by, m.in.: RTG lub TK płuc, USG narządów jamy brzusznej, 
spirometrii, EKG, morfologii i koagulopatii.
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Woda jako czynnik plonotwórczy
Nawożenie i nawodnienie to główne czynniki wpływające na wielkość plonów. Już w latach 80-tych ubiegłego wieku 
naukowcy udowodnili, że samo nawadnianie może zwiększyć plony o 40%, a w latach suchych nawet o kilkaset procent. 
Obecnie nie może być mowy o prowadzeniu dochodowych plantacji i sadów bez nawodnienia oraz fertygacji, czyli do-
starczania składników odżywczych wraz z wodą.

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

W uprawach ogrodniczych podstawowym źródłem wo-
dy jest woda gruntowa. Jest to woda twarda o wysokim pH 
przez co może wpływać na zatykanie się systemów nawad-
niających, a także zmianę odczynu podłoża, zwiększenie za-
solenia i pogorszenie przyswajania składników odżywczych 
przez rośliny. 

Analiza chemiczna wody podstawą
odpowiedniego żywienia roślin

Aby stworzyć odpowiednią pożywkę dostosowaną skła-
dem do gatunku oraz fazy rozwojowej roślin, należy uwzględ-
nić składniki zawarte w wodzie, przede wszystkim zawartość 
wapnia, magnezu, siarczanów. Ustalenie składu pożywki roz-
poczyna się od doprowadzenia odczynu do odpowiedniego po-
ziomu. Większość roślin warzywniczych i sadowniczych wy-
maga lekko kwaśnego odczynu, a borówka amerykańska, żu-
rawina czy krzewy i drzewa iglaste – kwaśnego. W celu obni-
żenia pH zaleca się użycie kwasów (azotowy, fosforowy, siar-
kowy, chlorowodorowy), a ich ilość ustala się na podstawie za-
wartości w wodzie kwaśnych węglanów (HCO3) lub poprzez 
wykreślenie krzywej zakwaszenia. Do nawadniania oraz fer-
dygacji najlepsza jest woda zawierająca niewielkie ilości ma-
kro i mikroelementów, taką wodą jest deszczówka. Jest to wo-
da z reguły o odczynie lekko kwaśnym. Deszczówka nie za-
wiera jonów balastowych dzięki czemu ma niskie stężenie 
soli i nie zaszkodzi roślinom wrażliwym na zasolenie takim 
jak: truskawka, seler, różanecznik. 

W gospodarstwach ogrodniczych deszczówka jest odprowa-
dzana z dachów szklarni i gromadzona w zbiornikach, rów-
nież w ogrodach przydomowych w łatwy sposób można prze-
chowywać deszczówkę. Należy pamiętać jedynie aby woda była 
umieszczona w ciemnym i zamkniętym pojemniku, aby zapo-
biec rozwojowi glonów i sinic oraz składania jaj przez komary.

Dobra praktyka podlewania

n odpowiednia temperatura wody to 15-23°C. Woda o niższej 
temperaturze ogranicza metabolizm roślin, a tym samym po-
bieranie składników pokarmowych z gleby. Najlepsza tempe-
ratura do podlewania, to ta zbliżona do temp. powietrza;

n podlewać należy wczesnym rankiem lub wieczorem, by nie 
doszło do poparzenia liści, a woda szybko nie wyparowała;

n aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych nie należy mo-
czyć wodą liści;

n powinno się dostarczać wodę w takiej ilości, aby ta przesią-
kła do głębokości ok. 20 cm;

n częstotliwość i obfitość podlewania uzależnia rodzaj podłoża, 
lekkie gleby podlewa się częściej ale mniejszą ilością wody.

Sposoby na mniejsze zużycie wody

n dobra struktura gleby – im zawartość części organicznych jest 
większa (próchnica), tym lepsza jest zdolność gleby do maga-
zynowania wody. W celu poprawy struktury należy dodać 
do podłoża kompost, torf, obornik. Można zastosować nawo-
zy zawierające kwasy humusowe lub środki hydrożelowe po-
prawiające zdolności sorpcyjne gleby;

n ściółkowanie upraw – zapobiega parowaniu wody z podło-
ża oraz rozwojowi chwastów – przestrzenie między roślina-
mi można wyłożyć materią organiczną: korą, słomą, ścinka-
mi drewna, skoszoną trawą lub włókniną (słoma chroni li-
ście i owoce przed zabrudzeniem i nadmierną wilgocią pod-
łoża, a po rozłożeniu się dostarcza składniki pokarmowe i re-
guluje pH gleby), można także sadzić rośliny płożące – żywa 
ściółka;

n sadzenie roślin odpornych na suszę: sukulenty: rojniki, roz-
chodniki; rośliny pokryte kutnerem lub woskowym nalo-
tem: czyściec wełnisty, lawenda, rogownica; rośliny o ma-
łych wymaganiach: berberysy, pięciornik, jałowce, sosny; 
drzewa o głębokim systemie korzeniowym; rośliny sadow-
nicze: świdośliwa, rokitnik, oliwnik; warzywa: dynie, faso-
la, cebula, ziemniaki; na dużych powierzchniach zamiast 
trawników zakładać łąki kwietne, które nie wymagają pod-
lewania;

n zaszczepienie mikoryzy – zwiększa powierzchnię korzeni 
i zasięg pobierania wody.

Rośliny o dużych wymaganiach wodnych
– terminy największego zapotrzebowania na wodę

n borówka amerykańska – jednorazowo 10-20 litrów – zawią-
zywanie i dojrzewanie owoców; kalafior – w okresie wiąza-
nia róż, kapusta pekińska i brokuł – po posadzeniu rozsa-
dy i w czasie wiązania się części jadalnej, kapusta głowiasta 
– w trakcie zawiązywania główek, ogórki – ze względu na 
mały system korzeniowy w stosunku do masy liści przez ca-
ły okres wegetacji, sałata – niedobór wody latem powoduje 
gorzknienie liści;

n w czasie suszy bardziej efektywne jest nawożenie roztworem 
nawozów lub oprysk dolistny niż nawożenie posypowe;

n stosowanie biostymulatorów. W okresach suszy, pomocne bę-
dą preparaty wzmacniające odporność rośliny i wspierające 
ich rozwój.

Źródła:
- Starck J. R. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. 
PWRiL, Warszawa 

- Kowalczyk W. 2012. Opracowanie składu pożywek nawozowych 
w oparciu o jakość wody. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
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Wdrażanie praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie magazynowania węgla w glebie jest kluczowe ze wzglę-
du na łagodzenie zmian klimatu, poprawienie stanu gleby, jej struktury i żyzności oraz plonowania roślin.

dr inż. Izabella Kłodowska
Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Praktyki rolnicze zwiększające akumulację 
węgla organicznego w glebie

W Polsce przewa-
żają gleby słabo 
próchniczne, często 
o odczynie kwa-
śnym lub bardzo 
kwaśnym. Zwięk-
szenie ich urodzaj-
ności i żyzności wy-

maga stosowania nawozów naturalnych 
i organicznych. Można zastosować upra-
wę zerową lub uproszczoną. Bardzo istot-
na jest uprawa roślin w międzyplonie 
i roślin głęboko korzeniących się, stoso-
wanie płodozmianu, przyorywanie sło-
my szczególnie w gospodarstwach z ma-
łą obsadą zwierząt, a szczególnie bezin-
wentarzowych, optymalne gospodaro-
wanie wodą i wprowadzanie do gleby 
torfu, kompostu czy węgla brunatnego.

Zawartość materii organicznej wywie-
ra istotny wpływ na plonowanie roślin 
uprawnych. Jej zasoby nie są stałe i pod-
legają wahaniom. W zależności od rodza-
ju świeżej masy organicznej dostarczanej 
do gleby, w pierwszym roku mineraliza-
cji podlega 40-70% materii organicznej. 
W kolejnych latach szybkość mineraliza-
cji maleje, ze względu na obecność trud-
no rozkładalnych materiałów organicz-
nych i rozpoczyna się proces humifikacji 
z wytworzeniem próchnicy glebowej. Za-
równo czynniki środowiskowe, jak i in-
tensywne zabiegi uprawowe wykonywa-
ne przez człowieka zwiększają dopływ 
powietrza do gleby, powodując wzrost 
jej temperatury i w efekcie przyspiesza-
ją proces mineralizacji oraz straty węgla 
organicznego (Corg.) z gleby. Na inten-
sywność mineralizacji oddziałuje rów-
nież wilgotność. Im niższa tym proces 
mineralizacji spowalnia. Toteż występu-
jące susze w naszych warunkach klima-
tycznych, o ileż nie są pożądane, to po-
zytywnie ograniczają proces mineraliza-
cji. W odniesieniu do gleb łąkowych i le-
śnych gleby orne zawierają mniej węgla 
organicznego. Ponieważ system uprawy 
płużnej powszechnie praktykowany zu-
baża glebę w Corg. W glebach cięższych 
magazynowanie węgla organicznego jest 

większe ze względu na większy kom-
pleks sorpcyjny niż w glebach lekkich 
i bardzo lekkich.

Sposób uprawy roli także decyduje 
o zawartości materii organicznej w gle-
bie. Gdy stosujemy uproszczoną uprawę 
roli, czyli od 15% do 30% materiału ro-
ślinnego pozostawiamy na powierzchni 
pola, w warstwie gleby 0-10 cm można 
zaobserwować większą zawartość Corg. 
niż w przypadku uprawy płużnej, która 
prowadzi do strat tego składnika. Upra-
wa bezorkowa już w warstwie gleby od 
0 cm do 5 cm, zmniejsza proces mine-
ralizacji i straty węgla organicznego na-
wet o 200 kg/ha/rok. Szczególnie pole-
cana dla dużych gospodarstw. Natomiast 
uprawa zerowa, czyli siew bezpośredni 
umożliwia największą sekwestrację wę-
gla organicznego w glebie.

Uprawa roślin może wywierać wpływ 
na akumulację lub ubytek węgla organicz-
nego w glebie. Zwarta pokrywa roślinna 
w postaci roślin bobowatych i traw oraz 
ich mieszanek sprzyjają akumulacji mate-
rii organicznej. Jak również uprawa mię-
dzyplonów i ich przyorywanie. Natomiast 
proces mineralizacji przyspiesza uprawa 
roślin jednorocznych w szerokich rzędach.

W odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych proces wiązania CO2 jest wy-
soki. Immobilizacja węgla organicznego 
szczególnie występuję na glebach łąko-
wych bardzo wilgotnych i torfowych. Łą-
ki regularnie wapnowane i odpowiednio 
nawożone odgrywają ważną rolę w se-

kwestracji Corg. i zapobieganiu suszy 
glebowej.

Istotną rolę odgrywa także duża bio-
różnorodność gatunkowa roślin w aku-
mulacji materii organicznej. Mieszanka 
roślin trawiastych, zwłaszcza traw typu 
C4, z roślinami strączkowymi wykazu-
ją większe tempo magazynowania węgla 
w glebie niż pod monokulturą traw. Wy-
nika to z większej produkcji części nad-
ziemnych i biomasy korzeni mieszanek 
traw z roślinami strączkowymi.

Najlepszym rozwiązaniem dla trwa-
łego magazynowania węgla na glebach 
lekkich jest ich zalesienie. Gleby leśne 
gromadzą większą ilość tego składni-
ka niż grunty orne. Nie licząc jego du-
żych zasobów zawartych w nadziem-
nych i podziemnych częściach drzewo-
stanów. Gdy nie jest to możliwe, zaleca-
na jest uprawa wspomnianych mieszanek 
traw z roślinami strączkowymi, uprawa 
międzyplonów ozimych czy zwiększanie 
powierzchni użytków zielonych, a co naj-
ważniejsze stosowanie obornika. 

Istnieje wiele sposobów, aby zwięk-
szyć sekwestrację węgla organicznego 
w glebie. Jednakże powinny być indywi-
dualnie dostosowane do warunków gle-
bowych i organizacyjnych gospodarstwa.

Źródła:
- Pikuła D. Praktyki zapobiegające stratom 
węgla organicznego z gleby. 2019. Studia 
i Raporty IUNG-PIB. 59(13). 77-91.

- https://ec.europa.eu
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Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym roślin. Wpływa na wzrost i rozwój części nadziemnych 
i podziemnych roślin, a także na długość okresu wegetacji. Należy zadbać o to, aby rośliny w każdej fazie rozwojowej 
miały ten składnik do dyspozycji w odpowiednich ilościach, ponieważ wpływa na elementy struktury plonu, które 
w efekcie przekładają się na wysokość plonu, a także jego jakość.

inż. Grzegorz Bałanda 
Doradca Zespołu Doradców w Braniewie

Nawożenie azotem a choroby grzybowe zbóż

Zarówno niedosta-
tek jak i nadmiar 
azotu wpływa nie-
korzystnie na sytu-
ację zdrowotną zbóż 
i kondycję łanu. Przy 
nadmiarze azotu ko-
mórki w roślinach 

wykazują intensywny wzrost. Gdy ten 
proces się odbywa, ściany komórkowe są 
łatwiejsze do pokonania przez grzyb, po-
nieważ są bardzo cienkie. W tkankach 
roślin przenawożonych azotem, powstają 
związki azotowe o prostej budowie sta-
nowiące doskonałe źródło substancji od-
żywczej dla grzyba, co sprzyja jego roz-
wojowi. W gęstych łanach spowodowa-
nych dużym krzewieniem roślin, nie ma 
dobrego przewietrzania, zwiększa się wil-
gotność powietrza w jego wnętrzu, a przy 
tym ciepła pogoda, stwarzają specyficzny 
mikroklimat, który sprzyja infekcji grzy-
ba. W takich łanach pojedyncze rośliny 
i ich pędy są słabsze, tkanka jest bardziej 
miękka i grzyby mogą łatwiej wnikać.

Przykładem choroby, która częściej się 
pojawia, gdy rośliny są przenawożone 
azotem, jest mączniak prawdziwy zbóż 
i traw. Czas od porażenia liści (infekcji) 
przez mączniaka prawdziwego do poja-
wienia się objawów w postaci białych po-
duszeczek na liściach wynosi 5 do 7 dni. 
W przypadku innych grzybów czas ten 
jest jeszcze dłuższy: dla rdzy wynosi od 
7 do 14 dni, a najdłuższy jest dla spraw-
cy septoriozy paskowanej liści, bo wyno-
si aż 14 do 28 dni. Przy intensywnej pro-
dukcji zbóż, powinna być przeprowadzo-
na właściwa ochrona fungicydowa. Le-
piej jest wykonać zabieg wcześniej (czyli 
zapobiegać chorobom) niż zbyt późno i je 
zwalczać, aby uniknąć szkód i strat z tym 
związanych. Od stadium pełni krzewie-
nia u roślin zbożowych następuje inten-
sywny przyrost zielonej masy i z dnia na 
dzień wzrasta zapotrzebowanie roślin na 
azot. Rośliny korzystają z azotu zawarte-
go w glebie. Resztę azotu należy dostar-
czyć w nawozach mineralnych. Planując 
wysokość pierwszej dawki azotu, trzeba 

koniecznie brać pod uwagę stan rozwojo-
wy roślin. Dla pszenicy ozimej i pszenży-
ta ozimego słabsze łany mogą mieć po zi-
mie od 1 do 3 liści. Natomiast silne plan-
tacje mogą posiadać w tym czasie od 3 
do 5 pędów. Dla łanów mocnych i do-
brze zagęszczonych wysiew azotu należy 
opóźnić i nieco obniżyć jego ilość. Z kolei 
plantacje słabsze należy nawozić wcześniej 
i wyższą dawką, aby do momentu strzela-
nia w źdźbło zbudowały łan o pożądanej 
gęstości. W stadium pełnego krzewienia 
rozpoczyna się wyróżnienie kłosa, czy-
li zawiązywanie kłosków i kwiatów. Pro-
ces ten trwa krótko, do stadium pierwsze-
go kolanka. Dobrze zaopatrzona pszeni-
ca we wszystkie składniki, w tym w azot 
zadecyduje w tym krótkim czasie o ilo-
ści i wielkości kłosków. Zbyt duża ilość 
azotu jest niepożądana, ponieważ prowa-
dzi do nadmiernego, nieproduktywnego 
krzewienia i w konsekwencji do wylega-
nia, a także do nasilenia występowania 
chorób grzybowych. Oznacza to, że moż-
na sterować zagęszczeniem łanu zbożo-
wego w okresie od marca do maja. Jeże-
li w tej fazie łan jest zbyt gęsty, dawkę tę 
można opóźnić lub zmniejszyć. Jeżeli nato-
miast łan jest za rzadki to ostatni moment, 
aby zasilić rośliny azotem. Na plantacjach 
zbóż mogą też być widoczne niedobory 
magnezu (chloroza międzynerwowa). 

Nie można zapomnieć o drugiej daw-
ce azotu, którą stosuje się od fazy strzela-
nia w źdźbło. Nawożenie azotem w tym 
okresie zmniejsza możliwości redukcji pę-
dów, kłosków i kwiatków, jakie mogłyby 
nastąpić przy niedożywieniu tym skład-
nikiem. Wpływa na uzyskanie dużej licz-
by ziaren w kłosie oraz przyczynia się do 
wykształcenia dużego aparatu asymilacyj-
nego. Nadmiar azotu natomiast zwiększa 
ilość źdźbeł (później często nieprodukcyj-
nych), powodując nadmierne zagęszczenie 
łanu i zwiększoną podatność na wylega-
nie. W nadmiernie zagęszczonym łanie 
w fazach intensywnego wzrostu (strze-
lanie w źdźbło) często brakuje światła, 
wody i składników pokarmowych, więc 
w konsekwencji rozpoczyna się redukcja 

kłosków i kwiatków, a później redukcja 
pędów. W fazie drugiego kolanka psze-
nica potrzebuje dostatku azotu, magne-
zu, manganu, molibdenu, miedzi i boru, 
ponieważ niedobór składników pokarmo-
wych nie zatrzymuje wzrostu elongacyj-
nego, a zawsze może powodować reduk-
cje kłosków i kwiatków, a później dopie-
ro pędów. Redukcja tych elementów plo-
nu może następować aż do stadium roz-
poczęcia kłoszenia, a nawet końca kło-
szenia. Aby utrzymać prawidłowy roz-
wój roślin bardzo ważne jest więc zadba-
nie o dodatkowe nawożenie azotem, gdy 
na pierwszych 20% roślinach, 2-gie kolan-
ko wyczuwalne jest 2 cm nad 1-szym ko-
lankiem. W fazie drugiego kolanka obser-
wuje się w łanie bardzo silny przyrost bio-
masy. Wysoko plonująca pszenica od fa-
zy drugiego kolanka do początku kłosze-
nia pobiera przynajmniej 80 kg azotu na 
ha. Tak wysokie zapotrzebowanie w krót-
kim czasie nie może być pokryte przez 
azot glebowy pochodzący z mineraliza-
cji. Z drugiej strony ryzykowne jest sto-
sowanie wysokiej dawki azotu już w fa-
zie krzewienia lub na początku strzelania 
w źdźbło. W warunkach dużego nawoże-
nia tkanka rośliny gwałtownie rośnie i jest 
bardziej podatna na mączniaka prawdzi-
wego i rozprzestrzenianie się jego jest bar-
dzo gwałtowne. Intensywnie rozwija się 
on na mniej odpornych odmianach w wa-
runkach stosowania wysokich dawek azo-
tu i sprzyjających jego rozwojowi warun-
ków pogodowych. 

Znaczny udział w strukturze zasiewów 
zajmuje intensywnie nawożona pszenica 
konsumpcyjna. W przypadku jej uprawy, 
trzecia dawka nawożenia azotowego (20-
30kg N/ha) stosowana na kłos raczej nie 
ma już większego wpływu na stopień po-
rażenia mączniakiem, a jedynie wpływa 
na cechy jakościowe ziarna. Jeżeli przewi-
dziana do zastosowania na wiosnę dawka 
azotu nie przekracza 50-60 kg/ha można 
ją zastosować jednorazowo (w czasie ru-
szenia wegetacji – zboża ozime i przed-
siewnie – zboża jare). Dawki większe na-
leży stosować w dwóch dawkach: 50-60% 
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w czasie ruszenia wegetacji (przedsiewnie 
pod zboża jare) i 40-50% w fazie strzelania 
w źdźbło lub w trzech dawkach: 40-50% 
w czasie ruszenia wegetacji (przedsiew-
nie pod zboża jare), 30-35% w fazie strze-
lania w źdźbło i 20-25% na krótko przed 
kłoszeniem lub na początku tej fazy. Jest 
to szczególnie ważne dla pszenic jakościo-
wych. Zastosowanie azotu w tym termi-
nie wpływa pozytywnie na walory jako-
ściowe ziarna (masa 1000 ziaren, zawar-
tość białka, ilość i jakość glutenu). Nawo-
żenie azotem należy zawsze wykonywać 
pod oczekiwany plon. Np. na wytworze-
nie tony ziarna pszenicy jakościowej wraz 
z odpowiednią masą słomy potrzeba 30 kg 
N, pszenicy paszowej oraz innych zbóż 26 
kg azotu. Do wyprodukowania 7 ton ziar-
na pszenicy jakościowej potrzeba 210 kg 
azotu, a innych zbóż 182 kg. Od wyliczo-
nego zapotrzebowania roślin na azot na-
leży odjąć ilość azotu, którą rośliny będą 
miały z gleby (np. 50 kg N). Potrzeby na-
wozowe pszenicy jakościowej dla plonu 
7 ton wyniosą 160 kg, a dla innych zbóż 
132 kg N. Wyjątek stanowi jęczmień bro-
warny, który do wytworzenia jednej tony 
ziarna zużywa 21 kg N, przy czym rośli-
nę tę zwykle nawozi się w całości przed-
siewnie. Z całości azotu zawartego w gle-
bie lub dostarczonego w nawozach zboża 
ozime wykorzystują od 60-70%, natomiast 
jare mniej. Po długiej zimie i chłodnej wio-
śnie należy spodziewać się, że intensywne 
uwalnianie azotu nastąpi dopiero pod ko-
niec maja i w czerwcu, pod warunkiem, 
że wilgotność gleby będzie optymalna. 
Natomiast przy wczesnej i ciepłej wio-
śnie zapasy azotu glebowego wyczerpią 
się już w maju, dlatego konieczne będzie 
zwiększenie dawki azotu na kłos. Na po-
lach, gdzie pszenica będzie gorzej rozwi-
nięta stosowanie późnej dawki azotu na-
leży przyśpieszyć i wysiać ją na początku 
kłoszenia, a w razie zbyt bujnego wzrostu 
wysokość dawki azotu należy zmniejszyć.

Na glebach lżejszych połowę dawki 
azotu można wysiać na początku ukaza-
nia się liścia flagowego i drugą na począt-
ku kłoszenia. Dzięki temu uniknie się wy-
mywania części azotu. Zazwyczaj pierw-
szą dawkę stosuje się w formie sypkiej 
(np. saletra amonowa), następne w for-
mie płynnej (roztwór mocznika) lub w for-
mie RSM w zależności od warunków po-
godowych i warunków technicznych go-
spodarstwa. Wraz z roztworem mocznika 
można stosować siarczan magnezu. Moż-
na zwiększyć wykorzystanie azotu przez 
rośliny poprzez stosowanie nowych form 

nawozów o spowolnionym działaniu. Mo-
gą to być nawozy otoczkowane czyli po-
kryte powłokami hamującymi uwalnianie 
składnika do gleby lub zawierające dodat-
ki substancji spowalniających mikrobio-
logiczne przemiany różnych związków 
azotu. Stosowanie tego rodzaju nawozów 
umożliwia dostosowanie tempa uwalnia-
nia składnika z nawozu do tempa jego po-
bierania przez rośliny. Tradycyjne nawo-
zy azotowe stosuje się na ogół 2-3-krot-
nie w ciągu jednego sezonu wegetacyj-
nego, natomiast nawozy wolnodziałają-
ce można stosować jednorazowo. Dzięki 
temu ogranicza się nakłady produkcyjne 
(zużycie paliwa, robocizny), emisję gazów 
cieplarnianych i ugniatanie gleby w wy-
niku wielokrotnych przejazdów maszyn 
rolniczych. Wczesną wiosną należy rów-
nież podjąć decyzje o strategii zwalczania 
chorób grzybowych. Aby uzyskać wysoki 
plon o dobrej jakości ziarna, pszenica po-
winna być przynajmniej dwa razy opry-
skiwana fungicydami. Nowoczesne pre-
paraty nie tylko przedłużają zdrowotność 
górnych liści i kłosów, dzięki czemu po-
wierzchnia asymilacyjna jest większa, ale 
pośrednio przedłużają wegetację, dzięki 
czemu wzrasta i poprawia się jakość biał-
ka i zdrowotność ziarna. 

Nawożenie azotem bardzo korzystnie 
wpływa na wzrost masy wegetatywnej 
i generatywnej pszenicy ozimej, umoż-
liwiając osiąganie dużych plonów ziarna 
o wysokiej jakości technologicznej. Jednak 
stosowanie intensywnego nawożenia tym 
pierwiastkiem skutkuje wytwarzaniem 
u roślin pszenicy delikatniejszych tkanek, 
bardziej podatnych na infekcje patogena-
mi. Nawożenie może wpływać na nasile-
nie chorób również w sposób pośredni. 
Lepiej odżywione azotem rośliny zapew-
niają korzystniejsze warunki dla rozwo-
ju patogenów rozwijających się na liściach 
i kłosach. Może to być szczególnie waż-
ne w uprawach pszenicy na glebach słab-
szych, gdyż w takich warunkach łan jest 
mniej zwarty, co nie sprzyja występowa-
niu chorób. Tego typu efekt obserwuje się 
głównie przy braku lub zmniejszonych 
dawkach nawożenia azotem. W zwartych 
łanach temperatura jest bardziej jednoli-
ta, panuje wyższa wilgotność powietrza, 
a na liściach utrzymuje się dłużej woda, 
co znacznie sprzyja porażeniu roślin przez 
patogeny. W takiej sytuacji wskazana jest 
zwiększona ochrona fungicydowa. Obec-
nie przy konieczności stosowania integro-
wanej metody ochrony roślin w produkcji 
roślinnej ważne jest wysiewanie odmian 

pszenicy charakteryzujących się mniejszą 
wrażliwością na porażenie przez grzy-
by. Odmiany różnią się podatnością na 
poszczególne choroby, jednakże wahania 
stopnia porażenia nie są duże, najczęściej 
nieprzekraczające 1 punktu w 9-stopnio-
wej skali. Zdrowotność poszczególnych 
odmian pszenicy ozimej zależna jest więc 
bardzo od warunków środowiskowych, 
przede wszystkim atmosferycznych. 

Rośliny nawożone azotem doglebowo 
w dwóch lub trzech terminach są atako-
wane najsilniej przez choroby grzybowe, 
a bez nawożenia – najsłabiej. W przypad-
ku brunatnej plamistości liści najmniejsze 
porażenie roślin występuje na roślinach, 
na którym stosowano nawożenie dolistne. 
Nawożenie roślin azotem prowadzi do je-
go akumulacji w roślinie, zapewniając jej 
nie tylko szybki wzrost, ale też nagroma-
dzenie się związków białka (aminokwasy, 
amidy), będących łatwo dostępnym źró-
dłem pokarmu dla patogenicznych mikro-
organizmów. Rośliny nienawożone azo-
tem nie tworzyły zwartego łanu, a osła-
bione niedoborem składników pokarmo-
wych nieco wcześniej kończyły wegeta-
cję, stąd ich starzejące się liście nie stano-
wiły dobrego podłoża do rozwoju i roz-
przestrzeniania się patogenów liści i kło-
sów. Jednorazowe dolistne zastosowanie 
azotu istotnie poprawiało zdrowotność 
liści w porównaniu z nawożeniem jedy-
nie doglebowym. Może to wynikać z fak-
tu, iż dolistne dokarmianie roślin mocz-
nikiem jest toksyczne dla zarodników nie-
których grzybów, co wpływa korzystnie 
na poziom zdrowotności roślin. Mocznik 
stosowany w zbożach ozimych dolistnie 
może powodować wzrost nasilenia sep-
toriozy liści i septoriozy plew, natomiast 
zastosowanie Insol 3 wyraźnie ogranicza 
te choroby. Wpływ poszczególnych rodza-
jów nawozów na zdrowotność roślin mo-
że być niejednoznaczny, szczególnie sto-
sowanych w różnych warunkach klima-
tycznych i siedliskowych. 

Źródła: 
- Jaśkiewicz B., Nawożenie azotem a choro-
by grzybowe w zbożach, IUNG – PIB , Pu-
ławy 2017 r.

- Piekarczyk M., Lemańczyk G., Azot sprzyja 
chorobom, Farmer, 2014 r. 

- Kurowski T., Brzozowska I., Brzozowski J., 
Kurowska A., Zdrowotność pszenżyta ozi-
mego w zależności od sposobu regulacji za-
chwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony 
przed patogenami, Annales UMCS sec. E, 
Agricultura, 2010 r.
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Przedplon
i uprawa roli

Groch uprawiany 
jest po zbożach naj-
lepiej w 3 roku po 
oborniku. Przerwa 
w uprawie grochu, 

podobnie jak innych roślin strączkowych 
na danym polu, powinna wynosić 5-6 lat. 
Przy częstej uprawie następuje nagroma-
dzenie się w glebie chorób fuzaryjnych, 
wzmożony rozwój szkodników zwalcza-
jących bakterie brodawkowe, a także ku-
mulowanie wydzielin korzeniowych ha-
mujących wzrost roślin. Roślina wymaga 
roli odchwaszczonej, zasobnej w wilgoć. 
Po zbiorze zboża należy wykonać pod-
orywkę i pełny zestaw uprawek pożniw-
nych. W razie potrzeby na ścierń należy 
wysiać wapno nawozowe.

Przed zimą koniecznie musi być wy-
konana orka w ostrą skibę. Nie należy 
w żadnym przypadku wysiewać grochu 
po orce wiosennej, gdyż gleba w takim 
przypadku bywa silnie przesuszona i ter-
min siewu będzie opóźniony. Wiosną jak 
tylko rola dostatecznie obeschnie należy 
pole zawałować lub zabronować. Cho-
dzi tutaj o zatrzymanie wilgoci w gle-
bie. Przed siewem rolę należy głęboko 
spulchnić na jednakową głębokość, tak 
aby nasiona zostały umieszczone na nie-
spulchnionym podłożu z dobrym pod-
siąkaniem wody glebowej. Na glebach 

zwięzłych i średnich konieczne będzie 
użycie kultywatora z bronami. W czasie 
uprawy przedsiewnej wilgotność gleby 
nie może być zbyt duża, nie mogą robić 
się „kluski”. Przy nadmiernym uwilgot-
nieniu gleby narzędzia uprawowe i ko-
ła ciągnika niszczą strukturę gleby. Ro-
la pod zasiew grochu musi być bardzo 
dobrze wyrównana (bez bruzd i grzbie-
tów) i wolna od kamieni. Udany groch 
przed zbiorem przeważnie jest silnie wy-
legnięty i na nierównym polu przy zbio-
rze kombajnem powstają duże straty.

Nawożenie, siew i pielęgnacja

Groch obok azotu, fosforu i potasu 
pobiera z gleby znaczne ilości wapna 
i magnezu oraz mikroelementy. Opty-
malny odczyn pH dla grochu wynosi 
na glebach zwięzłych powyżej 6,4, a na 
lżejszych powyżej 5,9. Przeciętne daw-
ki wapna na glebach kwaśnych wyno-
szą 2,3 t CaO/ha. Na glebach wymagają-
cych wapnowania i o bardzo niskiej za-
wartości magnezu połowę dawki wap-
na należy zastosować w formie wap-
na magnezowego. Groch zanim roz-
pocznie symbiozę z bakteriami bro-
dawkowymi wiążącymi azot z powie-
trza korzysta z azotu mineralnego gle-
by. Aby zabezpieczyć potrzeby grochu 
na azot i przyspieszyć jego wzrost ko-
nieczne jest wysianie przed siewem 20-
30 kg N/ha najlepiej w formie saletrza-
ku lub salmagu jako nawozów fizjolo-

gicznych obojętnych. Do siewu na-
leży użyć nasion zdrowych, bez 
plam i szczernień wyrównanych 
pod względem wielkości i do-
brze kiełkujących. Nasiona przed 
siewem należy dokładnie zapra-
wić. Przed samym siewem nasio-
na szczepi się bakteriami brodaw-
kowymi tak zwaną Nitraginą do 
grochu. Zaprawianie nasion Ni-
traginą konieczne jest na polach, 
na których groch uprawiany bę-
dzie po raz pierwszy. Groch nale-
ży siać jak najwcześniej gdy tylko 
rola dostatecznie obeschnie. Waż-
ną sprawą w agrotechnice grochu 
jest ustalenie optymalnej ilości 

wysiewu nasion w kg/ha dla odmiany 
i warunków agrotechnicznych danego 
pola. Przy nadmiernym zagęszczeniu 
roślin na skutek wzajemnego zaciem-
niania się zawiązują mniej strąków i na-
sion w strąkach, a ponadto zbyt gęste ła-
ny wylegają bardziej i w dodatku wcze-
śniej. Z kolei za rzadki siew powoduje 
spadek plonu nasion i znaczny wzrost 
zachwaszczenia. Groch podobnie jak in-
ne rośliny strączkowe wschodzi długo 
(15-20 dni), po wschodach rośnie wol-
no i nie może konkurować z chwasta-
mi, dlatego należy stosować herbicy-
dy. Po opryskaniu gleby herbicydami 
nie wolno pola bronować. W fazie kil-
ku listków przy wysokości roślin 6-8 
cm groch można zawałować. Wyrównu-
je się wówczas pole, a drobne kamienie 
wciska się do gleby.

Zbiór i przechowywanie nasion

Zbiór grochu przeprowadza się z pnia 
kombajnami zbożowymi. Do sprzętu 
przystępuje się gdy 80-90% nasion jest 
w pełni dojrzałych i twardych. Strąki po-
winny być suche, łodygi i liście zaschnię-
te. Zbioru należy dokonywać, gdy wil-
gotność nasion wynosi 17-20%, ponie-
waż przy wyższej lub niższej wilgotno-
ści występują straty w postaci pękania 
lub zgniatania nasion. Następuje uszko-
dzenie kiełka, co eliminuje nasiona jako 
materiał siewny. Przy upalnej pogodzie 
zbioru należy dokonać po rosie. Nasiona 
natychmiast po omłocie należy oczyścić 
z zanieczyszczeń i dosuszyć do wilgotno-
ści co najmniej 13-14%. Niewielkie partie 
nasion dosusza się na strychach lub in-
nych przewiewnych pomieszczeniach po-
przez kilkakrotne szuflowanie. Większe 
partie dosusza się w suszarniach ogrze-
wanych gorącym powietrzem lub podło-
gowym na zimne powietrze.

Źródła:
- Wiatr K, Groch siewny, soja, Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych, Słupia Wielka 1986.

- Polese J.M. i fasoli, Wydawnictwo RM, 
Warszawa 2009

- https://www.farmer.pl

Groch siewny jest cenną rośliną strączkową, dostarczającą białko w postaci nasion. Nasiona grochu zawierają 20-
26% białka i stanową dobry komponent wysokobiałkowy do mieszanek pasz treściwych dla drobiu, trzody chlewnej, 
a także dla bydła i innych zwierząt.

mgr inż. Zbigniew Rudnicki 
Kierownik Zespołu Doradców w Iławie

Uprawa grochu na nasiona
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Uprawa pszenicy ozimej
Uprawa roli jest elementem agrotechniki charakteryzującym się dużą czaso- i energochłonnością (Kordas, 2005). 
Produkcja roślinna jest jedną z najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej ze względu, że sama może stanowić żyw-
ność dla człowieka a także może być wykorzystana w wielu innych kierunkach.

mgr inż. Kamil Grażul
 Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie

Dlatego też techno-
logia produkcji ro-
ślinnej ma tak waż-
ny wpływ na jakość 
plonu oraz na jego 
ilość. Przez co dąży-
my do wytworzenia 
dla roślin najkorzyst-

niejszych warunków glebowych. Coraz 
częściej dąży się do uproszczenie tech-
nologii produkcji żeby zmniejszyć nakła-
dy poniesione w procesie wytwórczym. 
Stąd pojawiły się w rolnictwie technolo-
gie bezorkowe jak również uproszczone, 
z ograniczoną ilością zabiegów agrotech-
nicznych. Co pozwala na szybsze wpro-
wadzenie roślin i wydłużenie ich we-
getacji.

Uproszczenie nie tylko przyśpiesza 
wysiew nasion do gleby ale również nie-
sie kilka innych zalet, jak: zapobieganie 
erozji gleby, zwiększenie substancji or-
ganicznej w glebie, intensyfikacji życia 
biologicznego w glebie. Również wiążą 
się z tym: zmniejszenie zużycia paliwa, 
zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejsze-
nie zanieczyszczenia powietrza. W sys-
temach uprawy bezorkowej możemy za-
obserwować większą efektywność ener-
getyczną (Kordas, 2005; Małecka, 2006). 
Oprócz aspektów glebowych w techno-
logii produkcji trzeba też zwrócić uwa-
gę na aspekt hodowli roślin. Dzięki roz-
wojowi hodowli roślin uzyskujemy coraz 
to bardziej plenne odmiany o zwiększo-
nej odporności na choroby. Dlatego też 
hodowla ma ważny udział w rozwoju 
produkcji roślinnej. Hodowla roślin też 

powinna ukierunkować się do rozwoju 
form GMO w roślinach energetycznych. 
Dzięki rozwojowi w tym kierunku moż-
na by było ograniczyć zużycie paliw ko-
palnych a tym samym ograniczyć emisję 
CO2 do atmosfery. W ten sposób Polska 
też mogłaby się odnieść do ograniczeń, 
które narzuca Unia Europejska w kwe-
stii przejścia na zieloną energii, co też da-
wałoby rozwój w rolnictwie biogazow-
ni, których jest niewiele w Polsce. Dlate-
go też powinno się kierować w kierun-
ku rozwoju hodowli roślin energetycz-
nych jak i rozwoju systemów upraw bez-
orkowych, dzięki którym możemy zaosz-
czędzić czas, pieniądze a także ograni-
czyć zużycie paliw wytwarzających za-
nieczyszczenia.

W ostatnich latach kierunkiem rozwo-
ju technologii uprawy w pszenicy ozi-
mej było zmniejszenie nakładów pracy 
jak i energochłonności zbiegów agrotech-
nicznych. Z badań które przeprowadził 
prof. dr hab. inż. Leszek Kordas, wyni-
ka że sposoby uprawy mają wpływ na 
plonowanie oraz na koszty poniesione 
podczas produkcji. Porównywał w swo-
im doświadczeniu różne systemy upra-
wy takie jak uprawa tradycyjna, upra-
wa uproszczona oraz siew bezpośred-
ni. Doświadczenie Profesora pokazało, 
jak duża jest różnica poniesionych kosz-
tów w uprawie tradycyjnej w stosunku 
do uproszczeń podczas prac polowych 
w przeliczeniu na 1 ha, lecz także po-
kazały, że zastosowanie uproszczonych 
upraw, jak też siewu bezpośredniego, 
wiąże się z obniżką plonu nasion. Ale 

z doświadczenia też wynika, że ta obniż-
ka plonu jest skutecznie rekompensowa-
na obniżeniem nakładów poniesionych 
podczas uprawy. Co stanowi wymierne 
korzyści z przejścia na uprawy uprosz-
czone oraz na siew bezpośredni. 

Lecz całkowite odstąpienie od trady-
cyjnej uprawy może również skutkować 
kompensacją chwastów. Wystąpieniem 
,,podeszwy płużnej” przy długoletnim 
stosowaniu uproszczonych upraw. Dla-
tego też należy pamiętać, że wszystkie 
sposoby uprawy mają swoje wady i za-
lety. I należy odpowiednio dobrać sposób 
uprawy gleby tak żeby jej nie zaszkodzić 
bo przecież ma ona nam posłużyć przez 
długie lata. 

Źródła:
- Kordas L., 2009. Efektywność ekonomiczna 
różnych systemów uprawy roli w uprawie 
pszenicy ozimej po sobie. Fragm. Agron. 26 
(1), 42-48

- Kordas L., 2005. Energetyczne i ekonomicz-
ne skutki stosowania uproszczeń w uprawie 
roli w zmianowaniu. Acta Sci. Polon., Agri-
cultura, 1(1): 51-60.

- Małecka I., 2006. Produktywność roślin 
w płodozmianie w zależności od systemów 
uprawy roli. Fragm. Agron., 2(90): 261-272.

- Wojciech K. Święcicki, Maria Surma, Wie-
sław Koziara, Grzegorz Skrzypczak, Jerzy 
Szukała, Iwona Bartkowiak-Broda, Janusz 
Zimny, Zofia Banaszak, Karol Marciniak, 
Nowoczesne technologie w produkcji ro-
ślinnej – przyjazne dla człowieka i środo-
wiska, Polish Journal of Agronomy 2011, 
7, 102-112.
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Nowy sposób zbioru kiszonki z kukurydzy
po okresie suszy – metoda Shredlage
Z deklaracji producenta wynika, że technologia Shredlage zapewnia intensywne naruszanie struktury ziarna oraz 
łodygi. Dzięki tej metodzie uzyskujemy lepszą strukturę kiszonki oraz zwiększamy ilość dostępnych do trawienia 
elementów rośliny. Dodatkowo technologia SHREDLAGE od firmy CLAAS zakłada przycinanie sieczki na wyjątkowo 
długie fragmenty w przedziale 26-30 mm.

mgr inż. Bożena Bukowska-Czeczko
Doradca Zespołu Doradców w Bartoszycach

Ma to wpływ na ja-
kość i konsystencję 
treści pokarmowej 
w żwaczu krowy. 
Większa powierzch-
nia materiału roślin-
nego, dostępna dzię-
ki odpowiedniemu 

„poszarpaniu” części roślinnych zapew-
nia bakteriom większą powierzchnie ak-
tywną umożliwiającą dostęp do komórek 
roślinnych. W ten sposób udostępniamy 
krowie więcej składników pokarmowych 
w tej samej jednostce paszy. Dla hodowcy 
to czysty zysk, ponieważ z tej samej ilości 
zebranej kukurydzy, dzięki odpowied-
niej technologii zbioru, odzyskuje więk-
szą ilość możliwych do strawienia skład-
ników pokarmowych dla zwierzęcia. Po-
nadto długie włókna powstałe z długich 
fragmentów pociętych roślin tworzą swo-
istą „sieć” w żwaczu, zatrzymując na dłu-
żej treść pokarmową i dając tym samym 
więcej czasu dla mikroorganizmów żwa-
cza na trawienie poszczególnych skład-
ników i intensywny rozwój. Takie proce-
sy przekładają się na większą wydajność 
mleczną i poprawę stanu zdrowia krów. 

Wymagania 
pod względem 
długości cięcia i kon-
dycjonowania kiszonki kukurydzianej 
są bardzo różnorodne. Wyróżniamy 
trzy sposoby zbioru. Pierwszym z nich 
jest krótko przycięta kiszonka, która 
charakteryzuje się długością cięcia od 
3,5 do 12 mm. Drugi sposób to długie 
cięcie, od 12 do 22 mm i jest to najczę-
ściej spotkana długości. Trzeci to tech-
nologia Shredlage, która jest względ-
nie nową koncepcją cięcia wywodzą-
cą się ze Stanów Zjednoczonych. Me-
toda ta polega na trzech różnych efek-
tach kondycjonowania. Cechą, która ma 
duże znaczenie w zastosowanej tech-

nologii jest konstruk-
cja zewnętrzna walców o spe-

cjalnym profilu zębów-piły, z dodatko-
wo wyfrezowanym rowkiem spiralnym 
na krawędzi. Jeden walec wyposażo-
no w 110, a drugi w 145 rzędów zębów. 
Taka budowa umożliwia osiąganie róż-
nych efektów kondycjonowania.

Na początku sieczka jest rozgniata-
na z mniejszą lub większą intensywno-
ścią – zależnie od wielkości szczeliny, 
którą można regulować, ma to miejsce 
w przypadku systemów konwencjonal-
nych. Dodatkowo występuje szczegól-
nie intensywny efekt rozcierania, któ-
ry jest możliwy dzięki różnej liczbie zę-
bów oraz różnicy liczby obrotów wy-

Zgniatacz
ziaren
shredlage
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noszącej 50%. W kolejnym etapie, łody-
gi są przeciągane przez rowek spiralny 
na krawędzi poprzedniego walca oraz 
przeciwbieżny rowek spiralny walca tyl-
nego. W ten sposób łodygi kukurydzy 
zostają do pewnego stopnia „obrane”, 
przy czym nawet względnie twarda ko-
ra lub skórka pokrywająca łodygi ku-
kurydzy zostaje oddzielona od mięk-
kiego rdzenia.

Technologia Shredlage stanowi bar-
dzo duży potencjał dla gospodarstwa. 
Pozwala na eliminacje słomy z dawki 
pokarmowej, a co za tym idzie zmniej-
szenie kosztów, zapewnia również lep-
szą aktywność żwacza. Dzięki uzyska-
nej strukturze sieczki, dłuższemu cię-
ciu oraz większemu rozdrobnieniu ziar-
niaków zwiększa się wykorzystanie ki-
szonki. Takie rozwiązanie wpływa rów-
nież na większą powierzchnię natarcia 
dla mikroorganizmów. Te aspekty mogą 
wpłynąć na poprawę ekonomiczną oraz 
lepsze wykorzystanie kiszonki. Inten-
sywne rozgniatanie pozyskanego mate-
riału wielokrotnie zwiększa powierzch-
nię sieczki, co powoduje lepszą fermen-
tację bakteryjną w trakcie zakiszania, 
a przede wszystkim podczas trawienia 
w żwaczu krowy.

W Polsce coraz więcej gospodarstw 
zaczyna stosować tego typu kiszon-
kę. O zaletach tej technologii przeko-
nała się firma Fortune z Cieszymowa 
w województwie pomorskim. Przepro-
wadziła ona doświadczenie dotyczące 
żywienia bydła kiszonką z kukurydzy 

zebraną za pomocą metody Shredlage 
we wrześniu 2019 r. Kiszonkę skarmia-
no od początku lutego do końca ma-
ja 2020 r.

Aby to doświadczenie mogło zo-
stać zrealizowane, właściciele gospo-
darstwa musieli pozyskać zielonkę od-
powiedniej długości. Dlatego koniecz-
ne okazało się wykorzystanie sieczkar-
ni Claas Jaguar wyposażonej właśnie 
w odpowiedni zgniatacz ziarna – Shre-
dlage. Przez optymalne przygotowanie 
skrobi można zredukować zużycie kon-
centratów paszowych przy zwiększonej 
wydajności mlecznej. Możliwe jest rów-
nież ograniczenie, a nawet wyelimino-
wanie dodawania komponentów o zło-
żonej strukturze, takich jak słoma, co 
przekłada się na oszczędności.

Średnio 2 litry więcej mleka od krowy

Próba początkowo miała być przepro-
wadzona na dwóch wybranych grupach, 
lecz rzeczywistość zweryfikowała pla-
ny i skarmiano łącznie cztery grupy. Po 
kilkunastu tygodniach okazało się, że 
zmiana kiszonki spowodowała osiągnię-
cie produkcji w grupie wieloródek wiel-
kości 58 kg/szt./dzień. Wcześniej śred-
nia oscylowała w okolicach 54 kg/szt./
dzień. Na całej analizowanej grupie zwie-
rząt od krowy uzyskiwano nawet 2 litry 
więcej mleka. Dzienne pobranie suchej 
masy wzrosło natomiast z 29,5 kg do 32 
kg w najlepszej grupie. Wyniki zebrane 
w gospodarstwie Fortune Cieszymowo 
są niezwykle ciekawe i mogą inspirować 
do skorzystania z takiej technologii Tym 
bardziej, że obecnie specjalny zgniatacz 
ziarna Corncracker Shredlage jest stoso-
wany przez Claas w sieczkarniachJagu-
ar, które można przetestować na swo-
ich polach podczas nachodzącego sezonu 
zbioru kukurydzy na kiszonkę.

Podsumowując, technologia Shredla-
ge daje efekt siekanej na długie fragmenty 
i silnie kondycjonowanej kiszonki kuku-
rydzianej generującej liczne zalety, które – 
mogą być opłacalne dla hodowców bydła 
mlecznego. Dzięki kiszonce kukurydzia-
nej o bogatej strukturze uzyskujemy lep-
szy efekt strukturalny paszy, przekładają-
cy się na poprawę stanu zdrowia, większą 
mleczność i aktywność krowiego żołądka 
oraz redukcję kosztów żywienia. Istotną 
zaletą jest też szybsze i efektywniejsze za-
kiszanie materiału roślinnego.

Źródło:
- www.class.pl

Zasada dzialania zgniatacza shredlage
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Termin realizacji: 20 lipca 2021 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym:

„Szlakiem ginących zawodów
i tradycji na Warmii i Mazurach”

w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi mazurskiej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyro-
dzie strefy klimatu umiarkowanego z najwyższymi, w skali ro-
ku, temperaturami powietrza. W 2021 roku astronomiczne lato 
rozpocznie się 22 czerwca (dzień wcześniej niż kalendarzowe), 
w momencie przesilenia letniego i będzie trwać do 22 września, 
czyli aż 93 dni. Zakończy się równonocą jesienną. W tym sa-
mym czasie na półkuli południowej trwa zima.

Pierwszy dzień lata astronomicznego jest jednocześnie najdłuż-
szym dniem, a następująca po nim noc – najkrótszą. Dzień będzie 
trwał 16 godzin 47 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o 9 godzin 
i 4 minuty. Kilka godzin dłużej, bo aż 24, trwa najdłuższy dzień w sto-
licy Islandii – Reykjaviku. W czasie najkrótszej nocy obchodzone jest 
święto związane z przesileniem letnim, nazywane zależnie od pocho-
dzenia, Nocą Kupały – w krajach słowiańskich, Midsummer – anglo-
saskich i Mittsommerfest – germańskich. Letnie przesilenie święto-
wało już wiele starożytnych cywilizacji – starożytni Grecy w święto 
boga rolnictwa Kronosa, a Rzymianie bogini paleniska Hestii.

Ze świętem kojarzą się ogniska, palenie ziół, wróżby i tańce, 
a nade wszystko puszczanie wianków na wodzie z zapalonymi 
świeczkami. Noc Kupały przybierała różne nazwy zależne od re-
gionu – Kupała, Kupałnocka, a na Warmii i Mazurach – Palinoc-
ka. W Polsce noc Kupały obchodzona jest w wigilię świętego Jana. 
W regionach, które kultywują tę tradycję nosi obecnie nazwę No-
cy Świętojańskiej. 

Sama nazwa „lato” pochodzi od prasłowiańskiego „leto”, które 
tłumaczy się jako „najcieplejsza pora roku”. I to się sprawdza. Najcie-
plejszy okres w roku, najbardziej sprzyjający rozwojowi roślin, które 
wtedy obficie kwitną i owocują. Letniemu bogactwu roślin towarzy-
szy bogactwo owadów i zwierząt roślinożernych. Dla nich to pora, 
kiedy nie mają problemów ze znalezieniem pożywienia. 

Na początku astronomicznego lata na obszarach podbiegu-
nowych panuje dzień polarny, który trwa od 24 godzin, do na-
wet pół roku. Przez ten czas, niezależnie od pory dnia, na nie-
bie jest widno.

Najwyższą na świecie, aż 58 stopni Celsjusza w cieniu, tempe-
raturę powietrza w okresie letnim zanotowano na pustyni Sahara 
w Libii. Letnie upały z wysokimi temperaturami powodują rozsze-
rzanie niektórych metali, czyniąc na przykład Wieżę Eiffla w Pa-
ryżu wyższą o całe 10 cm. To efekt działania temperatury na kon-
strukcję z żelaza.

Przyjęło się twierdzić, że najwięcej opadów deszczu spada w lip-
cu, ale w ostatnich latach to stwierdzenie zostało nieco zburzone 
przez powtarzające się susze.

Według niektórych naukowców osoby urodzone w miesiącach 
letnich są bardziej narażone na wahania nastrojów, częściej u nich 
diagnozuje się ADHD i rzadziej zostają dyrektorami firm. Tej praw-
dy nie będziemy sprawdzać. 

Naukowcy badają różne dziwne rzeczy. Wśród ciekawostek zna-
lazłam też takie, że najpopularniejszym zajęciem letnim są zaku-
py, że mężczyźni kłamią znacznie częściej niż w innych porach ro-
ku, i że lato sprzyja kradzieżom rowerów. Nie wiem, czy takie cieka-
wostki warto popularyzować?

Lato to również czas intensywnych prac w rolnictwie. Zwieńcze-
niem lata są dożynki, święto rolników, które jednak nie oznacza koń-
ca pracy w polu. „Babie lato” to początek jesieni, ale o tym napisze-
my nieco później.

Źródła:
-	www.wikipedia.pl,	www.dobresobie.pl
-	 fot:	archiwum	Warmińsko-Mazurskiego	Ośrodka	Doradztwa	Rol-
niczego	z	siedzibą	w	Olsztynie
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Roczną produkcję mięsa drobiowego na świecie ocenia się na około 70 mln ton. Struktura tej produkcji jest zasadni-
czo stabilna. Głównym produktem jest mięso kurcząt. Szacuje się, że brojlery kurze stanowią około 86% całkowitej 
światowej produkcji mięsa drobiowego, mięso indycze około 7%, mięso kaczek około 4% i mięso gęsi około 3%.

 inż. Joanna Kwiatkowska 
Doradca Zespół Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Gęsi tuczone – elitarny produkt drobiarski

Najwięksi producen-
ci mięsa drobiowego 
to: USA, Chiny, Unia 
Europejska i Brazy-
lia. W krajach UE 
wytwarza się łącz-
nie około 13% glo-
balnej produkcji mię-

sa drobiowego. Od 2014 roku Polska jest 
największym producentem mięsa dro-
biowego w UE. Rozwój produkcji dro-
biarskiej w Polsce jest w znacznym stop-
niu determinowany możliwością zwięk-
szania sprzedaży zagranicznej. Polska 
jest również największym eksporterem 
produktów drobiowych w Unii Europej-
skiej. Eksport drobiu rośnie nieprzerwa-
nie od 2001 r. Tendencje wzrostowe eks-
portu są wyraźnie stałe od 1995 roku. 
W 2017 r. z kraju wywieziono blisko 1,4 
mln ton drobiu (w ekwiwalencie tuszek), 
o 10% więcej niż w 2016., 10 razy wię-
cej niż w 2004 roku., 33 razy więcej niż 
w 2000 r. oraz 76 razy więcej niż w ro-
ku 1995. W 2017 r. przychody uzyskane 
ze sprzedaży zagranicznej drobiu wy-
niosły 2,2 mld EUR i były o 7% więk-
sze niż w 2016 r. Struktura polskiej pro-
dukcji drobiarskiej jest następująca: oko-
ło 96%, to drób z produkcji fermowej, 
kurczęta-brojlery stanowią ok. 69% cało-
ści produkcji, kury z wybrakowania nie-
wiele ponad 1%, indyki ok. 27,5%, kacz-
ki trochę ponad 0,5% i gęsi niewiele po-
nad 2% ogólnej produkcji żywca drobio-
wego w naszym kraju. Drób z drobnych 
stad stanowi około 4% ogólnej produkcji 
mięsa drobiowego w Polsce. Od lat sta-
łym produktem eksportowym drobiar-
stwa w Polsce jest mięso gęsie, wysy-
łane za granicę w całych tuszkach lub 
w elementach tuszek (uda i filety). Głów-
nym odbiorcą polskiej gęsiny są Niemcy. 
Podobnie cennym produktem jest puch 
i pierze sprzedawane do Niemiec, Japo-
nii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii 
i Tajlandii. Spożycie mięsa gęsiego w Pol-
sce jest niewielkie, ale w ciągu ostatnich 
lat wzrosło o ponad 300% (i wynosi sta-
tystycznie ok. 50 g na osobę). To między 
innymi efekt licznych działań promocyj-
nych na rzecz wzrostu spożycia mięsa 

drobiowego oraz propagowania wiedzy 
o jego wyjątkowych walorach kulinar-
nych, wartościach odżywczych, a także 
bezpieczeństwie żywnościowym podej-
mowanych przez Krajowy Związek Grup 
Producentów Rolnych – Izba Gospodar-
cza (KZGPR-IG) przy współpracy z Wo-
jewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rol-
niczego. Gęsina to bardzo zdrowe mię-
so, szczególnie z chowu zagrodowego.

Na zachodzie Europy mięso gęsie 
to produkt delikatesowy i zaliczany do 
bezpiecznej żywności. W Polsce, mimo 
swych niewątpliwych walorów, gęsi nie 
są tak chętnie spożywane. Dziś skala pro-
dukcji mięsa gęsiego w Polsce nie jest du-
ża, gdyż jest skutecznie wypierane z ryn-
ku przez mniej tłuste indyki i brojlery 
kurze. Innym powodem małej skali pro-
dukcji gęsi jest ich niska plenność. Pisklę-
ta są drogie, bowiem gęsi zaczynają zno-
sić jaja dopiero po 30-32 tygodniu odcho-
wu. Niosą się około 20 tygodni (od koń-
ca stycznia do około połowy czerwca) 
i w tym czasie od jednej nioski uzysku-
je się 4670 jaj z których wylęga się śred-
nio tylko 3046 gąsiąt, gdyż problemem 
jest mały procent zapłodnienia jaj. Dla-
tego za jaja gęsie płaci się po pierwszym 
świetleniu. Cena tuszek gęsich w olsztyń-
skich marketach: dla większości naszych 
portfeli jest kłopotliwa, gdyż jest pochod-
ną ceny eksportowej, a tuszki opakowa-
ne jak na eksport. Wnioski? Trzeba od-
budować, czy wręcz zbudować na nowo 
lokalny rynek gęsiny i dbać o jego odpo-
wiedni stan.

Żywienie gęsi pochłania 60-70% kosz-
tów ich chowu, dlatego też zarówno gę-
si przeznaczone na rzeź, jak i reproduk-
cyjne opłaca się żywić tanimi paszami 
gospodarskimi. Jest to tym łatwiejsze, że 
gęsi bardzo dobrze wykorzystują zboża 
i pasze objętościowe, które można mieć 
przecież w każdym gospodarstwie. Gęsi 
są ptakami o fantastycznych wręcz walo-
rach użytkowych: wybitnie roślinożerne, 
doskonale funkcjonujące w środowisku, 
niewybredne co do warunków żywienia 
i utrzymania (dzięki dużej aktywności 

mikrobiologicznej w przewodzie pokar-
mowym gęsi łatwo trawione są pasze ro-
ślinne oraz powstaje wiele witamin; gęsi 
nie wymagają stosowania witamin syn-
tetycznych, a zawartość białka ogólnego 
w paszy dla gęsi jest niższa w porówna-
niu z paszami dla innych gatunków dro-
biu), a jednocześnie dostarczające dosko-
nałego pod względem smaku i wartości 
odżywczej mięsa i tłuszczu oraz najwyż-
szej jakości pierza. Mimo dokonanego 
już ogromnego uprzemysłowienia pro-
dukcji drobiarskiej gęś domowa zacho-
wała nadal wiele cech dzikiej gęsi gęga-
wej, od której pochodzi i w dalszym cią-
gu w Polsce jest utrzymywana w chowie 
ekstensywnym lub półintensywnym. Bez 
wybiegów gęś ginie. Ruch, słońce, świe-
że powietrze, urozmaicone pasze, zielon-
ki pobierane na pastwiskach to naturalne 
warunki w jakich gęś dobrze się rozwi-
ja, przyrasta i w rezultacie jest źródłem 
zdrowej, bezpiecznej żywności.

Tuczymy gęsi
– produkujemy bezpieczną żywność

Polskie gęsi znane są w świecie (szcze-
gólnie w Niemczech, dokąd trafia po-
nad 95% rodzimej produkcji, to jest co 
roku ok. 20 tysięcy ton) jako ,,gęsi owsia-
ne”. Gęsi chętnie jedzą owies i dobrze 
go wykorzystują, mimo że zawiera oko-
ło 10% włókna. Włókno owsa stymulu-
je rozwój flory bakteryjnej przewodu po-
karmowego, a duży udział w nim cynku 
i rozpuszczalnej krzemionki wpływa ko-
rzystnie na jakość mięsa, tłuszczu i pie-
rza. Mięso gęsi ma doskonały smak, bo-
wiem owies jest zbożem o wyjątkowych 
walorach żywieniowych i dietetycznych. 
W czasie trzytygodniowego dokarmia-
nia gęsi ziarnem owsa w ostatnim okre-
sie żywieniowym gęsi owsianej przyra-
sta głównie tkanka tłuszczowa, która gro-
madzi się głównie pod skórą i w postaci 
tłuszczu brzusznego – szczególnie u sa-
mic, ale poprawia się także jakość pie-
rza, wygląd tuszki oraz walory smako-
we i dietetyczne mięsa i tłuszczu. Po-
prawia się także trwałość mięsa. Pierze 
gęsi tuczonych owsem jest śnieżnobiałe 
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i bardzo sprężyste. Smalec wytopiony 
z tłuszczu gęsiego jest biały i nie jełcze-
je tak szybko, jak tłuszcze innych pta-
ków. Jego temperatura topnienia jest ta-
ka jak masła: 26-34°C. Wyjątkowe walory 
smalcu gęsiego powodują, że w medy-
cynie ludowej traktowano go jako lekar-
stwo. Smarowano i leczono nim nie goją-
ce się rany i chorobowo zmienioną skórę, 
leczono przeziębienie u dzieci wcierając 
gęsi smalec w ich piersi i plecy, a u do-
rosłych – podając miksturę, w skład któ-
rej wchodził smalec gęsi, miód i gorące 
mleko. Od wieków wytwarza się z gęsie-
go tłuszczu maści przeciw odmrożeniom, 
stosowane nawet w warunkach arktycz-
nych oraz maści na bóle reumatyczne. 
Gęsi smalec nadaje się również do wy-
pieku ciast, stosowany zamiast części ma-
sła lub margaryny, nadając im doskonały 
smak, trwałość i wilgotność. Tłuszcz gęsi 
cieszy się dużą popularnością we Francji 
i w Hiszpanii, zwłaszcza wśród Basków, 
którzy stosują go do przyrządzania po-
traw mięsnych i rybnych, a także w kuch-
ni czeskiej, węgierskiej i azjatyckiej. Na 
tłuszczu gęsim przygotowuje się rów-
nież charakterystyczną dla kuchni ży-
dowskiej potrawę zwaną czulentem, czy-
li mięso zapiekane w piekarniku przez 
długi czas razem z fasolą i ziemniakami 
lub kaszą. Przepis na czulent wywodzi 
się z tradycji religijnej, zgodnie z którą 
Żydzi nie mogą w sobotę zapalać ognia. 
W związku z tym potrawę przygotowu-
je się w piątek i trzyma się przez całą noc 
w ciepłym piecu, aby spożyć ją w sobo-
tę rano w czasie szabasu, po powrocie 
z bożnicy. Innym popularnym zastoso-
waniem smalcu gęsiego w kuchni było 
okraszanie zup tym tłuszczem połączo-
nym z majerankiem, a często też prze-
smażano go z jabłkami i majerankiem, 
aby stosować potem jako pikantne sma-
rowidło do chleba, szczególnie razowego. 
Mięso gęsie, podobnie jak mięso końskie, 
z racji karmienia zwierząt owsem posia-
da szczególne właściwości: zaleca się je 
w chorobie Alzheimera, cukrzycy, choro-
bach skóry i impotencji.

Zapotrzebowanie człowieka na tłuszcz 
waha się w dość dużych granicach. Opty-
malne normy spożycia tłuszczu są trud-
ne do ustalenia, gdyż organizm może go 
sam wytwarzać z innych składników po-
żywienia. Aktualne normy żywieniowe 
dotyczące spożycia tłuszczu dla młodzie-
ży i ludzi dorosłych zostały ustalone na 
poziomie 30% dobowego zapotrzebowa-
nia energetycznego, a dla ludzi w wie-

ku powyżej 60 lat – na poziomie 25%. 
W przeliczeniu na ilość tłuszczu zawar-
tego w dziennej racji pokarmu wynosi to 
dla osób dorosłych w wieku 26-60 lat od 
57 do 97 g w przypadku kobiet i od 73 
do 120 g w przypadku mężczyzn.

Tłuszcz gęsi w żywieniu człowie-
ka charakteryzuje duża przyswajalność 
(93%) i stosunkowo wysoka zawartość 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
które bardzo korzystnie wpływają na 
nasz organizm. Przeważa kwas oleino-
wy, o strukturze podobnej do tego, któ-
ry znajduje się w oliwie z oliwek oraz 
NNKT, z reguły występujące w tłusz-
czach roślinnych. Są to cechy tzw. żyw-
ności funkcjonalnej.

Tłuszcz gęsi wykorzystywany jest 
również w przemyśle kosmetycznym 
i chemicznym (min. technologia produk-
cji najlepszych past do butów oparta jest 
na gęsim smalcu). 

Uwagi do przyzagrodowego
chowu gęsi

q Żywienie gąsiąt, odchowywanych 
w małych stadkach powinno odby-
wać się w sposób naturalny, z wyko-
rzystaniem dostępnych pasz gospo-
darskich i pastwisk. Tradycyjne żywie-
nie piskląt polega na podawaniu ser-
ka jajecznego, który przygotowuje się 
w proporcji 1 jajo kurze na 1 szklankę 
mleka. Po wymieszaniu składniki te 
stopniowo się podgrzewa, a następnie 
miesza do konsystencji drobnej kru-
szonki z kaszą lub płatkami owsiany-
mi albo jęczmiennymi oraz śrutą lub 
mąką pszenną. Jajka można zastąpić 
twarogiem lub kwaśnym mlekiem. Już 
od 4-5 dnia życia można pisklętom po-
dawać niewielkie ilości drobno pociętej 
zielonki z pokrzywy, mniszka, krwaw-
nika, komosy, młodej trawy, z żyta ozi-
mego, szczypioru lub sałaty. 

q W drugim tygodniu życia przykła-
dowa dawka pokarmowa powinna 
ważyć dla 1 ptaka ok. 120 g dziennie 
i może zawierać: 40% drobno ześru-
towanego jęczmienia, 10% mielone-
go grochu, 10% twarogu, 20% utartej 
marchwi, 10% parowanych ziemnia-
ków i 10% rozdrobnionej zielonki.

q Po ukończeniu 3 tygodnia życia stop-
niowo zmniejsza się w dawce pokar-
mowej ilość podawanych pasz pocho-
dzenia zwierzęcego na rzecz mieszanek 
zbożowych. W 4 tygodniu życia wiel-

kość dawki paszowej ogranicza się do 
210 g mieszanki dziennie. Zwiększa się 
natomiast istotnie ilość podawanych zie-
lonek do 300 g w 4 tygodniu, do 600 g 
w 6 tygodniu, do 800 g w 8, a w 12 tygo-
dniu nawet do 1200 g dziennie. Dzien-
na dawka paszy treściwej w okresie od 
5 do 11 tygodnia życia wynosi 210 do 
230 g na sztukę. Przez cały okres odcho-
wu gęsi muszą mieć zapewniony stały 
dostęp do czystej wody, podawanej naj-
pierw w poidłach cylindrycznych, unie-
możliwiających zamoknięcie, a później 
w korytach.

q Gąsięta wymagają szczególnej troski 
do 6 tygodnia życia, to jest do czasu 
rozpoczęcia funkcjonowania gruczołu 
kuprowego, którego tłuszczowa wy-
dzielina zabezpiecza upierzenie gęsi 
przed wilgocią. Zanim to nastąpi po-
trzebują ciepła, światła, suchego pod-
łoża, czystej wody pitnej i pełnowarto-
ściowej paszy. Chronić je trzeba przed 
deszczem i zimnem.

q U młodych gęsi odchowywanych spo-
sobem gospodarskim można podsku-
bywać pierze: pierwszy raz między 11 
a 13 tygodniem życia, a kolejne pod-
skuby można wykonywać co 6-7 tygo-
dni. Jest to czynność, której dokonać 
może tylko doświadczony pracownik. 
Średnio w roku z trzykrotnego pod-
skubu można uzyskać łącznie od 250 
do 300 g pierza, zawierającego ok. 40-
50 g puchu.

q Gęsi przeznaczone do uboju można na 
3 tygodnie wcześniej tuczyć owsem. 
Początkowo przez 4 dni podaję się gę-
siom duże dawki pasz objętościowych, 
jak marchew, ziemniaki parowane i zie-
lonki, a następnie przez 10 dni stopnio-
wo zwiększa się z 70 do 100 g udział 
pasz treściwych (owies, kukurydza, 
śruta jęczmienna lub z mieszanek zbo-
żowych), zmniejszając udział pasz ob-
jętościowych. W ostatnim tygodniu tu-
czu podaje się do woli wyłącznie owies 
(ok. 300 g/szt. dziennie) Koniecznym 
warunkiem dotuczania jest ogranicze-
nie ruchu (3 szt./m2) i zapewnienie sta-
łego dostępu do poideł z wodą.

q Popularność odchowu przyzagrodo-
wego gęsi wynika z wielu pożytków 
w postaci: smacznego mięsa (wolnego 
od pozostałości substancji biologicznie 
czynnych i konserwantów upośledza-
jących trawienie), bardzo dobrej jako-
ści zdrowego dla człowieka tłuszczu 
oraz cennego pierza i puchu. 

Przepisy na pyszną gęsinę są proste:
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Wielu hodowców budując lub remontując budynki służące do utrzymywania bydła  robi to w taki sposób, aby powstały 
ganek paszowy pozwalał na wjazd ciągnikiem rolniczym. Daje to możliwość wykorzystania wozu paszowego, a co za 
tym idzie rolnik musi podjąć decyzję czy rozpocząć żywienie TMR.

mgr inż. Paweł Psiuk 
Doradca Zespołu Doradców w Działdowie

Wóz paszowy – zło konieczne czy niezbędny 
pomocnik?

Wóz paszowy jest 
urządzeniem które 
pozwala na mecha-
nizację procesu za-
dawania paszy. Wóz 
paszowy podczas 
przygotowywania 
paszy spełnia wie-

le różnych funkcji takich jak: rozdrab-
nianie znajdujących się w nim poszcze-
gólnych komponentów paszowych, ho-
mogenizacja znajdującej się w nim mie-
szanki, tak aby wszystkie komponenty 
były ze sobą odpowiednio wymieszane 
i w ostatniej kolejności zadawanie jedno-
rodnie wymieszanej dawki pokarmowej. 
Dzięki użyciu wozu paszowego możli-
we jest zastosowanie w gospodarstwie 
systemu żywienia TMR lub jego mody-
fikacji PMR.

Stosowanie systemu TMR do żywie-
nia krów możliwe jest zarówno w obo-
rach uwięziowych jak i wolnostanowi-
skowych. Wiele gospodarstw nie stosu-
je wprost systemu TMR a jego odmia-
nę PMR, która wyróżnia się tym że kro-
wy otrzymują częściowo wymieszaną 
dawkę dostosowaną do średniej 
wydajności stada, natomiast 
sztuki z wyższą 
wydajnością 
otrzymują do-

datek paszy treściwej zadawany ręcznie 
albo za pomocą automatu paszowego.

Zastosowanie w żywieniu bydła sys-
temu TMR w żywieniu bydła pozwa-
la na wymieszanie ze sobą wszystkich 
komponentów paszy zapobiegając ich se-
lekcji przez krowy, ogranicza to ryzyko 
wyjadania przez krowy poszczególnych 
składników dawki. Krowy mając dostęp 
do tej samej paszy przez cały czas zjada-
ją ja powoli, mogą także dzięki temu po-
brać więcej o około 1-1,8 kg s.m. skutku-
je to zwiększeniem wy-
dajności mlecz-
nej. Żywienie 
TMR pozy-
tywnie wpły-
wa na mikro-
organizmy by-
tujące w żwa-
czu, przez co 
p op r a -
wia-
j ą 

się przemiany metaboliczne, co z kolei 
wpływa na zdrowotność krów. Najczęściej 
praktykuje się zadawanie TMR dwukrot-
nie w ciągu dnia z podziałem porannym 
50% oraz popołudniowym 50%, jednak 
w okresie wysokich temperatur zaleca się 
zmianę proporcji i zadawanie rano 30% 
dawki a po południu 70%. Nie jest wy-
kluczone jednak zadawanie paszy jedno-
krotnie, pod warunkiem, że nie ma miej-
sca psucie się paszy. Argumentem prze-
mawiającym za częstszym zadawaniem 
paszy jest jednak jej lepsze wykorzystanie. 

Gęś pieczona z jabłkami

Składniki: 
n 1 gęś
n 1 szklanka białego wytrawnego wina,
n 4 jabłka,
n 3 ząbki czosnku,
n Przyprawy (sól, pieprz, majeranek).

Sposób przygotowania:
Oczyszczoną gęś natrzeć solą, pieprzem, 

majerankiem oraz przeciśniętym przez pra-
skę czosnkiem i pozostawić na kilka godzin 
(można też przygotować ją dzień wcześniej). 

Następnie wypełnić pokrojonymi w ćwiartki 
jabłkami, spiąć wykałaczkami i zasznurować.

Przełożyć do brytfanny, wstawić do na-
grzanego do temperatury 200°C piekarni-
ka. Po upływie 30 minut zlać z brytfan-
ny tłuszcz, który wytopił się w trakcie pie-
czenia, wlać wino, przykryć pokrywką lub 
folią aluminiową i piec jeszcze ok. 2,5 go-
dziny. 

Źródła:
- Badowski J.,2009 r. Dokumentacja hodow-
lana i rejestr stad rodzicielskich gęsi Białej 
Kołudzkiej.

- Biesiada-Drzazga B., Janocha A.,Koncere-
wicz A., 1/2009 r. Przegląd Hodowlany: 
Walory odżywcze tłuszczu gęsiego.

- Bielińska H., 2004 r. Chów gęsi owsianej 
metodami ekologicznymi. 

- Gigilewicz E., Ziejewska K., 2011 r. Wszyst-
ko o gęsi i gęsinie, czyli anserystyczne ku-
linaria i kulturalia.

- Kania R., 2018 r. Polish Food:Drób dobry 
na wszystko.

- Książkiewicz J., 2012 r. Krótki kurs przyza-
grodowego chowu gęsi.

- Majewska T. 2006 r. Drobiarstwo niekon-
wencjonalne.
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Pojemność wozu paszowego należy 
odpowiednio dobrać do wielkości sta-
da bydła które posiadamy. Można przy-
jąć że jedna wysokomleczna krowa zja-
da od około 40 do 55 kg TMR, taka ilość 
o zawartości s.m. wynoszącej 46% obję-
tościowo zajmuję 0,14-0,16 m3 co ozna-
cza że z jednego m3 wozu paszowego 
możemy wykarmić około 6 krów. Tak 
więc wozem paszowym który ma ob-
jętość 12 m3 można wysypać paszę dla 
około 72 krów. Wielkość wozu paszowe-
go zwłaszcza pionowego należy odpo-
wiednio dopasować, gdyż także za du-
ży wóz paszowy nie jest wskazany, naj-
lepiej aby w wozie z pionowym ślima-
kiem mieszana dawka pokarmowa sta-
nowiła około 70% całkowitej pojemności. 

Duża część obór w naszym kraju nie 
była budowana z myślą o wjeżdżaniu do 
nich wysokimi maszynami. W związku 
z tym pojawia się problem z wysokością 
bram wjazdowych do tych budynków. 
Wozy paszowe wyposażone w piono-
we ślimaki musza być odpowiednio wy-
sokie aby móc prawidłowo wymieszać 
wszystkie komponenty. Jeśli budynek 
obory posiada niskie bramy wjazdowe 
pozostają dwie możliwości. Jedną z nich 
jest indywidualne zamówienie wozu pa-
szowego o niższej wysokości, zazwyczaj 
producenci osiągają obniżenie wysokości 
wozu paszowego poprzez zmianę ogu-
mienia wozu paszowego lub przeniesie-
nie osi jezdnej wozu paszowego spod 
wanny za wóz paszowy. Drugim wybo-
rem może być zastosowanie poziomego 
wozu paszowego który charakteryzuje 

się dużo niższą wysokością całkowitą. 
Dla przykładu pionowy wóz paszowy 
o pojemności 10 m3 ma wysokość około 
2,7 m natomiast poziomy wóz paszowy 
ma wysokość około 2,4 m. To nie jedy-
ne różnice pomiędzy pionowymi a po-
ziomymi wozami paszowymi. W wozie 
pionowym liczba noży przy pojemności 
12 m3 wynosi około 10 sztuk natomiast 
w wozie poziomym wynosi ona aż 120 
wpływa to znacząco na czas jaki należy 
poświęcić na prawidłowe wymieszanie 
dawki. Poziomy wóz paszowy charak-
teryzuje się także znacznie mniejszym 
zapotrzebowaniem na moc niż wóz pio-
nowy. Wóz wyposażony w pionowy śli-
mak o pojemności 10 m3 wymaga zasto-
sowania ciągnika o mocy około 70-80 
KM natomiast wóz poziomy o takiej sa-
mej pojemności wymaga zastosowania 
ciągnika o mocy zaledwie 50 KM. Za-
stosowanie mniejszego ciągnika pozwa-
la na zmniejszenie zużycia paliwa, do-
dając do tego krótszy czas mieszania zy-
skujemy realne oszczędności w paliwie 
w ciągu roku.

Nieodłącznym elementem każde-
go wozu paszowego jest waga, która 
pozwala na dokładne dozowanie po-
szczególnych składników dawki pokar-
mowej, każdy hodowca zdaje już so-
bie sprawę z zasadności posiadania jej 
w swoim wozie paszowym. Obecnie 
jednak coraz częściej pojawiają się sys-
temy wagowe, które mogą współpra-
cować z oprogramowaniem kompute-
rowym, przez co stają się kompletnym 
ekosystemem w którym możliwe jest 

zarządzanie stadem bydła. Ponadto no-
woczesne sterowniki wagowe mogą się 
komunikować ze smartfonem. Pozwala 
to na kontrole poprawności dawki po-
karmowej na ekranie smartfonu znaj-
dującego się w kabinie ładowarki lub 
ciągnika z ładowaczem czołowym. Da-
ne z wagi są zapisywane dzięki cze-
mu możliwa jest ich analiza w później-
szym czasie. Zyskujemy dzięki temu 
możliwości analizy bardzo wielu da-
nych wpływających na koszty żywienia 
poszczególnych grup żywienia dzięki 
czemu możliwe jest wyliczenie na przy-
kład kosztu wyprodukowania jedne-
go litra mleka lub żywca. Zebrane da-
ne pozwalają także na kontrolę zuży-
cia paszy i lepsze zarządzanie stanami 
magazynowymi. 

Podejmując decyzję o zakupie wo-
zu paszowego należy wziąć pod uwa-
gę wiele indywidualnych dla gospodar-
stwa czynników tak aby móc w pełni 
wykorzystać potencjał jaki daje posiada-
nie tej maszyny.

Źródła:
- Romaniuk W., Biskupska K., Perednia V., 
Romanovich A. i in. 2011. „Dobór wozu pa-
szowego mieszającego w zależności od kon-
centracji bydła w gospodarstwie.” Problemy 
Inżynierii Rolniczej 19:121-130.

- Lesiakowski R. Jaki wybrać wóz paszowy? 
Hodowla i chów bydła, 3/2016,

- Sęk P. 2005. „Wozy paszowe do żywienia 
krów w systemie TMR.” Journal of Rese-
arch and Applications in Agricultural En-
gineering 50.4:26-30.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

Kwestie dotyczące uboju z konieczności są regulowane rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającym szczególne przepisy doty-
czące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. I 139 z 30.04.2004, str. 55) 
– załącznik III, Sekcja I (Mięso zwierząt gospodarskich kopytnych), rozdział VI „Ubój z konieczności”.

Jednocześnie z dniem 1 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 218/2014 
z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającego załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 (Dz. Urz. UE 
L69 z 8.03.2014, str. 95), w którym ustalone zostały m.in. nowe zasady dotyczące znakowania mięsa 
pozyskanego z uboju z konieczności poza rzeźnią.

W związku z powyższym, mięso pozyskane z uboju z konieczności, które zostało uznane za zdatne 
do spożycia przez ludzi będzie opatrywane owalnym znakiem jakości zdrowotnej i będzie mogło być 
wprowadzane do obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią ma miejsce w sytuacji, gdy 
zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi. Uraz typu złamanie kończyny, kręgosłupa u świni, owcy, kozy, 
krowy czy konia oznacza automatycznie brak naturalnego poruszania się, a tym samym transport do 
rzeźni. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji możliwe jest uratowanie wartości rzeźnej zwierzęcia 
poprzez poddanie go ubojowi na miejscu, tak zwanemu ubojowi z konieczności.
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Choć społeczeństwo „przyzwyczaiło się” już do panującej pandemii Covid-19 i część negatywnych skutków zamro-
żenia gospodarki mamy już za sobą, to jednak sytuacja w sektorze rolniczym wciąż jest niestabilna i budzi pewne 
niepokoje. Przekłada się to również na produkcję świń, która jako jedna z istotnych gałęzi produkcji rolniczej w naszym 
kraju znacząco odczuła wpływ pandemii na opłacalność produkcji. Dodatkowo sytuację pogarsza wciąż rozwijający się 
w naszym kraju wirus afrykańskiego pomoru świń. dr inż. Rodian Pawłowski

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Aktualności w chowie i hodowli
trzody chlewnej

Na wstępie należy 
zaznaczyć, że ry-
nek wieprzowiny 
w Polsce jest silnie 
uzależniony od cen 
i sytuacji jakie pa-
nują w tym sekto-
rze w Europie i na 

Świecie i to one często wpływają na roz-
wój lub wygaszanie produkcji. Choć naj-
większe rozczarowania wynikające z du-
żych wahań cen mamy już za sobą, to jed-
nak okresowe spadki cen świń rzeźnych 
spowodowały ograniczenie skali produk-
cji wieprzowiny. Co więcej dość niepoko-
jąca sytuacja pojawia się w aspekcie ilości 
siedzib stad, których liczba z miesiąca na 
miesiąc znacząco maleje. 

Oczywiście jedną z najistotniejszych 
składowych jest cena skupu żywca, któ-
ra wciąż jest jedną z najpopularniejszych 
form sprzedaży tuczników. Zmiany war-
tości tego wskaźnika możemy zobaczyć na 
wykresie. Według danych MRiRW poda-
wanych w cotygodniowych biuletynach 
w ramach Zintegrowanego Systemu Rol-
niczej Informacji Rynkowej, średnia cena 
żywca z przełomu kwietnia i maja br. wy-

niosła 5,03 zł/kg i w porównaniu z począt-
kiem roku jest wyższa o 1,19 zł/kg. W po-
równaniu jednak z analogicznym okre-
sem 2020 i 2019 roku cena skupu była niż-
sza o ok. 15%. 

Obok cen skupu żywca wieprzowego 
podobną tendencję można zaobserwować 
w aspekcie rozliczenia według klasy mię-
sności tuszy. Z danych ZSRiR, wynika, że 
tygodniowe zmiany ceny w klasie mięsno-
ści E, w przeliczeniu na 100 kg MPS (masy 
poubojowej schłodzonej) spadły o 3,25% 
z 683,2 zł/100 kg (25 kwietnia) do 660,9 
zł/100 kg (2 maja).

W opłacalności produkcji trzody 
chlewnej należy także brać pod uwagę 
ceny paszy i materiału wsadowego (pro-
siąt, lub warchlaków). Wśród cen kompo-
nentów paszowych, również obserwuje-
my niekorzystne zmiany, które w więk-
szości przypadków jak co roku w okresie 
zimowo-wiosennym zaczęły piąć się w gó-
rę. Dodatkowo ceny komponentów paszo-
wych w stosunku do analogicznego okre-
su sprzed roku wzrosły od kilku do kil-
kunastu procent, co oczywiście negatyw-
nie koreluje z osiąganymi wynikami pro-
dukcji. W ostatnim czasie cena za mate-
riał wsadowy także wzrosła. W kwietniu 

średnia cena targowiskowa prosiąt wyno-
siła 204,29 zł za prosię o m.c. 25 kg (tabela).

Śledząc zmiany cen, należy zwrócić 
uwagę na fakt, że sytuacja jest wciąż nie-
pewna, gdyż na podstawie często sprzecz-
nych europejskich i światowych donie-
sień dotyczących produkcji i zapotrzebo-
wania na mięso wieprzowe, trudno cho-
ciażby prognozować zależności pomiędzy 
importem a eksportem. 

Nie trudno się zatem domyślić, że sy-
tuacja pandemiczna na tle Covid-19, jak 
również epidemia ASF skutecznie krzy-
żują plany nawet najbardziej wytrwałym 
producentom. Przykładem, który nie na-
pawa optymizmem jest wciąż malejąca 
ilość siedzib stad zarejestrowanych w Sys-
temie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
prowadzonym przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według 
stanu bazy danych na dzień 30.04.2021 ro-
ku zarejestrowanych było 80 006 siedzib 
stad posiadających trzodę chlewną, co 
w porównaniu z danymi z końca lutego 
2020 roku (118 428 siedzib stad) daje spa-
dek o 38 422. Szacuje się, że od począt-
ku 2021 roku ilość siedzib stad zmniej-
szyła się o ponad 23 tysiące. Niewątpli-
wie większość likwidowanych stad świń 
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w naszym kraju ma związek z pogarsza-
jącą się sytuacją związaną z zagrożeniem 
epidemiologicznym na tle występowa-
nia wirusa ASF. Choć od początku ro-
ku zanotowano tylko jedno ognisko ASF 
u świń, to wykrycie 1394 przypadków 
u dzików (stan na 13 maja br.), powoduje 
na tyle istotne obawy, że część producen-
tów zawczasu woli zrezygnować z chowu 
świń i nie ponosić ryzyka oraz kosztów 
związanych z dostosowaniem gospodar-
stwa do wymogów bioasekuracji.

Przypominamy, że od dnia 21 kwietnia 
2021 r. obowiązuje decyzja wykonawcza 
Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środ-
ków kontroli w zakresie zdrowia zwie-
rząt w odniesieniu do afrykańskiego po-
moru świń. 

Zgodnie z zapisami, gospodarstwa pro-
wadzące fermy trzody chlewnej zlokalizo-
wane w strefach restrykcyjnych, w przy-
padku dozwolonego przemieszczania po-
za te strefy, muszą zapewnić stosowanie 
następujących wzmocnionych środków 
bezpieczeństwa biologicznego na fermach:
n brak kontaktu bezpośredniego lub po-

średniego utrzymywanych świń z dzi-
kami oraz między świniami utrzymy-
wanymi na różnych fermach (gospo-
darstwach);

n odpowiednie środki higieniczne, ta-
kie jak zmiana odzieży i obuwia przy 
wchodzeniu i wychodzeniu z pomiesz-
czeń, w których trzymane są świnie;

n mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfek-
cja obuwia przy wejściu do pomiesz-
czeń, w których trzymane są świnie;

n brak kontaktu z utrzymywanymi świ-
niami przez okres co najmniej 48 godzin 
po jakimkolwiek polowaniu związanym 
z dzikami lub jakimkolwiek innym kon-
takcie z dzikimi świniami;

n zakaz wstępu do gospodarstw (w tym 
do pomieszczeń, w których trzymane 
są świnie) osób nieupoważnionych lub 
wjazdu nieautoryzowanych środków 
transportu;

n odpowiednią ewidencję osób i środków 
transportu wjeżdżających na teren go-
spodarstwa, w którym trzymane są świ-
nie;

n pomieszczenia i budynki inwentar-
skie, w których utrzymywane są świ-
nie, muszą:

• być zabudowane w taki sposób, 
aby żadne inne zwierzęta nie mo-
gły wejść na teren gospodarstwa 
czy budynków, ani mieć kontaktu 
z utrzymywanymi świniami lub ich 
paszą i ściółką;

• zapewnić mycie i dezynfekcję rąk, 
a także umożliwić czyszczenie i de-
zynfekcję pomieszczeń;

• posiadać odpowiednie przebieral-
nie zmiany obuwia i odzieży przy 
wejściu do pomieszczeń, w których 
trzymane są świnie;

n ogrodzenie (odporne na sforsowanie 
przez zwierzęta) co najmniej pomiesz-
czeń, w których utrzymywane są świ-
nie, oraz budynków, w których trzyma-
na jest pasza i ściółka;

n musi istnieć plan bezpieczeństwa bio-
logicznego zatwierdzony przez właści-
wy organ danego państwa członkow-
skiego, uwzględniający profil gospo-
darstwa i ustawodawstwo krajowe.

Nowe przepisy UE pod warunkiem 
przestrzegania powyższych nakazów, 
wprowadzają także kilka ułatwień w za-
kresie przemieszczania świń. Do najważ-
niejszych wprowadzonych i przewidywa-
nych ułatwień należą:
n rezygnacja z obligatoryjnych badań la-

boratoryjnych krwi świń na obszarach 
cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub 
trzody chlewnej,

n brak konieczności kontroli wszystkich 
gospodarstw w promieniu 3 km od 
gospodarstwa, z którego świnie prze-
mieszczane mają być poza obszar 
stwierdzania ognisk ASF u świń,

n w przyszłości możliwość z rezygna-
cji z badania klinicznego świń na 24 h 
przed wysyłką z gospodarstwa.

Zmianie ulega także kolorystyka i na-
zewnictwo obszarów restrykcyjnych w kra-
jowej legislacji i na mapach zasięgu ASF:
q Dotychczasowy obszar ochronny – 

strefa żółta obecnie przyjmuje kolor 
niebieski i nazwę Obszar objęty ogra-
niczeniami I. 

q Dotychczasowy obszar objęty ograni-
czeniami – strefa czerwona obecnie 
przyjmuje kolor różowy i nazwę Ob-
szar objęty ograniczeniami II.

q Dotychczasowy obszar zagrożenia – 
strefa niebieska obecnie przyjmuje ko-
lor czerwony i nazwę Obszar objęty 
ograniczeniami III.

Producenci, którzy pomimo trudnej sy-
tuacji trwają przy chowie i hodowli trzody 
chlewnej, wciąż mogą korzystać z różnego 
rodzaju form wsparcia w ramach pomocy 
krajowej i unijnej. Aktualne nabory wnio-
sków dostępne są na stronach Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warto przypomnieć, że do 17 czerw-
ca jest możliwość skorzystania przez ho-
dowców i producentów trzody chlewnej 
z Działania Dobrostan Zwierząt. W tym 
roku w ramach poszczególnych pakietów 
i wariantów pojawiły się pewne zmiany. 
W dobrostanie trzody chlewnej choć nadal 
rekomendowane jest utrzymywanie loch 
w okresie laktacji w kojcach nie wyposa-
żonych w jarzma, to dopuszcza się utrzy-
manie loch w okresie okołoporodowym 
w kojcach jarzmowych jednak przez okres 
nie dłuższy niż 8 dni. Zmiany te mają na 
celu zmniejszenie strat prosiąt, w związku 
z pojawiającymi się przypadkami ich przy-
gniatania w pierwszych dniach życia. Aby 
przystąpić do działania „Dobrostan zwie-
rząt”, należy przy udziale doradcy rolni-
czego posiadać opracowany Plan Popra-
wy Dobrostanu. Dla rolników, którzy kon-
tynuują realizację wariantu 1.1. i 1.2 z ro-
ku poprzedniego, a założenia Planu Po-
prawy Dobrostanu dotyczące maksymal-
nej liczby zwierząt utrzymywanych w po-
szczególnych grupach technologicznych 
nie ulegają zmianie, została dopuszczona 
możliwość złożenia Oświadczenia o bra-
ku zmian w Planie poprawy dobrostanu.

Podsumowując sytuację na rynku wie-
przowiny w Polsce należy podkreślić, iż po-
mimo restrykcji związanych z występowa-
niem wirusa ASF oraz sytuacji pandemicz-
nej Covid-19, najważniejszym elementem 
wpływającym na opłacalność produkcji, jest 
stabilizacja rynku i zatrzymanie trendów 
spadkowych. Pewne nadzieje wiąże się tak-
że z ogłoszonym 28 kwietnia br. przez Rząd 
luzowaniem obostrzeń, a w szczególności 
możliwością wznowienia swojej działalno-
ści przez sektor HoReCa, co powinno spo-
wodować wzrost popytu na wieprzowinę.

Średnia cena targowiskowa prosiąt (Rynek wieprzowiny – ZSRiR 2021)

Cena
targowiskowa

Prosięta 
o masie ok. 25 

kg (zł/szt.)

Miesiące 2020-2021 roku

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

244,55 257,65 279,60 254,52 250,16 246,22 207,64 213,86 193,58 185,71 178,57 200,00 204,29
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CENY PASZ (10.05.2021 r.)

Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie cena (zł/opak.) 25kg

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
śruta sojowa ( 1 dt) 218,00
śruta rzepakowa (1 dt) 149,00

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% Mam-
my 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/Tucz-
nik 2,5% 25kg/107zł

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk   20kg/142 zł
Ekono Milk  20kg/130 zł
West Milk 20kg/110 zł
Kaliber Starter 25kg/41 zł
Kaliber Junior 25kg/38 zł
Krowimix 18 Basic 25kg/30 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie cena (zł/opak.) 25kg

Produkty SANO
Laktoma 46,00
Meggi 35 86,00
Mleko Milsan 154,00
Protamilk Complite 73,00
Protamino Forte 78,00
Protamino Matra 68,00
Protamino Piggi 82,00
Profisan 152,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j, Kurzętnik”
Power Starter 76,00
otręby pszenne 80,00
Power tucznik *25 kg) 70,00
Provit L (25kg) 65,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 60,00
śruta rzepakowa 140,00
śruta sojowa 219,00

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
otręby pszenne 126,00
Lactoma 182,00
Mleko Milsan 556,00
San Bull 228,00

Spółdzielnia producentów trzody LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie cena (zł/dt) 

Tucznik TV Super 275,00
Warchlak W 20% 306,00
Prosięta PDP 20% 315,00
Lochy karmiące LK 20% 270,00
Lochy prośne LP 7,5% 237,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro ProRobot 20 bez 
GMO 157,50

Agro Finezja 22 bez GMO 164,50
Agro  Werwa bez GMO 296,00
Agro Extra Energia bez GMO 187,50
Agro Delicja bez GMO 233,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 187,50
Agro Musli KPP bez GMO 198,50
Agro Starter bez GMO 168,00
Agro Kadet bez GMO 155,50
Agro MH bez GMO 127,00
Agro Top CJ bez GMO 148,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 236,00
Maximus 38 MH z GMO 243,00

korektory 
Mikor 38  Active bez GMO 216,00
Mikor 34 Energia bez GMO 192,00
Mikor 38 bez GMO 226,00
Mikor 40 Protect bez GMO 213,00
Mikor 35 Protect bez GMO 200,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 219,00
BullStar Strong bez GMO 197,50
BullStar Treściwy
bez GMO 134,00

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 159,00
Agro Mix 28 bez GMO 165,00

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

Pasze dla bydła cena (zł/dt)
Krówka 143,00
Lactoma 182,00
Cielak 1 184,00
Cielak 2 176,00
Opas 150,00
Keno 110,00
Pasze dla trzody cena(zł/dt)
Tucznik koncentrat 294,00
Starter Standard 186,00
Prestarter 1 236,00
Pasze dla drobiu cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 294,00
Starter Standard 186,00
Prestarter 1 236,00
Kura z podwórka 176,00
Koncentrat 35 264,00

preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1 718,00
Agrolac Excellent 698,00
Agrolac Komfort Plus 565,00
Agrolac Len 528,00

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 Bufor Tytan  315,00    
Calcium Koncept  128,00    
VitAgro Przygotowanie 760,00
VitAgro Lakto Somat 450,00
VitAgro Rozród 520,00
Agro Fat 695,00
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 125,00
Agro TOP 18 bez GMO 130,50
Agro TOP 20 bez GMO 137,00
Agro TOP 22 bez GMO 144,00
Agro TOP 24 bez GMO 148,50
Agro Perfect18 128,50
Agro Perfect 19 136,00
Agro Perfect 20 139,50
Agro Perfect 23 144,50
Pasze dla kur niosek opak.25 kg
Kura Nioska 41,13
Kura Nioska bez GMO 41,63
Kura Nioska Zagrodowa 41,88
Koncentrat sojowy dla kur niosek 41,10

kurczak brojler farmerski
Brojler Starter 45,63
Brojler Grower 43,88
Brojler Finiszer 43,13

drób wodny
Gęś/Kaczka 1 44,38
Gęś/Kaczka 2 40,88

indyki
Indyk Vit Starter 57,25
Indyk Vit Grower 51,75
Indyk Vit Finiszer 46,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.05.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

ZRiO Agroplon 
Bartoszyce

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

P.U.-H. "CHEMIROL" 
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1l 115,75

galmet 20SG 50 g 40,00

Galaper 200 EC 1l 63,00

Atlantis 12 OD+Actiriob 500ml 77,28

Fenoxinn 110 EC 1l 155,00 1l 129,00

Fundamentum 700 WG 30g/300g 60/485 30g 50,00

Maister Power 42,5OD 5l 159,00 5l 798,00 5l 162,00

Nixon 50SG+Asystent 80g+100ml 34,00 80g+100 ml 27,00

Mustang 306 SE 1l 110,00 1l 95,00

Rimel 25SG+Asystent 60g+100ml 92,00 60g+100 ml 69,00

Attribut 70 SG 120g 165,80

Chwastox Extra  300 SL 1l 12,80 1l 20,00 1l/5l 22/85 1l 19,00

Chwastox Turbo 340 SL 1l 20,15 1l 34,00 155,00 1l 32,00 1l 33,00

Gold 450 EC 1l 47,45 1l 62,00 1l 57,00

Fernando Forte 300EC 1l 72,40 1l 90,00

Glean 75 WG 100g 197,60

Granstar Ultra SX 50 SG 20g 18,47 20g 29,00

Tayson 464 1l 33,85

Lentipur FLO 500SC 1l 28,45

Puma Uniwersal 069 EW 1l 133,30 1l 135,00

Roundap  Ultra 360 SL 1l 23,17 1l 34,00 1l 35,00

Mustang Forte 195 SE 1l 60,52 1l 65,00 1l 63,00

Titus 25 WG 100 g 286,70

Tayson 464 1 l 33,85

Lentipur FLO 500SC 1 l 28,45 35,21

Puma Uniwersal 069 EW 1 l 133,30

Randap/FLEX 480 1 l 43,00 1 l 42,24

Roundap  Ultra 360 SL 1 l 23,17 1 l 31,50 1 l 34,00 1 l 35,00 5 l 116,78

Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52 70,00

Titus 25 WG 100 g 286,70

FUNGICYDY

Ambrossio 500 S.C. 1l 110,00 1l 89,00

Makler 250 SE 1l 105,00 1l 75,00

Targa 10 EC 1l 125,00

INSEKTYCYDY

Delemetros 100 S.C.

ZAPRAWY i regulatory

Nuprid 600FS 0,25l 171,65

Orius Extra 02WS 0,9kg 44,70 0,9 kg 59,00

Syrius 02WS 0,3 kg 22,00

Asahi SL 1 l 105,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.05.2021 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

Halwit - Grabinek Hurtownia „Alczes”
Lubawa Mazur s.j Kurzętnik Alfa Agri Michalak

P.A. Michalak Szczytno 
Agro-Produkt M.Zelma

Nowe Miasto Lubawskie
opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL 5 l 104,00 1 l 14,00 1 l/5 l 14/65
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 131,00 1 l/5 l 32/155 1 l/5 l 31/150
Huzar Activ 387 OD 1 l 110,00 1 l 115,00
Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 225,00
Maister POWER 42,5 OD 1 l 155,00 5 l 795,00 5 l 790,00
Mustang forte 195SE 1 l 112,00 5l 666,00 1 l/5 l 110/520
Roundap Ultra 360 SL 20 L 482,00
Titus 25 WG 100 g 330,00
Mustang 306SE 1 l 122,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Chisel 75 WG 60 g 99,00
Puma Uniwersal 069 EW 5 l 684,00 1 l 135,00 1 l 134,00 1 l 135,00

FUNGICYDY
Artea 330 EC  5 l 722,00
Tarcza Łan 250 EW 1 l 58,00
Funaben Plus 02WS 0,3 kg 25,00

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG  40 g 178,00
Actar 25 WG 40 g 22,00
Decis Mega 50 EW 1 l 140,00
Mospilan 20SP 200 g 102,00 2,4 g 7

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł ma na celu przede wszystkim ułatwie-
nie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych 
gospodarstwach rolnych przez osoby pełnoletnie, które będą w stanie sprostać wymogom dotyczącym 
zarówno beneficjenta operacji, jak i gospodarstwa.
Beneficjentem działania może być osoba, która:
1. Nie ukończyła 40. roku życia do dnia złożenia wniosku o pomoc.
2. Rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku.
3. Przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
• nie wystąpiła o:
 - przyznanie płatności bezpośrednich,
 - pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD na działania objęte PROW na lata 

2004-2006, w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich 2004-2006”, w ramach działań objętych PROW na lata 2007-2013, PROW 2014-2020 
(chyba że wystąpiła wyłącznie o pomoc na operacje typu „Premie dla młodych rolników” i nie przyznano 
jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu), 
 - kredyt preferencyjny, chyba że kredyt udzielany był na utworzenie nowego gospodarstwa;

• nie była posiadaczem zwierząt objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad 
tych zwierząt;

• nie prowadziła działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwario-
wych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych (z wyjątkiem: chowu do 2 koni poza gospodarstwem).

4. Ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

5. Nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
6. Zobowiąże się do zrealizowania biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
WAŻNE WYMOGI, ZOBOWIĄZANIA I INFORMACJE

WYDANIE IV UZUPEŁNIONE

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018-19 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.05.2021 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu
Żywiec wieprzowy

– 4,50-5,10 zł + VAT
- WBC kl. E-6,00-6,30 zł + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:

jałówki – śr. 8,20
buhajki – śr. 9,10

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-14,00

byki pow. 300 kg R-14,00

jałówki: 6,20 zł-6,70zł +VAT 
byki (HF): 7,00-7,50+VAT

byki mięsne: 7,30-7,80+VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 8,70 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 12,00 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (10.05.2021 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 0,40  0,12  0,30 1,72 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M.Mrągowo 1,66

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie 0,11 0,10 0,1+0,05 1,72 0,1-0,22

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

za kontr. użytk.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.05.2021 r.)

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

Biskupiec    100-160 0,80-1,00

Ełk 95 80 80 100-120 0,80-1,00

Giżycko    180-200 0,60-0,90

Olecko 96 78 78 140-190 0,70-1,00

Orneta 100 75 90 0,70

Pisz    140-210 0,7-1,00

Szczytno    120 1,20
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.05.2021 r.)

Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma                       
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski                                    
Rybno

"Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn"

"Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka" K.Samoraj 
Mrągowo

"UNIROL-NOWAK 
Sp. J. Ełk"

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

Zaopatrzenie Rolnictwa  
i Ogrodnictwa „Agroplon”  

Bartoszyce

Chemirol Bartoszyce

"Centrala Nasienna 
Nidzica"

"Halwit Grabinek"

"BAY WA  Nowa Wieś   
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem" Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.05.2021 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 172,80 (godz.) 229,50 h 250,00 /ha

Orka pług 5-skibowy 330,00 (godz.)

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

Roztrząsanie obornika 388,80 (godz.) 184,50 h 80,00 zł za rozrzutnik

Transport 1-przyczepa 123,00 (godz.) 150 h 130,00  (godz.)

Transport 2-przyczepy 147,60 (godz.) 170,00 150,00 (godz.)

Siew kukurydzy 189,00 h 150,00 /ha 120,00 (ha)

Najem ciągnika 140,00 h

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

Siew zbóż 18,00 /ha 140,00 (ha)

Wysiew nawozów 162,00 h 50,00 (ha)

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20 zł/tona 250,00 (25t/godz.)

Kultywator 172,80 (godz.)

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

Agregowanie 80,00 (ha)

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00/ha

Opryskiwanie      40,00 (ha)

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

Wypożyczenie ciągnika 108,00 (godz.) 120/godz.

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

Bronowanie 97,20 (godz.)

Wałowanie 97,20 (godz.)

Talerzowanie 172,8 (godz.) 261,00 100,00 (ha)

Ładowarka 129,6 (godz.) 155,70 130,00/godz. 120,00 (godz.)

Spycharka 129,6 (godz.)

Koparka 108,00 (godz.) 100,00

Równarka 135,00 (godz.)

Zestaw niskopodwoziowy 147,60 (godz.)

Zbiór kukurydzy na kiszonkę 850,00 (ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno 360,00 (ha)

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 432,00 +45,00

Koszenie kombajnem zbożowym 300,00 (ha)

Zbiór balotów turem 126,00 h

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 25,00 zł/szt

Zbiór zielonek 581,40-632,70 h 300,00 od przyczepy

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Strata pojedynczej czy nawet setek pszczół w rodzinie nie jest niczym niezwykłym. Problem pojawia się wtedy, 
gdy w wyniku choroby lub zatrucia zostaje zahamowany rozwój minimalnej liczby czerwia, a przez to kolejnych 
generacji pszczół.

mgr inż. Grzegorz Jędrzejek 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Nidzicy

Choroby pszczół – diagnozowanie i profilaktyka

Zarówno ochrona, którą daje własny orga-
nizm, jak i „import” repelentów ma w takich 
wypadkach działanie wspomagające. Dlate-
go, aby utrzymać w zdrowiu pszczele rodzi-
ny, niezbędna jest nie tylko szczegółowa wie-
dza medyczna, lecz także odpowiednia prak-
tyka pszczelarska.

Choroby wieloczynnikowe
Wiele spośród chorób gnębiących pszczoły określa się mia-

nem wieloczynnikowych, ponieważ wywołuje je zespół nie-
korzystnych czynników. Brak warunków sprzyjających roz-
wojowi choroby pozwala pszczołom samoistnie powrócić do 
zdrowia. Dotyczy to m.in. chorób przewodu pokarmowego 
dorosłych osobników (choroby sporowcowej, inaczej nosemo-
zy, czy choroby pełzakowej, czyli amebozy), jak również grzy-
bicy wapiennej (askosferiozy) czerwia. Zarodniki wywołujące 
te schorzenia są obecne niemal w każdej rodzinie. Ażeby jed-
nak zaatakowały, muszą zaistnieć po temu odpowiednie wa-
runki. Należą do nich: niekorzystna aura, niedobór pożytku 
(brak pokarmu lub białka), zewnętrzne zakłócenia trybu ży-
cia pszczół, genetyczna podatność na chorobę, niektóre dzia-
łania pszczelarza (np. zbyt mocno rozstrzelone plastry gniaz-
dowe, przedawkowanie medykamentów), a także wewnętrz-
ne uwarunkowania pszczelej rodziny (np. zbyt stara matka, 
bezmateczność).

|Warto wiedzieć – propolis, bakterie występujące na róż-
nych ziarnach pyłku kwiatowego, jak również substancje 
zawarte w miodzie powstrzymują rozwój sprawców cho-
rób i wzmacniają zdrowie pszczół.

Niestety, nie każdy pszczelarz jest ekspertem w sprawach cho-
rób dotykających jego podopieczne. Toteż, gdy pojawią się kło-
poty ze zdrowiem pszczół lub jakiekolwiek wątpliwości, nale-
ży niezwłocznie sprowadzić specjalistę, i to koniecznie do uli. 
W żadnym razie nie wystarczy konsultacja przez telefon. Więk-
szość związków pszczelarskich nadzorujących mniejsze kółka 
i sekcje pszczelarzy dba o tworzenie specjalnych zespołów kon-
troli zdrowia pasiek. Poza tym działają towarzystwa i placówki 
naukowe (spis dostępny na: www.pszczoly.pl) gromadzące eksper-
tów chorób pszczół oraz powiatowe inspektoraty weterynarii. 
W wielu sytuacjach warto zasięgnąć porady u bardziej doświad-
czonego pszczelarza, który zwykle może pomóc przy często spo-
tykanych chorobach, takich jak grzybica wapienna czy warroza. 
Przy rzadszych porażeniach, typu choroba woreczkowa, zgnilec 
amerykański czy europejski, również, zaawansowani pszczela-
rze mogą wystawić niestety błędną diagnozę.

Środki zaradcze:
Samoregulacja. W wypadku chorób wieloczynnikowych wa-

runki mogą ulec zmianie, co doprowadzi pszczoły do samowy-
leczenia. Przykładem może być wystąpienie obfitego pożytku 
w połączeniu z optymalnymi warunkami do oblotu (nosemo-
za, grzybica wapienna i choroba woreczkowa).

Odnawianie plastrów. Stare plastry, które nierzadko są 
spiżarnią dla zarodników chorobotwórczych, należy wycofać 
z gniazda, wytopić, a rozbudować gniazdo węzą (nosemoza, 
grzybica wapienna, niewielkie ilości zarodników zgnilca ame-
rykańskiego).

Dokarmienie lub obfity pożytek. Aktywność robotnic, 
zwłaszcza tych odpowiedzialnych za higienę ula, pobudzają 
niewielkie ilości pokarmu płynnego lub obfite bazy pożytko-

Symptomy możliwych chorób
OZNAKI DIAGNOZA

Wiele martwych i słabo rozwiniętych pszczół 
u wylotka i wewnątrz ula

Zakażenie, ekstremalny atak warrozy, rabunki, choroba roztoczowa, 
atak nosemozy

Ślady kału pszczelego na ściankach ula i plastrach, 
szczególnie po zimowli

Biegunka: bakteryjna, zaburzenia wywołane nieodpowiednim lub nie-
strawnym pokarmem, zaperzenie

Mumie osypane na dennicy ula i sterczące w ko-
mórkach (od białych po ciemne) Choroba grzybowa: grzybica wapienna

Otwarty czerw jest przebarwiony, lub leży wykrę-
cony w komórce Zaziębienie czerwia, choroba bakteryjna: zgnilec europejski (łagodny)

Wieczka komórek czerwia są dziurawe lub od-
gryzione przez robotnice. Gniazdo jest dziurawe

Atak wirusowej choroby woreczkowej, silny atak warrozy, ewentual-
nie z towarzyszącymi zakażeniami wirusowymi, choroba bakteryjna: 
zgnilec amerykański oraz choroba grzybowa: grzybica otorbielakowa

Siła pszczół nie jest nawet średnia; rodzina wyka-
zuje niską aktywność. Stagnacja lub spadek aktywności: możliwe wszystkie choroby

Sporo osypanych pszczół i resztek pszczół Warroza

Laboratoryjne badanie próbki pobranej z wianka miodu pozwala ustalić potencjalne zagrożenie porażenia zgnilcem ame-
rykańskim
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we. Jednocześnie stare i chore sztuki szybko giną podczas oblo-
tów. Wzmożone czerwienie jest gwarancją stałego zasilania ro-
dziny przez nowe, młode osobniki. Jest to jeden ze sposobów 
uzdrawiania pni (nosemoza, grzybica wapienna i choroba wo-
reczkowa). Pszczół nie dokarmiamy obcym miodem ani pył-
kiem – najczęściej zawierają zarodniki zgnilca amerykańskiego.

|
Od milionów lat pszczoły obchodziły się bez lekarstw. We 
współczesnym pszczelarstwie stosuje się je jedynie do wal-
ki z przynoszoną z pnia do pnia warrozą. Obok komplek-
sowych związków chemicznych wytwarzanych przez far-
maceutów podejmuje się także zabiegi biotechniczne oraz 
prostą chemię w postaci kwasów: szczawiowego, mrów-
kowego i mlekowego. Zasadą jest stosowanie wyłącznie 
dopuszczonych lekarstw.

Uzdrawianie rodziny pszczelej przez przegłodzenie. W ra-
zie wystąpienia AFB (zgnilca amerykańskiego) rodzinę przesie-
dlamy na nowe węzy po wcześniejszym ich przegłodzeniu. Ma 
to zmobilizować pszczoły do rozbudowy zdrowych plastrów 
gniazdowych. Jest to jednak metoda do stosowania przez do-
świadczonych pszczelarzy 

Likwidacja. W najgorszym wypadku choroba może zdzie-
siątkować pszczoły, tak że w ulu zostanie ich ledwie garstka. 
Specjalista powinien pomóc w likwidacji tak osłabionej ro-
dziny (odymianie siarką). Zgnilec amerykański AFB to cho-
roba która podlega obowiązkowi zwalczania. Zanim zlikwi-
dujemy porażony pień, czekamy na nakaz przeprowadzenia 
oczyszczenia i odkażania, wydawany przez powiatowego le-
karza weterynarii.

Przegląd chorób czerwia

q Grzybica wapienna (otorbielakowa, askosferioza)
n Larwa wyprostowana jest całkowicie przerośnięta grzybnią.
n Powierzchnia zabarwia się na biało, szaro lub zielonkawo 

(przetrwalniki grzyba).
n Zmumifikowana larwa leży luźno w komórce.

q Warroza. Jasnobrązowe roztocze – osobniki młode, ciemne 
– osobniki (samice) starsze.
n Roztocze rozmnażają się w zasklepionym czerwiu.
n Jeżeli w każdej larwie rozwinie się kilka roztoczy samic 

bądź pojawią się wirusy, pszczoły odsklepiają wieczka wo-
skowe i starają się usuwać czerw.

n Silnie zaatakowane pszczoły są słabo rozwinięte (niedorozwi-
nięte skrzydła i zakażenia wirusowe towarzyszące warrozie).

q Choroba woreczkowa (wirusowa)
n Starsze larwy (wyprostowane) tworzą charakterystyczny, sza-

ry worek wypełniony płynem, głowa jest jakby odłamana.
n Larwy początkowo jasnobrązowe przebarwiają się niemal 

na czarno.
n Charakterystyczna mumia jest ciemnobrązowa po czarną, 

obydwa końce ciała larwy luźno spoczywają w komórce, 
wyginając się w kształcie pantofelka.

q Zgnilec europejski. Choroba wywołana przez bakterie; po-
stać łagodna.
n Atakuje czerw niezasklepiony (larwy zwinięte), który naj-

pierw pokrywają przebarwiające plamy, następnie ciem-
nieje cały.
n Larwy leżą w komórkach lekko skręcone.
n Czerw roztacza kwaśną woń (kiślica).

q Zgnilec amerykański (złośliwy) – choroba bakteryjna, AFB.
n Przebarwione, zapadnięte wieczko komórki.
n Czerw zamienia się w mocno ciągliwą masę (długie nitki), 

początkowo białą, potem jasno- lub ciemnobrązową.
n Ciało larwy zwykle całkowicie zdezintegrowane, widocz-

ny jedynie narząd gębowy.
n Podejrzenie porażenia chorobą należy natychmiast zgłosić 

powiatowemu lekarzowi weterynarii.
n Strupek pozostały po larwie mocno przywiera do ściany 

komórki.
q Ostry paraliż pszczół (APV)
n Larwa wyprostowana leży odwrócona w komórce.
n Wieczko woskowe jest dziurawe lub odgryzione przez ro-

botnice.
n Larwy przebarwiają się na lekko żółto lub lekko brązowo.
n Wzmożony atak warrozy.

Przegląd chorób dorosłych pszczół

q Biegunki (pojedyncze pasożyty, zaburzenia)
n Ślady kału na plastrach, wewnątrz i na zewnętrznych ścia-

nach ula wskazują na nosemozę, biegunkę bakteryjną, za-
burzenia lub niestrawny pokarm.

n Typowa choroba przejściowa lub wiosenna, nierzadko wy-
wołana niedoborem pyłku na przedwiośniu.

q Roztocz wywołujący warrozę
n Jeśli roztocze są widoczne na pszczołach, ich populacja 

w pniu pszczelim jest niebezpiecznie rozwinięta.
n Słabo rozwinięte osobniki (skrzydła lub zredukowany kor-

pus) jest efektem ataku roztoczy warrozy z towarzyszący-
mi mu zakażeniami wirusowymi na czerw zasklepiony. 

q Rabunki i czerniaczka grzybicza
n Pszczoły tracą włoski pokrywające ich ciało i przebarwia-

ją się całkiem na czarno.
n Rabunek: pszczoły z obcych rodzin nalatują inne pnie 

w celu zrabowania miodu.
n Czerniaczka grzybicza może być wywołana m.in. niedo-

borem pyłku w pożytku leśnym.
q Zatrucia pszczół – czyn karalny
n Przed mostkiem i wewnątrz uli leżą tysiące martwych 

pszczół.
n Zgłoszenie w związku pszczelarskim i na policji. Pobranie 

próbek i zgłoszenie szkody.

Profilaktyka w chorobach pszczelich

n Silne rodziny pszczele są znacznie bardziej odporne na cho-
roby niż małe i słabe. Dlatego też te ostatnie należy w odpo-
wiednim momencie wzmacniać lub rozwiązywać.

n Podczas zakupu robotnic i matek pamiętajmy o urzędowym 
świadectwie zdrowia pszczół.

n Pozwólmy pszczołom (zwłaszcza wiosną) na zabudowywa-
nie jak największej liczby nowych węz, tak byśmy większą 
część starych mogli wytopić lub wymienić jeden korpus co 
roku! Stare (ciemnobrązowe do czarnych) plastry zdecydo-
wanie preferuje barciak, którego larwy niczym krety wy-
drążają w nich korytarze. Stare plastry: ponad 3 letnie są 
rezerwuarem zgnilca złośliwego amerykańskiego w pniu 
pszczelim.

n Zanieczyszczone kałem, zbrudzone bądź zapleśniałe ule na-
leży dokładnie wymyć w gorącej wodzie.
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n Plastry przechowywane na specjalnym regale lub w nie-
zamieszkanych przez pszczoły korpusach muszą być bez-
względnie chronione przed barciakiem i jego larwami. Nie 
ochraniamy ich oczywiście jedynie z sentymentu. Zakażo-
ne, będą nieuchronnie fizycznie zniszczone.

n Zapobiegamy rabunkom, które tylko osłabiają poszczegól-
ne rodziny i stanowią duże zagrożenie najróżniejszymi cho-
robami. Materiał przeznaczony na plastry, miód i pokarm, 
wszystko to przechowujemy w suchym, szczelnie zamknię-
tym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem pszczół.

n Nigdy nie podajemy pszczołom obcego miodu (może zawie-
rać przetrwalniki zgnilca amerykańskiego) ani cukru z do-
datkami, które mogłyby obciążać ich jelita.

n Konsekwentnie przez cały sezon trzymamy się opracowa-
nej koncepcji zwalczania warrozy. 

n Raz do roku dzięki laboratoryjnemu badaniu wianków mio-
du (górna część plastrów gniazdowych zawierająca miód) 
możemy oszacować zagrożenie zgnilcem amerykańskim. 
Kontrola przeprowadzona przez eksperta chorób pszcze-
lich może jedynie potwierdzić lub wykluczyć nagły atak 
choroby. 

n Podczas niespodziewanego braku pożytku należy zawiesić 
w ulu plastry z pokarmem lub dokarmić pszczoły. Można 
także rozważyć okresowe przeniesienie pasieki na bardziej 
korzystne tereny. Zwłaszcza młode rodziny potrzebują do-
brych pożytków pyłkowych. Wszystkie rodziny dłużej żyją-
cych pszczół zimowych muszą mieć szansę na dobry wzią-
tek pyłkowy latem.

Czyszczenie i dezynfekcja

Wszystkie nieużywane już sprzęty, klejące lub zabrudzo-
ne (np. woskiem, miodem, kitem pszczelim, pszczelim kałem, 
pleśnią etc.) dokładnie czyścimy. Nie wystarcza wyłącznie cie-
pła woda, środki do mycia naczyń i szczotka. Wosk i propo-
lis zwykle na to nie reagują. Do oczyszczenia zabrudzonych 
nimi urządzeń wykorzystujemy ług sodowy (zimny, ciepły 

lub wrzący), który nie tylko usunie zabrudzenia, ale i zabije 
wszelkie przetrwalniki chorób. Wiele organizacji pszczelar-
skich przez lata walki ze zgnilcem zgromadziło odpowiednie 
wyposażenie, które niekiedy wypożyczają innym członkom 
zrzeszenia. Do wszelkich zabiegów z użyciem sody kaustycz-
nej pszczelarz powinien zakładać ubranie ochronne (okula-
ry, rękawice, wysokie buty), wykorzystane sprzęty dokładnie 
wypłukać (wodą i szczotką lub natryskiem pod wysokim ci-
śnieniem). Sodę kaustyczną można nabyć w wielu sklepach 
chemii przemysłowej w postaci sproszkowanej. Dla bezpie-
czeństwa proszek wsypujemy do zimnej wody (może strze-
lać i pryskać). Żeby otrzymać roztwór 1-procentowy, 1 kg so-
dy wsypujemy do 100 litrów wody, na roztwór 2-procentowy 
– 2 kg proszku, na 3-procentowy – 3 kg. Dla mniejszych po-
jemników przeliczamy analogicznie. Powinniśmy też zadbać 
o to, by co roku jedną trzecią wyposażenia (korpusy, ramki) 
odkazić sodą kaustyczną. Cały zabieg jest niezwykle efektyw-
ny i nie zabiera dużo czasu. Elementy drewniane i metalowe 
możemy również dezynfekować, opalając je.

Podsumowując trzeba zaznaczyć, że zdrowie pszczół to pod-
stawa bezpiecznego funkcjonowania każdej pasieki. Warto nad-
mienić, że zdrowe pszczoły przynoszą więcej miodu, również 
lepsza jest także zimotrwałość pszczół. Jeżeli szybko zdiagno-
zujemy chorobę w ulach, podejmiemy natychmiastowe kroki 
w kierunku leczenia/profilaktyki, to z pewnością ochronimy 
rodziny pszczele i zaoszczędzimy dużo cennego czasu, a tak-
że naszych pieniędzy.

Źródła:
- Pohl F. „Pszczelarstwo podręcznik dla początkujących” KDC War-
szawa 2008

- Wróblewski R. „Polskie pszczelarstwo” Ossolineum, Wrocław-War-
szawa-Kraków 1991

- www.pszczoly.pl
- www.pasieka.pszczoly.pl
- www.portalpszczelarski.pl
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Wieloletnie pasy kwietne znalazły się na liście interwencji II filaru WPR 2021-2027. Celem tej interwencji jest zapew-
nienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych, w tym owadów zapylających i ptaków 
krajobrazu rolniczego.

mgr inż. Sabina Obuchowska 
Doradca Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Pasy kwietne w rolnictwie

Zakładanie i utrzy-
mywanie śródpol-
nych wieloletnich 
pasów kwietnych 
stanowią korytarze 
ekologiczne i ostoje 
dla wielu gatunków 
zwierząt. Beneficjen-

ci zobowiązani są do wysiewu mieszanek 
roślin oraz utrzymania pasów przez odpo-
wiednie użytkowanie. We wstępnych za-
łożeniach szerokość pasów powinna wy-
nosić 3-9 m, natomiast minimalna długość 
25 m zaś rozstawa między sąsiadującymi 
pasami min. 50 m. Wyróżniamy dwa ter-
miny siewu mieszanki: jesienny lub wio-
senny. Obowiązkiem jest koszenie poło-
wy pasa oraz usunięcie skoszonej biomasy. 
Corocznie musi być to inna powierzchnia 
skoszona. Beneficjenci zobowiązani są do 
posiadania planu i prowadzenia rejestru 
działalności rolnośrodowiskowej.

Wprowadzenie filaru dotyczącego 
utrzymania pasów kwietnych w rolnic-
twie ma na celu ochronę bioróżnorodności 
biologicznej. Rolnictwo intensywne wiąże 
się ze stosowaniem pestycydów syntetycz-
nych, w szczególności insektycydów, któ-
re mają negatywny wpływ na różnorod-
ność biologiczną. Kolejnymi czynnikami 
oddziaływującymi na środowisko są zmia-
ny klimatu oraz występowanie gatunków 
inwazyjnych. Jednym z najważniejszych 
czynników bioróżnorodności jest wystę-
powanie owadów zapylających. Wartość 
zapylania oszacowano na 235-577 miliar-
dów dolarów rocznie. Zapylanie jest szcze-
gólnie ważne dla niektórych upraw, głów-
nie oleistych. Według danych Centre for 
Ecology and Hydrology w UK liczebność 
pszczoły miodnej, która jest głównym za-
pylaczem pokrywa zapotrzebowanie 34% 
na rolnictwo. W Wielkiej Brytanii pasy 
kwietne cieszą się coraz większą popular-
nością. Rolnictwo coraz bardziej uzależnio-
ne jest od liczebności dzikich gatunków 
owadów zapylających. Wzrost liczebności 
zapylaczy gwarantuje wzrost plonu danej 
uprawy. Utrzymywanie obrzeży pól z buj-
ną roślinnością przyczynia się do wzmoc-
nienia bioróżnorodności biologicznej dzię-

ki czemu mamy biologiczną kontrolę li-
czebności szkodników. Jako przykłady mo-
żemy wymienić larwy biedronki żerujące 
na populacji mszyc oraz zwiększenie dzi-
ko żyjących drapieżników co pozwoli nam 
na rezygnację z agrochemikaliów. Dlacze-
go inne gatunki owadów zapylających niż 
pszczoła miodna są takie ważne? Wg ba-
dań Woodcocka (2013 Agric. Ecocyst. Envi-
ron) skuteczność zapylenia zależy od dłu-
gości czasu spędzonego na danym kwiat-
ku (a), suchości pyłku w ciele (b) czy kon-
taktu ze słupkiem kwiatowym (c). 

Jak pokazują wyniki badań najwięcej 
czasu na kwiatku spędza pszczoła samot-
nica, dzięki czemu zapylenie jest skutecz-
niejsze. Suchość pyłku w ciele w przypad-
ku pszczoły miodnej i samotnicy jest na 
tym samym poziomie, jednak trzmiele 
wypadają gorzej, natomiast najlepszy kon-
takt ze słupkiem kwiatowym zauważamy 
u pszczół samotnic i trzmieli. Oceniając te 
trzy wyżej wymienione czynniki pszczoły 
samotnice wykazują lepszą skuteczność za-
pylenia niż trzmiele czy pszczoły miodne. 
Ponadto jeden gatunek owadów zapylają-
cych przyczynia się do zmniejszenia efektu 
zapylenia. Aby zapewnić skuteczne zapyla-
nie potrzeba dużej liczby owadów zapylają-
cych, bogactwa gatunku oraz dużej różno-
rodności biologicznej. Dotyczy to również 
zespołów owadów drapieżnych. Pomiędzy 
drapieżnikami występuje interakcja oraz 
konkurowanie ze sobą dzięki czemu obser-
wujemy naturalne zwalczanie szkodników 
gatunków zróżnicowanych funkcjonalnie. 

Kolejnym czynnikiem przemawiają-
cym za różnorodnością biologiczna jest 
odporność systemu upraw na różne za-
burzenia. Drapieżniki żywione mszycami, 
po kontakcie ze środkiem owadobójczym 
są dalej skuteczne jak przed zastosowa-
niem pestycydu. Niektóre jednak wyka-
zują zmniejszoną zdolność, jednak szyb-
ko regenerują się po upływie kilku dni. 
Wykorzystanie różnorodności biologicz-
nej gwarantuje długoterminowe korzyści 
w porównaniu do stosowania środków 
ochrony roślin, które są nieprzewidywal-
ne pod względem skuteczności z uwagi na 
wysoki poziom odporności zwalczanych 
gatunków roślin czy owadów. 

Ideą jest wprowadzenie zrównoważo-
nej intensyfikacji rolnictwa. Koncepcja ta 
obejmuje wykorzystanie najlepszych efek-
tów rolnictwa konwencjonalnego z wy-
korzystaniem chemikaliów i najlepszych 
praktyk gospodarski rolnej, które koncen-
truje się na maksymalizacji plonów a na-
stępnie łączenie ich z najlepszymi prakty-
kami znanymi z gospodarki o niskiej in-
tensywności charakterystycznych dla sie-
dlisk półnaturalnych. Integracja tych ele-
mentów ma zapewnić rolnikom wyso-
ki poziom produktywności i rentowności 
jednocześnie zmniejszając wpływ inge-
rencji na środowisko dzięki wykorzysta-
niu bioróżnorodności biologicznej do za-
pylania i zwalczania szkodników. 

Jednym z prostszych sposobów two-
rzenia półnaturalnych siedlisk jest wyko-
rzystanie obrzeży pól, które powinny być 
obsiane określonymi gatunkami. Działa-
nie to będzie pomocne również w odpły-
wie wody, czyli erozji gleby oraz będzie 
stanowić ochronę przed przedostaniem 
się środków ochrony roślin rozpylanych 
na polach. Obrzeża pól zapewniają dużą 
wartość dodaną a jednocześnie są stosun-
kowo niedrogie. 

Źródła:
- Przyszłość pasów kwietnych w Polsce – 
przygotowania do WPR po 2020 roku. Wy-
dział Działań Rolnośrodowiskowych, De-
partament Płatności Bezpośrednich Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Środowiskowe efekty uboczne stosowania 
pestycydów – konieczność zdecydowanych 
zmian w ich stosowaniu Dr hab. Krzysztof 
Kujawa, IŚRiL PAN, Poznań

- Materiały konferencyjne: Field margins for 
promoting biodiversity in arable farming 
systems – the UK case study, Dr Ben Wo-
odcock (Centre for Ecology and Hydroeco-
logy, United Kingdom)
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Duża konkurencyjność i wolny rynek wymuszają na rolnikach zaznajomienie z zagadnieniami ekonomicznymi, nie-
zbędnymi do prawidłowego funkcjonowania i oceny ekonomicznej gospodarstwa. Dane o kosztach produkcji wyko-
rzystywane są do podejmowania bieżących decyzji pod kątem planowania na przyszłość. Kalkulacje poszczególnych 
działalności mogą służyć rolnikom jako podpowiedź przy przeprowadzaniu własnych rachunków.

mgr Klaudia Miziej 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kalkulacje rolnicze

Przedstawione w niniejszym podsumo-
waniu obliczenia rolnicze są obliczenia-
mi uśrednionymi o charakterze ilustracyj-
nym, które mogą służyć jedynie jako mate-
riał pomocniczy do przygotowania szcze-
gółowych obliczeń, stanowiących element 
analizy bieżącej produkcji i planowania 
działalności rolniczej. Należy zauważyć, 

że przyjęte parametry mogą się zmieniać w zależności od go-
spodarstwa, dla którego przygotowywana jest kalkulacja rol-
nicza, a precyzyjnych obliczeń w odniesieniu do określonych 
warunków można dokonać na podstawie bazy danych zgodnej 
z tym, co dzieje się w analizowanym gospodarstwie.

Zgodnie z cyklicznym udostępnianiem kalkulacji w BI, za-
mieszczamy kolejną kalkulację, tym razem kukurydzy na ziarno.

Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – kukurydza na ziarno (grudzień 2020 r.)

Wyszczególnienie J.m. Cena

Poziom intensywności

Niski Średni Wysoki

Ilość Wartość 
(zł) Ilość Wartość 

(zł) Ilość Wartość  
(zł)

Wartość produkcji         

Kukurydza (ziarno) dt 69,83 40,00 2 793,33 60,00 4 190,00 80,00 5 586,67

Plon uboczny dt        

Jednolita Płatność Obszarowa ha 483,79 1,00 483,79 1,00 483,79 1,00 483,79

Płatność za zazielenienie ha 323,85 1,00 323,85 1,00 323,85 1,00 323,85

Płatność cukrowa         

Płatność energetyczna         

Płatność dodatkowa ha 182,02 1,00 182,02 1,00 182,02 1,00 182,02

Wartość produkcji ogółem   3 782,99 5 179,66 6 576,33

Materiał siewny         

Własny         

Z zakupu j.s. 179,00 1,00 179,00 1,10 196,90 1,20 214,80

Razem materiał siewny   179,00 196,90 214,80

Nawozy (w czystym składniku)         

Azot (N) kg 3,71 120,00 445,69 140,00 519,97 160,00 594,26

Fosfor (P2O5) kg 3,97 80,00 317,89 100,00 397,37 120,00 476,84

Potas (K2O) kg 2,56 140,00 359,05 110,00 282,11 185,00 474,45

Obornik t        

Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,13 750,00 97,22 750,00 97,22 750,00 97,22

Inne kg       

Razem nawozy   1 219,85 1 296,67 1 642,77 

Środki ochrony roślin         

–	Zaprawy	nasienne:         

Vitavax 200 FS/WS l 46,62 0,30 13,99 0,30 13,99 0,30 13,99

–	Chwastobójcze         

Titus 25 WG kg 3892,50   0,06 233,55 0,06 233,55

Innovate 240 SC l 351,34 0,25 87,84 0,25 87,84 0,25 87,84
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–	Grzybobójcze         

–	Owadobójcze         

Proteus 110 OD l 133,93 0,75 100,45 0,75 100,45 0,75 100,45

– Inne         

Asahi SL l 97,35 0,60 58,41 0,60 58,41 0,60 58,41

Razem środki ochrony roślin  260,68 494,23 494,23

Inne koszty         

Razem inne koszty        

Koszty bezpośrednie   1 659,53 1 987,80 2 351,80

Nadwyżka bezpośrednia   2 123,46 3 191,86 4 224,53

Praca maszyn własnych         

Podorywka z bronowaniem h 60,20 1,50 90,30 1,50 90,30 1,50 90,30

Bronowanie h 56,03 0,50 28,02 0,50 28,02 0,50 28,02

Siew nawozów PK h 49,82 0,50 24,91 0,50 24,91 0,50 24,91

Orka zimowa h 61,91 2,00 123,81 2,00 123,81 2,00 123,81

Orka siewna h 58,09       

Uprawa przedsiewna h 61,91 0,70 43,33 0,70 43,33 0,70 43,33

Siew nasion h 65,16 1,20 78,20 1,20 78,20 1,20 78,20

Oprysk h 52,37 1,20 62,85 1,20 62,85 1,20 62,85

Nawożenie pogłówne N 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 0,50 28,77

Załadunek słomy h 50,98       

Transport słomy h 57,53       

Razem praca maszyn własnych   510,07 510,07 510,07

Usługi z zewnątrz         

Zbiór kombajnem h 280,00 1,20 336,00 1,20 336,00 1,20 336,00

Prasowanie słomy h       

Razem koszty usług   336,00 336,00 336,00

Podatki i ubezpieczenia  180,00 1,00 180,00 1,00 180,00 1,00 180,00

Inne  5,0%  125,28  141,69  159,89

Razem koszty inne   305,28 321,69 339,89

Koszty pośrednie   1 151,35 1 167,76 1 185,96

Koszty całkowite 2 810,88 3 155,56 3 537,76

Koszt jednostkowy produkcji 1 dt   70,27 52,59 44,22

Wskaźnik opłacalność produkcji 
(bez	uwzględnienia	wartości	dopłat	bezpośrednich) % -0,62 32,78 57,92 

Wskaźnik opłacalność produkcji 
(z	uwzględnieniem	wartości	dopłat	bezpośrednich) % 34,58 64,14 85,89 

Dochód rolniczy (bez dopłat)  zł/ha -17,54 1 034,44 2 048,91 

Dochód rolniczy (z dopłatami)  zł/ha 972,12 2 024,10 3 038,57 

Założenia:
1. Uprawa intensywna na glebach I-III klasy kompleksu pszennego b. dobrego i dobrego oraz na kompleksie żytnim bardzo dobrym
2. Uprawa średniointensywna – na glebach kl. IV kompleksów żytnich.
3. Gleby o średniej zasobności w przyswajalne składniki pokamowe.
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Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiam kolejne symulacje przejścia na rozliczanie podatku VAT z ryczałtu 
na zasady ogólne.

mgr inż. Małgorzata Gąska 
Kierownik Sekcji FADN

VAT – zasady ogólne czy ryczałt?

Tym razem prezentowane są dwa gospo-
darstwa specjalizujące się w produkcji ro-
ślinnej. Jedno z nich o powierzchni 156 ha 
użytków rolnych, w którym 89% w struk-
turze zasiewów stanowią zboża i rzepak. 
Natomiast drugie o powierzchni 83 ha 
użytków rolnych. W strukturze zasiewów 

zboża stanowią 23% powierzchni, zaś uprawy nasienne 17%. 
Zapraszam do analizy poniższych przykładów. 

W razie pytań Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego służy pomocą w przeprowadzenia analizy konkret-
nego gospodarstwa, które będzie zainteresowane przejściem na 
rozliczenie z podatku VAT na zasady ogólne.

Gospodarstwo z produkcją roślinną. Gospodarstwo o pow. 156 ha UR. W strukturze zasiewów zboża i rzepak stanowią 89%
Ryczałtowy 7% Zasady ogólne 5%

Wpływy stawka VAT netto brutto w tym VAT stawka VAT netto brutto w tym VAT
Razem sprzedaż  387 916,39 415 070,54 27 154,15  395 305,28 415 070,54 19 765,26

Razem sprzedaż 7%  387 916,39 415 070,54 27 154,15  395 305,28 415 070,54 19 765,26

Sprzedaż nasion 7% 0,00 0,00 0,00 5% 0,00 0,00 0,00

Sprzedaż zielonek 7% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00

Sprzedaż zbóż 7% 387 916,39 415 070,54 27 154,15 5% 395 305,28 415 070,54 19 765,26

Razem VAT uzyskany 27 154,15 19 765,26

Wydatki

Razem wydatki  163 744,87 186 099,13 22 354,26  163 744,87 186 099,13 22 354,26

Razem wydatki 5%  13 761,90 14 450,00 688,10  13 761,90 14 450,00 688,10

Materiał siewny 5% 13 761,90 14 450,00 688,10 5% 13 761,90 14 450,00 688,10

Razem wydatki 8%  85 532,75 92 375,37 6 842,62  85 532,75 92 375,37 6 842,62

Środki ochrony roślin 8% 6 268,52 6 770,00 501,48 8% 6 268,52 6 770,00 501,48

Nawozy mineralne 8% 77 407,41 83 600,00 6 192,59 8% 77 407,41 83 600,00 6 192,59

Usługa do produkcji roślinnej 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00

Czasopisma 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00

Woda i kanalizacja, śmieci 8% 1 856,82 2 005,37 148,55 8% 1 856,82 2 005,37 148,55

Razem wydatki 23%  64 450,21 79 273,76 14 823,55  64 450,21 79 273,76 14 823,55

Paliwo 23% 32 365,85 39 810,00 7 444,15 23% 32 365,85 39 810,00 7 444,15

Części zamienne 23% 8 252,03 10 150,00 1 897,97 23% 8 252,03 10 150,00 1 897,97

Materiały budowlane 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00

Usługa remontowa 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00

Usługa transportowa 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00

Energia elektryczna 23% 1 555,90 1 913,76 357,86 23% 1 555,90 1 913,76 357,86

Telefon 23% 1 951,22 2 400,00 448,78 23% 1 951,22 2 400,00 448,78

Materiały drobne 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00

Pozostałe usługi 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00

Zakup maszyn i urządzeń 23% 20 325,20 25 000,00 4 674,80 23% 20 325,20 25 000,00 4 674,80
Razem VAT zapłacony 22 354,26 22 354,26

17 679,47

Rozliczenie VAT 4 799,88 z inwestycją (korzyść – zwrot z US) -2 589,00

bez inwestycji (strata – zwrot do US)  2 085,80
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Gospodarstwo z produkcją roślinną. Gospodarstwo o pow. 83 ha UR. W strukturze zasiewów zboża stanowią 23%, a plantacje 
nasienne 17%

Ryczałtowy 7% Zasady ogólne 5%
Wpływy stawka VAT netto brutto w tym VAT stawka VAT netto brutto w tym VAT
Razem sprzedaż  171 688,87 183 707,09 12 018,22  173 345,38 183 707,09 10 361,71
Razem sprzedaż 7%  171 688,87 183 707,09 12 018,22  173 345,38 183 707,09 10 361,71
Sprzedaż nasion 7% 59 773,23 63 957,36 4 184,13 5% 60 911,77 63 957,36 3 045,59
Sprzedaż zielonek 7% 57 009,35 61 000,00 3 990,65 8% 56 481,48 61 000,00 4 518,52
Sprzedaż zbóż 7% 54 906,29 58 749,73 3 843,44 5% 55 952,12 58 749,73 2 797,61
Razem VAT uzyskany 12 018,22 10 361,71
Wydatki
Razem wydatki  95 127,75 109 919,95 14 792,20  95 127,75 109 919,95 14 792,20
Razem wydatki 5%  7 678,57 8 062,50 383,93  7 678,57 8 062,50 383,93
Materiał siewny 5% 7 678,57 8 062,50 383,93 5% 7 678,57 8 062,50 383,93
Razem wydatki 8%  38 033,59 41 076,28 3 042,69  38 033,59 41 076,28 3 042,69
Czasopisma 8% 2 086,99 2 253,95 166,96 8% 2 086,99 2 253,95 166,96
Usługa do produkcji roślinnej 8% 1 435,19 1 550,00 114,81 8% 1 435,19 1 550,00 114,81
Środki ochrony roślin 8% 3 828,14 4 134,39 306,25 8% 3 828,14 4 134,39 306,25
Nawozy mineralne 8% 29 813,25 32 198,31 2 385,06 8% 29 813,25 32 198,31 2 385,06
Woda i kanalizacja, śmieci 8% 870,03 939,63 69,60 8% 870,03 939,63 69,60
Razem wydatki 23%  49 415,59 60 781,17 11 365,58  49 415,59 60 781,17 11 365,58
Paliwo 23% 19 875,41 24 446,75 4 571,34 23% 19 875,41 24 446,75 4 571,34
Części zamienne 23% 9 100,35 11 193,43 2 093,08 23% 9 100,35 11 193,43 2 093,08
Materiały budowlane 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00
Usługa remontowa 23% 191,87 236,00 44,13 23% 191,87 236,00 44,13
Usługa transportowa 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna 23% 3 092,58 3 803,87 711,29 23% 3 092,58 3 803,87 711,29
Telefon 23% 895,22 1 101,12 205,90 23% 895,22 1 101,12 205,90
Materiały drobne 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00
Pozostałe usługi 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00
Zakup maszyn i urządzeń 23% 16 260,16 20 000,00 3 739,84 23% 16 260,16 20 000,00 3 739,84
Razem VAT zapłacony 14 792,20 14 792,20

11 052, 36
Rozliczenie VAT -2 773,98 z inwestycją (korzyść – zwrot z US) -4 430,49

bez inwestycji (strata – zwrot z US) -690,65
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Warto przypomnieć, że pomoc finansowa 
w tym działaniu przyznawana jest do wy-
sokości 325 000 zł w przypadku gdy ope-
racja przewiduje zakup środka transportu, 
bądź 280 000 zł w pozostałych przypad-
kach i jest to bezzwrotna premia w for-
mie ryczałtu.

Pomoc przyznawana jest każdej Grupie Operacyjnej, w któ-
rej skład wchodzi, co najmniej 5 rolników spełniających pod-
stawowe wymagania określone w przepisach w spra-
wie prowadzenia działalności tj. sprzedaż bez-
pośrednia, dostawy bezpośrednie, rolni-
czy handel detaliczny (RHD), działal-
ność marginalna, lokalna i ograni-
czona (MLO), czy działalność go-
spodarcza.

Celem tworzenia krótkich 
łańcuchów jest także zwięk-
szenie opłacalności produk-
cji oraz dochodów poszcze-
gólnych gospodarstw, a więc 
osiągnięcie korzyści długofa-
lowych, a nie tylko otrzyma-
nie doraźnego wsparcia.

Koszty planowane do poniesie-
nia powinny mieć na celu zwięk-
szenie sprzedaży bezpośredniej gru-
py oraz zapewnienie konkurencyjności 
na rynku po zakończeniu dofinansowania 
poprzez: zakup lub instalację wyposażenia, zaku-
pu usług związanych z transportem produktów w związ-
ku z realizacją operacji, kosztów ponoszonych z tytułu od-
płatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków trans-
portu, wyposażenia, nieruchomości, zakupu środków pro-
dukcji, a także kosztów związanych z funkcjonowaniem 
grupy operacyjnej.

Łączenie rolników w Grupy Operacyjne, pomijanie pośred-
ników, uruchamianie bazarów, przetwórstwa, punktów handlo-
wych, budowanie lokalnej marki produktów – to jedne z wie-
lu zalet tego Działania. 

Wnioski o przyznanie wsparcia wraz z niezbędną doku-
mentacją napływały do Centrali ARiMR do ostatniej chwili. 
Można było złożyć je osobiście lub przez pełnomocnika lub 
też nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej 
jak również kurierem. Część wnioskodawców przesłała apli-
kacje w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za 
pośrednictwem platformy ePUAP. Ostatecznie z całej Polski 
napłynęły 204 wnioski. Przewidywane wsparcie ma objąć 70 
Grup Operacyjnych, których aplikacje zostaną najwyżej oce-
nione. Brane są przede wszystkim pod uwagę takie cechy wy-

różniające jak liczebność grupy, certyfikowana produk-
cja ekologiczna, uruchamianie innowacyjnych 

kanałów dystrybucji takich jak sklep inter-
netowy, czy aplikacja mobilna. 

Pracownicy Warmińsko-Mazur-
skiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego również aktywnie wspie-
rali tworzące się Grupy Opera-
cyjne z naszego regionu. Liczy-
my na jak największy udział 
naszych rolników w pozyska-
niu wsparcia i tworzeniu krót-
kich łańcuchów dostaw oraz 
budowaniu nowych marek lo-

kalnych.

Lista rankingowa zostanie ogło-
szona we wrześniu przez Agencję Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
po czym nastąpi podpisywanie umów z naj-

lepszymi Grupami Operacyjnymi. Warto będzie 
się zainteresować wynikami naboru, aby wyciągnąć 

wnioski i dobrze przygotować się do kolejnej edycji najpraw-
dopodobniej już w przyszłym roku.

Źródła:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grud-
nia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współ-
praca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 2399.

- www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/tworzenie-krotkich-
lancuchow-dostaw-wstepne-podsumowanie-naboru.html

W dniu 12 maja minął termin ubiegania się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). 
Pilotażowy program w ramach Działania „Współpraca” cieszył się dużym zainteresowaniem rolników o czym świad-
czy ilość złożonych wniosków.

dr Marcin Nowicki 
Broker SIR Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Działanie Współpraca i Krótkie Łańcuchy 
Dostaw Żywności (zakończenie pierwszego naboru)
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Realizowana w ramach operacji „Konkurs 
AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”, w II 
etapie 2021 r., w ramach dwuletniego planu opera-
cyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na la-
ta 2020-2021.

Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2021 rozstrzy-
gany jest na dwóch szczeblach – wojewódzkim 
i krajowym. Wojewódzki etap konkursu organi-
zowany jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we 
współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Barzkowicach, a etap krajo-
wy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Sto-
warzyszenie AgroBiznesKlub pod Honorowym Pa-
tronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS. 

Konkurs AgroLiga 2021 Etap wojewódzki fi-
nansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Uczestnicy konkursu mogą być zgłaszani przez 
doradcę rolniczego wypełniając kartę zgłoszenia 
dostępną na stronie Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie www.wmodr.pl.

Konkurs AgroLiga prezentuje dorobek rolnic-
twa i firm funkcjonujących w branży rolniczej z po-
działem na poszczególne województwa. Laureaci 
w obydwu kategoriach to najlepsi rolnicy i przed-
stawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy są liderami 
w regionie, osiągają wysokie rezultaty produkcyj-
ne i ekonomiczne, rozwijają działalność z wykorzy-
staniem funduszy unijnych oraz wykazują zaanga-
żowanie w życiu lokalnej społeczności. Uczestnic-
two w konkursie to prestiż w branży, zaś bycie lau-
reatem – ogromny sukces oraz świadectwo pomy-
słowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych 
rozwiązań produkcyjnych. 

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódz-
kiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwa-
gę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę 
obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy. 

Regulamin Konkursu AGROLIGA 2021

Konkurs AgroLiga 2021 organizowany jest na 
szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajo-
wym – przez Redakcję Audycji Rolnych Progra-
mu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. 
Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, 
Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patro-
nat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębior-
czych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mi-
strzów Krajowych AgroLigi 2021 w kategoriach: 
Rolnicy i Firmy.

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódz-
kim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przy-
stąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotych-

czasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie 
Wojewódzcy AgroLigi z lat 2016-2020.

2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2021 r. 
poprzez wydrukowanie regulaminu w czasopi-
smach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego.

3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny 
wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach 
Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego wo-
jewództwa.

4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
powinny powołać Komisje Konkursowe, które 
dokonają oceny zgłoszeń.

5. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe po-
winny wziąć pod uwagę następujące elementy 
oceny:
a) do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby 

prowadzące samodzielnie lub wraz z ro-
dziną gospodarstwo rolne. Kandydaci po-
winni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność 
w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej śred-
niej krajowej. W gospodarstwach może być 
prowadzona dodatkowa działalność gospo-
darcza (świadczenie usług mechanizacyj-
nych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, 
itp.), z której uzyskiwane dochody nie prze-
wyższają jednak dochodów z zasadniczej 
działalności rolniczej. W gronie laureatów 
nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedo-
kończonymi inwestycjami, mocno zadłużo-
ne lub niestabilne ekonomicznie. W tej ka-
tegorii nie mogą być też uwzględniane oso-
by, które nie mają ziemi i zajmują się wy-
łącznie obrotem płodami rolnymi.

b) do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie 
przedsiębiorstwa działające na rynku regio-
nalnym (czyli na terenie danego wojewódz-
twa i ościennych) i zajmujące się przetwór-
stwem rolno-spożywczym, świadczeniem 
usług rolnych i wiejskich, handlem środków 
produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, 
pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także 
wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, pro-
wadzone przez właścicieli bądź dzierżaw-
ców i zatrudniające siłę najemną.

c) przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Woje-
wódzkiego w obu kategoriach Komisje Kon-
kursowe powinny też brać pod uwagę: zasa-
dy bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia 
i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolni-
czego jako organizatorzy AgroLigi 2021 na 
szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne 
za weryfikację płynności finansowej uczest-
niczących w konkursie firm i gospodarstw 
rolnych.

6. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wi-
cemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2021 po-
winna się odbywać na łamach czasopism wy-
dawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wo-

jewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 
w miarę możliwości – rozpropagowały konkurs 
oraz jego uczestników na szczeblu wojewódz-
kim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

7. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Woje-
wódzkich AgroLigi 2021 w kategorii Rolni-
cy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 
2021 r. w wyniku oceny Komisji Konkurso-
wej powołanej na szczeblu wojewódzkim.

8. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym 
zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń 
w wypadku:
• stwierdzenia braku płynności finansowej 

zgłaszanych firm i rolników,
• wejścia w konflikt z prawem,
• wadliwego zakwalifikowania firmy lub rol-

nika do odpowiedniej kategorii.
W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki mo-
że nie zostać dopuszczony do finału krajowe-
go. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz 
Wojewódzki.

9. W drugim etapie konkursu do sekretariatu 
konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mi-
strzów Wojewódzkich AgroLigi 2021 w katego-
riach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytu-
łu Mistrza Krajowego AgroLigi 2021. Zgłosze-
nia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnię-
cia konkursu AgroLiga 2021 na szczeblu wo-
jewódzkim, dokładne dane teleadresowe (ad-
res pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew. strona www) 
oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych 
Mistrzów Wojewódzkich o objętości do 1 stro-
ny formatu A4.
Zgłoszenia należy przesłać do 31 październi-
ka 2021 r. pod adresem: agroredakcja@agro-
redakcja.pl.

10. Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2021, zło-
żona z Mistrzów Krajowych AgroLigi z lat 2016-
2020 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przed-
stawicieli organizatorów na szczeblu krajowym 
i honorowych patronów, wyłoni Mistrzów Kra-
jowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Lau-
reatów Krajowych AgroLigi 2021 na podsta-
wie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

11. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2021 odbę-
dzie się w II kwartale 2022 roku.

Zapraszamy do udziału
i życzymy powodzenia!

Karty zgłoszenia do Konkursu AGROLIGA 2021 
są dostępne na stronie Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie www.wmodr.pl.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomor-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Rusza nowa edycja konkursu AGROLIGA 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Webinarium zostało realizowane w ramach 
operacji współfinansowanej ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich”. Operacja ma na celu: ułatwić transfer 
wiedzy i innowacji w zakresie nowych roz-
wiązań w działalności pozarolniczej, ułatwić 
poznanie dobrych praktyk w zakresie pro-

dukcji ziół oraz prezentację certyfikowanych produktów eko-
logicznych, dających możliwość rozwoju działalności pozarol-
niczej, jako alternatywy dla produkcji rolnej. 

Operacja przyczyni się do wymiany doświadczeń i budo-
wania sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowa-
nymi prowadzeniem działalności pozarolniczej, w tym pro-
dukcją i przetwórstwem ziół, w zakresie wdrażania innowa-
cyjnych kierunków promocji i marketingu certyfikowanej żyw-
ności ekologicznej i tradycyjnej.

Pan Bogdan Kasperski z Ekologicznego Gospodarstwa Rol-
nego „Anielskie Ogrody” w Budachowie, w województwie lu-
buskim, przybliżył uczestnikom seminarium internetowego 
m. in.: historię powstania „Anielskich Ogrodów” oraz działal-
ność Internetowej Akademii Anielskich Ogrodów, a także opo-
wiedział o akcji 1 metr kwadratowy bio, przeszkodach napo-
tykanych w prowadzeniu gospodarstwa, podniesionych raba-
tach (rabatach skrzynkowych), wykorzystaniu jadalnych kwia-
tów w kuchni, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach oraz 
o gościach ze świata gastronomii i ogrodnictwa. Odpowiedział 

również na pytania uczestników zadane poprzez czat nt.: kosz-
tów związanych z założeniem ekologicznego ogrodu (perma-
kultury), dochodowości poszczególnych obszarów działalno-
ści „Anielskich Ogrodów” oraz struktury zatrudnienia w go-
spodarstwie.

Pani Gabriela Bilkiewicz, 
Prezes Stowarzyszenia Akty-
wizacji Polesia Lubelskiego 
„Kraina Rumianku”, w woje-
wództwie lubelskim, mówiła 
w czasie swojej prelekcji mię-
dzy innymi o: uruchomieniu Stowarzyszenia i wioski tema-
tycznej, Manufakturze Zielarskiej, Ośrodku Odnowy Biologicz-
nej (SPA), warsztatach zielarskich, edukacyjnym ogrodzie zio-
łowym, zajęciach w pracowni etnograficznej i rękodzielniczej 
w Ośrodku Edukacji Regionalnej, fabularnych grach tereno-
wych (np. Awantura w Krainie Rumianku) oraz o możliwości 
zdobycia certyfikatu na dobrego męża i dobrą żonę.

Pan Krzysztof Bucholski, właściciel Turowskiego Młyna 
w Browinie, w powiecie nidzickim, opowiedział o czynnikach, 
które były inspiracją do odtworzenia dawnej osady młyńskiej 
z XV wieku. Uczestnicy usłyszeli między innymi o: zacho-
waniu jakości surowca zielarskiego w produkcji, pobudzaniu 
świadomości konsumenckiej nabywców produktów zielarskich, 
procesie produkcji właściwych surowców zielarskich, wpływie 
metod i okresu zbioru na jakość surowców, metodach susze-
nia i produktach wytwarzanych w Turowskim Młynie. Pan 

Mając na celu zachęcenie rolników i innych mieszkańców wsi do korzystania z alternatywnych źródeł dochodów 
w gospodarstwach rolnych, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 27 maja br. semina-
rium internetowe pt.: „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich- 
alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Innowacyjne działalności pozarolnicze
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

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

Krzysztof odpowiedział także na pytania uczestników, które 
dotyczyły: gatunków ziół o największym zainteresowaniu ze 
strony przetwórców, skupów wyhodowanych ziół, literatury fa-
chowej, z której można czerpać wiedzę na temat ziół oraz szu-
kania nasion ziół do rozpoczęcia uprawy.

„Turowski Młyn długo bo dokładnie ziele miele 
a u innych może szybciej i taniej,
ale cennych składników tam niewiele”

Pani Grażyna Ławryno-
wicz, właścicielka Gospo-
darstwa Agroturystycznego 
„Mimoza” w Krawczykach, 
w powiecie bartoszyckim, 
przybliżyła historię powsta-
nia swojego przedsięwzięcia 

i podzieliła się wieloma ciekawostkami np. na temat: planu 
ogrodu, biodynamicznej uprawy ziemi i hortiterapii. Pani Gra-
żyna polecała wiele książek i opowiadała o zastosowaniu ro-
ślin i ziół w leczeniu.

Pani Krystyna Kozłowska przedstawiła uczestnikom firmę 
„Zioła Eligiusza Kozłowskiego” w Wilimowie, w powiecie olsz-
tyńskim, począwszy od krótkiego filmu sprzed kilkudziesię-
ciu lat o historii zielarza i uzdrowiciela – Pana Eligiusza. Opo-
wiedziała również o pozyskiwaniu surowców zielarskich do 
sporządzenia mieszanek ziołowych według receptur Pana Eli-
giusza oraz działaniu wybranych mieszanek. W czasie dysku-
sji Pani Krystyna odpowiadała na wiele pytań z czatu, które 
dotyczyły m.in.: wpływu ziół na płodność, dobierania ziół do 
mieszanek oraz skorzystania z porad zielarza.

Pani Maria Suszko – kierownik Działu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich powiedziała o założeniach nowej Wspólnej Po-
lityki Rolnej na lata 2023-2027, w aspekcie szansy dla małych 
gospodarstw.

Znaczący wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej gospo-
darstw rolnych ma rozwój pozarolniczej aktywności na ob-
szarach wiejskich, w tym uaktywnienie niewykorzystanych 
możliwości oraz potencjału jaki tkwi w lokalnych środowi-
skach. Operacja, w ramach której zostało zorganizowane we-
binarium, została podzielona na dwa etapy. W drugim etapie 
operacji odbędzie się wyjazd studyjny pod tym samym tytu-
łem. Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie nasze-
go Ośrodka wmodr.pl.
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Przedmiotem trudnych dyskusji i nego-
cjacji były trzy rozporządzenia wchodzące 
w skład pakietu legislacyjnego nowej WPR, 
które dotyczyły: 
q Strategicznych planów WPR; 
q Finansowania i zarządzania WPR oraz jej 

monitorowania (próba znalezienia kompromi-
su dotyczyła głównie rezerwy kryzysowej); 

q Wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Brak 
porozumienia w ramach trilogu dotyczył głównie objęcia 
cukru interwencją publiczną oraz pozostałości pestycydów 
w produktach pochodzących z importu z krajów trzecich 
(na który nie zgadzają się Rada i KE, proponując uwzględnienie 
tej sprawy we wspólnych oświadczeniach).

Obszary, w których udało się osiągnąć porozumienie
podczas tych negocjacji:

n transfer środków między filarami – zgodnie z ustaleniami 
w ramach Wieloletnich Ram Finansowych – w przypadku 
Polski to 30% budżetu z II filara na I filar od 2023 roku;

n definicja aktywnego rolnika (która w dalszym ciągu wzbudza 
wiele kontrowersji w trilogu) – rolnicy otrzymujący wsparcie 
do wysokości 5 tys. EUR będą mogli zostać automatycznie 
uznani za aktywnych;

n limit wydatków na płatności związane z produkcją – 15% 
(na poziomie, jak obecnie);

n minimalny poziom wydatków na płatność redystry-
bucyjną – co najmniej 10%, co daje możliwość lepszego 
ukierunkowania środków na priorytetowe wsparcie ma-
łych i średnich gospodarstw (priorytetowe obszary WPR 
1923-27);

n utrzymanie przejściowego wsparcia krajowego na kolej-
ne lata oraz możliwa aktualizacja okresu referencyjnego dla 
przyznawania tego wsparcia.

Dyskutowano również o różnych bardzo ważnych spra-
wach dla rolnictwa, związanych zarówno z zieloną architektu-
rą WPR, redystrybucją płatności, jak i rezerwą kryzysową oraz 
wymiarem społecznym WPR. 

Dalszych dyskusji i uzgodnień
wymagają takie zagadnienia jak:

n minimalny poziom wydatków na ekoschematy i ewentual-
ne elastyczne podejście w tym zakresie, 

n minimalny poziom wydatków na cele środowiskowe w II 
filarze oraz ich udział na ONW,

n finansowanie dobrostanu zwierząt w realizacji tego limitu, 
niektóre normy dobrej kultury rolnej (DKR) (szczególnie nor-
my DKR 4, 7, 8 i 9), 

n wymiar społeczny WPR.

Rolnictwo ekologiczne – ważny dyskutowany obszar

Komisja przedstawiła ministrom swój plan działania doty-
czący rolnictwa ekologicznego. Dokument ten stanowi materiał 
ukierunkowujący realizację Strategii „Od pola do stołu” w za-
kresie rolnictwa ekologicznego i jest pomocny w przygotowaniu 
i wdrażaniu krajowych planów działań dla tej produkcji. Okre-
śla również, w jaki sposób można zwiększyć udział rolnictwa 
ekologicznego do co najmniej 25% powierzchni gruntów rol-
nych UE, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

W Polsce rozwój sektora rolnictwa ekologicznego jest rów-
nież celem priorytetowym, istotnym także w aspekcie ochrony 
środowiska naturalnego. Produkcja ekologiczna realizuje sze-
reg celów Zielonego Ładu (m.in. redukcję stosowania antybioty-
ków, chemicznych środków ochrony roślin, syntetycznych nawozów, 
a także poprawę dobrostanu zwierząt i skrócenie łańcuchów dostaw). 
Przygotowany przez Polskę plan na lata 2021-2027 będzie jesz-
cze modyfikowany, w zależności od ostatecznych wyników 
prac nad krajowym Planem Strategicznym dla WPR. Ważne 
jest, aby projektowane działania, które nie będą finansowa-
ne ze środków unijnych, stanowiły jak najefektywniejsze uzu-
pełnienie projektowanych interwencji (obecnie działań PROW).

W trakcie obrad minister 
Grzegorz Puda prezentował sta-
nowisko w kluczowych dla Pol-
ski obszarach: limit wydatków na 
ekoschematy i zapewnienie elastycz-
ności ich wdrażania, ukierunkowanie 
wsparcia, limit wydatków na płat-
ności związane z produkcją, defini-

cja aktywnego rolnika, rezerwa kryzysowa, warunkowość społeczna oraz 
ochrona unijnego rynku przed importem z krajów trzecich niespełniającym 
wysokich unijnych standardów zarówno jakości, jak i warunków produkcji. 

Prezydencja portugalska poszukuje rozwiązań, które po-
zwolą wypracować porozumienie i zakończyć reformę WPR 
w czerwcu br. Maria do Céu Antunes, przewodnicząca Rady 
ds. Rolnictwa Ministrów UE, podkreśliła, że kluczowe znacze-
nie ma to, aby nowa WPR była „nowoczesna i umożliwiła europej-
skiemu rolnictwu przejście w kierunku większej integracji…, chcemy, 
aby reforma WPR wzmocniła europejski system rolno-spożywczy, czy-
niąc go bardziej zrównoważonym i sprawiedliwszym dla wszystkich”.

Aby nie narażać krajowych planów strategicznych WPR, 
konieczne jest osiągnięcie porozumienia w ciągu najbliższe-
go miesiąca.

Źródła: 
- www.minrol.gov.pl;
- www.consilium.europa.eu

W dniach 26-27 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Rady 
UE), którego celem było przede wszystkim wypracowanie kompromisowych ustaleń jeszcze w czasie portugalskiej 
prezydencji, dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 r. (WPR). Jednocześnie odbywały się trójstronne 
negocjacje – super trilog: Rady UE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jeszcze pod górkę do nowej Wspólnej Polityki Rolnej
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Podmiot wsparcia

O premię może starać się osoba fizycz-
na, która m.in.: w dniu złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy jest pełnoletnia 
i ma nie więcej niż 40 lat; posiada kwali-
fikacje zawodowe wynikające z posiada-
nego wykształcenia albo wykształcenia 

i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupeł-
nienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; przed dniem 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej 
niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wnio-
sku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospo-
darstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co naj-
mniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedzi-
czenia); przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodar-
stwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznespla-
nu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie póź-
niej niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej ra-
ty pomocy; najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kieru-
jący prowadzenie gospodarstwa o powierzchni użytków rol-
nych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rol-
nych w gospodarstwie rolnym w kraju (województwo war-
mińsko-mazurskie) oraz którego wielkość ekonomiczna jest 
nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

Forma i wysokość wsparcia finansowego

Premia w wysokości 150 000 zł płatna jest 
w dwóch ratach: I rata – 80% całkowitej 
wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek 
o płatność I raty składa się w termi-
nie 9 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy); 
II rata – 20% całkowitej warto-
ści pomocy – 30 000 zł (wnio-
sek o płatność II raty składa się 
po realizacji biznesplanu, jed-
nak nie później niż do dnia 
upływu 3 lat od dnia wypła-
ty pierwszej raty pomocy i nie 
później niż do dnia 31 sierp-
nia 2025 r.).

Pomoc jest przyznawana, jeże-
li w gospodarstwie, którego rozwoju 
dotyczy biznesplan, planuje się prowa-
dzenie działalności w zakresie produkcji 
roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ma-

teriału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reproduk-
cyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzy-
bów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materia-
łu zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub 
produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłą-
czeniem chowu i hodowli ryb. Premia w całości musi zostać 
przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność 
rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co naj-
mniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe 
o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowią-
cej 70% kwoty pomocy.

Kryteria przyznawania pomocy

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punk-
tów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru: 
powierzchnia użytków rolnych (do 7 punktów); kwalifikacje 
zawodowe (od 2 do 5 pkt); inwestycja budowlana związana 
z produkcją rolniczą (3 punkty); udział w zorganizowanych 
formach współpracy producentów rolnych (1 punkt); przy-
gotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzo-
nych w gospodarstwie (1 punkt); przetwarzanie produktów 
rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt); przy-
gotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty); 
inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 
punktów); różnica wieku pomiędzy przekazującym gospo-
darstwo lub największą część użytków rolnych wchodzą-
cych w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym 

rolnikiem: powyżej 15 do 25 lat (2 punkty), powy-
żej 25 lat (4 punkty); przejmowanie przynaj-

mniej jednego gospodarstwa w całości (3 
punkty). Pomoc jest przyznawana, je-

żeli wnioskodawca uzyskał co naj-
mniej 8 punktów. 

Podstawą prawną przedmio-
towej pomocy jest Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 
r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyzna-
wania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy finansowej na opera-
cje typu „Premie dla młodych 

rolników” w ramach poddziała-
nia „Pomoc w rozpoczęciu dzia-

łalności gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 z późn. zm.)

Premie dla młodych rolników
W terminie od 31 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (nabór wydłużony, pierwotny termin do 29 maja 2021 r.) składać 
można wnioski o pomoc finansową w poddziałaniu 6.1 „Premie dla młodych rolników” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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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 pro-
dukcji 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 – 26.03.2021 r.

listopad 2021 r.

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych go-
spodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF 28.02 – 28.03.2020 r.

4. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF

31.03 – 30.06.2020 r.
31 marca – 30 czerwca 2021 r.

5. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt; obszar b – rozwój pro-
dukcji mleka krowiego; obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego 21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.

6.

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

21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.

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

30.11.2020 – 28.01.2021 r.
21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.

8. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ 
operacji „Premie dla młodych rolników” 31 marca – 30 czerwca 2021 r.

9. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 15.04 – 31.05.2021 r.
październik 2021 r.

10.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków 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 – 29.03.2021 r.

wrzesień 2021 r.

11. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” 1-30 grudnia 2020 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiej-
skich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 28.02 – 28.03.2020 r.

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” 
typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF listopad 2021 r.

14. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 
typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmujący rolników wrzesień 2021 r.

15. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji 
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 30.11.2020 – 15.02.2021 r.

16.

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

październik 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umie-
jętności”

kwiecień, maj,
październik 2021 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” marzec, kwiecień,
listopad 2021 r.

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” do 14 września 2020 r.
czerwiec 2021 r.

20. Działanie „Współpraca” 29.06 – 24.07.2020 r.
29.03 – 12.05.2021 r.
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SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

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

do 3 grudnia 2020 r.
31 maja – 1 lipca 2021 r.
listopad/grudzień 2021 r.

22. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez gru-
py producentów na rynku wewnętrznym”

29.11.2019 r.
– 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

23. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgna-
cyjna i premia zalesieniowa

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 17.06.2021 r.

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

26. Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególny-
mi ograniczeniami (ONW)”

27. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

3.08 – 11.09.2020 r.
17.05 – 27.06.2021 r. 

paźdz./listopad 2021 r.

29. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na za-
lesienie

1.06 – 31.07.2020 r.
1 czerwca – 2 sierpnia 2021 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

Tryb konkurencyjnego wyboru
wykonawców

w ramach PROW 2014-2020
nadal nie obowiązuje

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

Obowiązuje ostateczny termin uzupełnienia
brakującej dokumentacji

do wniosków o przyznanie pomocy
w ramach PROW 2014-2020

n Z dniem 15 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 904). 
W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia do ARIMR dowodów 
na przyznanie pomocy – w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy – jednak nie 
później niż do dnia 14 lipca 2021 r. (skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkie-
go rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecz-
nie uzupełnić wszystkie braki we wniosku). W przypadku niedochowania ww. terminu, Agencja odmówi 
przyznania pomocy.

Bieżące Informacje nr 6 [380]  n  Czerwiec 2021 47

rozwijamy obszary wiejskie



Dobry pomysł
kluczem do sukcesu

Myśląc o założeniu 
spółdzielni powinni-
śmy wyjść od dobre-
go pomysłu. Możemy 
prowadzić działalność 

gospodarczą polegającą na tworzeniu ja-
kiegoś produktu bądź realizować usługi 
- pomysłów może być mnóstwo. Najczę-
ściej świadczone są usługi gastronomicz-
ne, usługi opiekuńcze, usługi sprzątania 
lub zagospodarowania terenów zieleni. 
Może też prowadzić działalność społecz-
ną i oświatowo-kulturalną na rzecz swo-
ich członków oraz ich środowiska lokal-
nego, np. zorganizować imprezę dla spo-
łeczności lokalnej. Ich celem jest przy-
wracanie na rynek pracy osób długo-
trwale bezrobotnych i tych, które z róż-
nych przyczyn mają trudności z podję-
ciem zatrudnienia.

Razem łatwiej

Spółdzielnia – to wspólne działanie 
grupy ludzi, którzy chcą razem osią-
gnąć cele gospodarcze, bez względu na 
ilość środków pieniężnych. Tu funkcjo-
nuje prosta zasada: jeden człowiek jeden 
głos. Wszyscy są sobie równi i wszyscy 
pracują na podobnych zasadach, razem 
się wspierają i dzielą pracą. Dlatego nie 
muszą robić wszystkiego sami. Jedni zaj-
mą się produkowaniem towaru, usługi, 

inni sprzedażą, a jeszcze ktoś inny za-
łatwiać będzie sprawy księgowe, podat-
kowe czy ubezpieczeniowe. Dlatego ra-
zem będzie łatwiej i sprawniej. Jednak 
podstawą współdziałania jest wzajem-
ne zaufanie. 

Mamy zatrudnienie

Zatrudnienie – to pierwsza rzecz, jeśli 
myślimy o szansie w spółdzielni socjal-
nej. Zatrudnienie zaś w pierwszej chwi-
li kojarzy się z wynagrodzeniem. Tu mo-
żemy legalnie pracować, płacić podatki, 
składki zdrowotne, emerytalne, rentowe, 
utrzymać rodzinę. W razie czego może-
my otrzymać rentę czy odszkodowanie 
wypadkowe. Każdy człowiek potrzebu-
je bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo 
może dać spółdzielnia socjalna. Ale pra-
ca to nie tylko samo wynagrodzenie. To 
sens naszego działania i także miejsce 
spotkań z innymi ludźmi, z którymi pra-
cujemy, żartujemy, omawiamy codzien-
ne kłopoty. 

Jesteśmy potrzebni

Spółdzielnia daje zatrudnienie, ale daje 
też poczucie bycia potrzebnym. Związane 
z tym poczucie satysfakcji pomaga wyjść 
z trudnych sytuacji i uodparnia na poraż-
ki. Stworzona w ramach spółdzielni gru-
pa osób, nie tylko razem pracuje, ale rów-
nież powinna wspierać się w swoim roz-
woju osobistym, społecznym i kompeten-

cjach zawodowych, również jako członko-
wie lokalnej społeczności. Z wypracowa-
nych środków można finansować kursy 
zawodowe, zajęcia i poradnictwo rodzin-
ne, wsparcie psychologa, jak i wsparcie 
w zakresie bytowym.

Tworzymy lokalną społeczność

Jako grupa ludzi, wspólnie pracująca, 
tworzą wspólnotę zawodową, gdzie każ-
dy posiada jakieś umiejętności. Jeden po-
trafi gotować lub remontować, drugi zna 
się na kwestiach księgowych, trzeci umie 
sprzedać produkt. W ten sposób zysku-
ją zdolność zarobkowania i działania na 
rynku. Każdy z osobna nie dałby rady, ra-
zem tworzą siłę, która jest znacznie waż-
niejsza niż kapitał finansowy. Krąg od-
działywania spółdzielni jest szerszy niż 
tylko kilka osób zaangażowanych w jej 
tworzenie. Z ich działań korzystają tak-
że rodziny spółdzielców i cała lokalna 
wspólnota. 

W tworzeniu i funkcjonowaniu spół-
dzielni socjalnych pomocne są różne 
możliwości i formy wsparcia, które sta-
nowią uzupełnienie działalności. Możli-
wość działania spółdzielni daje jednak 
codzienna, rzetelna praca. 

Jak smakuje sukces

Sukces wypracowany własnymi ręko-
ma smakuje o wiele lepiej. Spółdzielnie 
socjalne to świetna forma pracy dla ludzi 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
dlatego że pozwala im samodzielnie wy-
pracować swój sukces – daje wędkę a nie 
rybę. To od ich pracy zależy, jak ukształ-
tują swój los, ale nie są w tym osamot-
nieni. Szereg mechanizmów – a przede 
wszystkim inni spółdzielcy – pomagają 
w osiągnięciu celu.

Źródła:
- C. Miżejewski, Dlaczego warto założyć spół-
dzielnię socjalną?, Poznań 2009

- J. Koral, Spółdzielnie socjalne, Warszawa 
2008

- www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Spółdzielnia socjalna może być szansą na rozwiązanie wielu problemów, ale wymaga dobrego pomysłu na działa-
nie. Przede wszystkim potrzebne jest wzajemne zaufanie. Coraz częściej spółdzielnię socjalną pokazuje się jako 
wzór do naśladowania. Warto zastanowić się, czy zamiast szukać pracy u pracodawców, założyć swoją własną 
spółdzielnię socjalną.

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czy warto zakładać spółdzielnie socjalne?

DOBRE PRAKTYKI  WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NA OBSZARACH WIEJSKICH
– SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE, DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZE

organizowane przez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku

9 czerwca 2021 r.
godz. 10:00
Organizator merytoryczny:

Jadwiga Weisbrod
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
q Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzy-

maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 760. Ustawa weszła w życie z dniem 30 kwiet-
nia 2021 r. 

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowa-
nia materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 789. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
29 kwietnia 2021 r. 

q Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
9 kwietnia 2021 r. w sprawie wzorów świadectw i infor-
macji dotyczących oceny materiału siewnego. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 757. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 
2021 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych 
bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych jako wolnych od tych organizmów. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 763. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności. Dz.U. z 2021 r., poz. 699.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy prze-
wozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produk-
tów pochodnych. Dz.U. z 2021 r., poz. 686.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 
marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczo-
nego do stosowania środków ochrony roślin. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 775.

 
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie określenia dłuższego terminu składania wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności 
niezwiązanej do tytoniu lub zgłaszania zmian do tych wnio-
sków w 2021 r. Nr 209. Wnioskodawca: Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach nie-
których działań i poddziałań objętych Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nr 208. Wniosko-
dawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowa-
dzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz za-
kresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu 
materiałem siewnym. Nr 207. Wnioskodawca: Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składa-
nia wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siew-
nego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rol-
niczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w za-
kresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin. 
Nr 206. Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatycz-
ne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Nr 202. Wnioskodawca: Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

q Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich. Nr UD204. Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi

q Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także 
przez ePUAP
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na 
platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy 
rolniczej, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolni-
czej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszko-
dowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej 
lub rolniczą chorobą zawodową.
W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, 
po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:
n wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy 

pracy rolniczej,
n wybrać sprawę,
n wypełnić formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rol-

niczej,
n wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/

PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.
Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem 

platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-
23 o jednorazowe odszkodowanie.
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Agroturystyka, to popularna forma tu-
rystyki i rodzaj działalności na wsi, a jej 
specyfiką jest oferowanie usług turystycz-
nych w środowisku wiejskim, ściśle po-
wiązanym z rolnictwem. W okresie PRL-
-u, a także jeszcze wcześniej, bo w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego spę-
dzanie urlopu i uprawianie turystyki na 

obszarach wiejskich cieszyło się dużym zainteresowaniem tu-
rystów. Obecnie agroturystyka stała się unowocześnioną for-
mą dawnego odpoczynku czyli „wczasów pod gruszą”. Właści-
ciele gospodarstw agroturystycznych oferują turystom usługi 
noclegowe, wyżywienie typowo wiejskie i uczestnictwo w ży-
ciu wsi. Oferty dotyczą także usług rekreacyjnych w obrębie 
gospodarstwa, możliwości wykonywania pamiątek i zaku-
pu własnych lub lokalnych produktów żywnościowych. Poza 
główną atrakcją wypoczynku na wsi, jaką jest aktywność re-
kreacyjna związana z gospodarstwem rolnym, duże znacze-
nie w ofercie agroturystycznej odgrywają propozycje spędze-
nia wolnego czasu w otoczeniu przyrody, poznania lokalnej 
kultury i historii.

Agroturystyka zaczęła rozwijać się na większą skalę w po-
łowie lat 90. XX wieku, i do dzisiaj stanowi możliwość zarob-
kowania przez gospodarzy, których dochody z działalności rol-
niczej często są niewystarczające do utrzymania rodziny. Dzia-
łalność agroturystyczna jest szczególnie wskazana dla rolników 
posiadających małe obszarowo gospodarstwa rolne.

Rejestracja gospodarstwa agroturystycznego

Każdy rolnik, gospodarz, pragnący założyć działalność agro-
turystyczną, powinien realnie ocenić możliwości swojego go-
spodarstwa. Spore znaczenie ma lokalizacja gospodarstwa oraz 
walory otoczenia, które będą magnesem przyciągającym tury-
stów. Takie typowe, niewielkie gospodarstwa agroturystyczne 
mogą korzystać z pewnych przywilejów, ułatwień, mających 
na celu wspieranie rozwoju agroturystyki.

Najważniejsze z nich to:
n wyłączenie usług turystycznych w gospodarstwach rolnych 

z obowiązku rejestrowania działalności turystycznej, jako 
działalności gospodarczej;

n zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych;

W gospodarstwach, gdzie działalność turystyczna zaczy-
na dominować nad produkcją rolniczą, będą obowiązywa-
ły przepisy prawne dotyczące mikroprzediębiorców (turysty-
ka wiejska). 

Warunki świadczenia usług turystycznych określa Usta-
wa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierp-
nia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, 
w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. nr 
22, poz. 169 z późn. zm). Zgodnie z ww. ustawą, obowiązkiem 
rolnika zajmującego się agroturystyką, jest zgłoszenie gospodar-
stwa agroturystycznego do ewidencji prowadzonej przez wła-
ściwego wójta ze względu na miejsce położenia obiektu. Kon-
sekwencją wpisu do ewidencji jest:
n spełnienie minimalnych wymagań odnoszących się do wy-

posażenia bazy noclegowej (zał. Nr 7 Rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.)

n oświadczenie, że obiekt spełnia wymagania p.poż., sanitar-
ne i budowlane, określone innymi przepisami.

Wpis gospodarstwa do ewidencji, jest jednocześnie wyra-
żeniem zgody na kontrolowanie działalności, nie jest jednak 
wpisem rejestrującym działalność gospodarczą. Gospodarstwa 
agroturystyczne, niezależnie od wpisu obiektu w ewidencji 
gminnej, zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do reje-
stru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z ustawą, gospodarstwa rolne świadczące usługi 
turystyczne nie muszą być odbierane ani kategoryzowane. Jeśli 
natomiast rolnik, chciałby uzyskać potwierdzenie jakości pro-
wadzonych przez niego usług, może zgłosić obiekt do odpłat-

Wypoczynek na wsi – agroturystyka
Tereny wiejskie w Polsce, to przede wszystkim piękne krajobrazy, bogactwo natury, smaczna regionalna kuchnia 
oraz życzliwi gospodarze. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na wypoczynek w gospodar-
stwach agroturystycznych.

mgr inż. Renata Kierska 
p.o. Kierownik Działu Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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nej oceny jakości usług, którą prowadzi Polska Federacja Tury-
styki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Podatki

W gospodarstwach agroturystycznych dochody uzyska-
ne z wynajmu pokoi gościnnych oraz z tytułu wyżywienia 
osób mogą być zwolnione z podatku dochodowego, tylko wte-
dy kiedy spełnione są łącznie poniższe warunki (Art. 21 pkt. 
43 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych):
n budynki mieszkalne, w których wynajmowane są poko-

je należą do gospodarstwa rolnego w rozumieniu usta-
wy o podatku rolnym (to obszar użytków rolnych, grun-
tów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rol-
ne, gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadze-
niem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekracza-
jącej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczają-
cych 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znaj-
dujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej 
albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości praw-
nej, w tym przypadku ustawodawca nie wymaga aby wy-
najmujący był czynnym rolnikiem)

n pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypo-
czynku (oznacza to, że zwolnienie nie dotyczy wynajmowa-
nia pokoi na stałe, wynajmowania robotnikom sezonowym 
– w takich sytuacjach należy sporządzić umowę najmu),

n wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach miesz-
kalnych (zwolnieniu nie podlegają dochody uzyskane z wy-
najmowania domków turystycznych, a także pomieszczeń 
w budynkach np. gospodarczych adaptowanych na cele 
usługowe; budynek ma charakter mieszkalny, jeżeli jest decy-
zja administracyjna lub są w nim zameldowani stali miesz-
kańcy),

n budynki mieszkalne, w których wynajmowane są poko-
je muszą być położone na terenach wiejskich (jeżeli budy-
nek położony jest na terenie miasta, nie ma znaczenia fakt, 
że należy on do gospodarstwa rolnego oraz że jego właści-
ciel jest rolnikiem, z tytułu wynajmowania w takim budyn-
ku zwolnienie z podatku nie przysługuje),

n liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu (do 
tej liczby wlicza się jedynie pokoje oddawane do wyłącznej 
dyspozycji gości, bez jadalni, kuchni, salonu itp. pomiesz-
czeń wspólnych lub pomocniczych.

Z przywileju zwolnienia z podatku dochodowego mogą ko-
rzystać wyłącznie rolnicy (usługodawcy), którzy spełniają rów-
nocześnie pięć podanych powyżej warunków.

Zwolnienie nie obejmuje odrębnie opłacanego wynajmu 
miejsca pod ustawienie przyczep i namiotów, także w obrę-
bie działki siedliskowej, również odrębnych pól namiotowych.

W wielu gospodarstwach wiejskich istnieją „uśpione” za-
soby, które mogą być wykorzystane do założenia działalności 
agroturystycznej. Wystarczy te zasoby uruchomić, aby zaczęły 
przynosić dochód, nie tylko dla właścicieli gospodarstwa, bo-
wiem rozwój agroturystyki wpływa również istotnie na roz-
kwit gałęzi pokrewnych np. gastronomii, handlu czy też prze-
twórstwa. Bez wątpienia można powiedzieć, iż agroturystyka 
to jedna z wiodących form aktywizacji i ożywienia obszarów 
w Polsce jak i na świecie, która pobudza inicjatywę i przedsię-
biorczość ludności wiejskiej. 

Źródła:
- Bórawski P., Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiej-
skich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych.

- Majewski J., Agroturystyka to też biznes. 
- Surdacka E., Pojęcie i geneza rozwoju agroturystyki. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 
2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w któ-
rych świadczone są usługi hotelarskie

- Ustawy:
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.,
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
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w opowiadaniach mieszkańców

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

konkurs wspomnień

Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 września 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który dostępny jest
na stronie internetowej www.wmodr.pl. Dodatkowych informacji udziela:

Monika Hodór, e-mail: m.hodor@w-modr.pl, tel. 665 870 019.
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Sprzedam czyszczalnię nasion: polską typ „żmijkaZ-7” stan ide-

alny, oddziela dobre nasiona od najbardziej uciążliwych nasion 
chwastów – czyści wszystkie nasiona, cena 3700, oraz Petkus 
K-294 /b. mała/ stan bardzo dobry, czyści wszystkie nasiona, 
przerób ok. 300 kg/godz. zboża, cena 3500 zł. Tel.: 668 793 926, 
woj. dolnośląskie, pow. Trzebnica, gm. Żmigród.

n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicz-
nie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwad-
niacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Koń-
cówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, ate-
stacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.

n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy, 
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.

n Sprzedam ziemie rolną-40ha z zabudowaniami: dom, obora, sto-
doła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.

n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% spraw-

ny, cena 1990zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmi-

na Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nie-

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Sprzedam – prasa do słomy kostka Z 224/1 rok 1989 w dobrym 

stanie. Tel. 790 414 714.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow. 

12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się: 
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2), 
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Ist-
nieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane 
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie dział-
ki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha 
(2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.

n Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry, 
heder 2,5 m. Rozsiewacz do wapna RCW-3. Tel. 509 025 920.

n Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok prod. 
1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża rok prod. 
1987. Pow. bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.

n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez 
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel, 
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.

n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu 
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis doku-
mentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumie-
nie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. 
Tel. 600 096 165.

n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Anta-
res II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w ory-
ginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.

n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak); 
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim na-
pędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę do 
zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe 
do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do balotów. 
Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.

n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zare-
jestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zare-
jestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwu-
osiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.

n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) – 
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.

n Sprzedam osiołka 2-letniego z paszportem (samiec), cena do 
uzgodnienia. Tel. 691 922 144.

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same bu-

dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgod-
nienia. Tel. 691 877 920.

n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt 
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawiesza-
ne 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator 
oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 478 407.

n 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: pe-
kin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec – najniż-
sza cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, czerwiec). Kurki 
odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. Tel. 604 194 791.

n Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity 
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wia-
ty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.

n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.

KUPIĘ:
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do ku-

kurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

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

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

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

n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formow-
nicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.

n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siew-
nik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.

n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy, 
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową. 
Tel. 511 924 809.

n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ur-
sus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.

n 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. 
Tel. 724 133 999.

n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540 
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą. 
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.

INNE:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy 

wodnych, dziur. Dojazd do klienta. Tel. 601 859 884.
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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 

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

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

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

n OLSZTYN 

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

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

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

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

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

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

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  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 czerwca 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
1. Rozdziela pomieszczenie
2. Kuzynka pandemii
3. Nawóz jak składnik powietrza
4. Magia
5. Ilość wydrukowanej pozycji
6. Egzotyczny ptak, nielot
7. „Kwitnie” w noc Kupały
8. Kolebka demokracji
9. Koliste pieczywo weselne
10. Aktor, Witold „… i nie jedziesz”
11. Nacisk
12. Żeńskie imię jak krzew
13. Dodawany do ziemniaków
14. Niezbędny do snopowiązałek
15. Tworzenie
16. Choroba oczu
17. Dawny rower bez łańcucha
18. Stopień w policji
19. „… noś i przy pogodzie”
20. wykastrowany, utuczony młody kogut
21. Zakładane przez kłusownika

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.



ROLNIKU!
Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
z zaangażowaniem służą doradztwem 
i świadczą usługi sporządzenia:

 wniosków o płatności bezpośrednie,

 wniosków o płatność rolnośrodowiskową i ekologiczną,

 planów poprawy dobrostanu zwierząt.

Za
pośrednictwem

aplikacji

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami
Jesteśmy dostępni w biurach powiatowych,

w Centrali w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91
oraz w Oddziale w Olecku przy ul. Aleja Zwycięstwa 10.

www.wmodr.pl




