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z życia WMODR

Z życia WMODR

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik
I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

|

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Zwycięzców każdej z powiatowych
olimpiad przeprowadzonych w okresie
marzec – czerwiec br. przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego zapraszamy do udziału w ostatnim etapie olimpiady, czyli
rozgrywkach wojewódzkich. Odbędą
się one w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniu 19
czerwca 2019 r. Osoba do kontaktu: Ewa
Reut, tel. 665 920 617.

|

Dzień Pola – Wrócikowo
25 czerwca 2019 r.
Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie oraz
WMODR zapraszają na Dzień Pola. Wydarzenie odbywa się na świeżym powietrzu przy poletkach doświadczalnych i skierowane jest do rolników i osób
związanych z rolnictwem chcących zapoznać się z nowymi odmianami roślin uprawnych. Zaplanowano prezentację doświadczeń połączoną z wykładem na temat chorób roślin uprawnych
i sposobów ich zwalczania. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego służyć będą radą i pomocą. Obecne będą także firmy z branży rolniczej prezentujące swoje produkty.

|

Zapraszamy do udziału w formach
szkoleniowych organizowanych przez
Ośrodek
Na terenie wszystkich powiatów województwa odbywają się szkolenia w formach wiejskich, gminnych i powiatowych poświęcone zagadnieniom produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochronie
środowiska, pomocowym środkom finansowym przeznaczonym na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich, a także aspektom organizacyjnym gospodarstwa rolnego; informacje o tematyce, terminach i miejscach spotkań można uzyskać u Doradców Gminnych, na stronie
internetowej Ośrodka oraz aplikacji na telefony komórkowe o nazwie ODR Olsztyn. Szczególnej Państwa uwadze polecamy seminarium „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
rozwój ekonomii społecznej” w dniu
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25 czerwca 2019 r. w siedzibie Oddziału
WMODR w Olecku przy al. Zwycięstwa
10. Kontakt do organizatora bezpośredniego – Jadwiga Weisbrod, tel. 665 891
872, a także seminarium „Dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” 28 czerwca 2019 r.
w siedzibie WMODR w Olsztynie przy
ul. Jagiellońskiej 91, kontakt – Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel. 665 830 954.

|

Szkolenia poświęcone zagadnieniom
wdrażania Programu azotanowego
WMODR jest partnerem Fundacji na
rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przy
realizacji projektu szkoleniowego mającego na celu pomoc w przygotowaniu
do wdrożenia Programu azotanowego, zarówno doradcom rolniczym, jak
i rolnikom. Jednym z etapów projektu
są warsztaty dla rolników. Odbędą się
one w naszym województwie we wrześniu br. oraz w lutym 2020 roku (wyjątek: powiaty działdowski i kętrzyński –
czerwiec br.). Dokładne terminy i miejsca odbywania się szkoleń zamieszczone są na www.wmodr.pl.

|

Operacje szkoleniowo-doradcze
Ośrodka współfinansowane ze środków
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
W ramach konkursu nr 3/2019 regionalna jednostka KSOW województwa
warmińsko-mazurskiego dokonała wyboru operacji WMODR do współfinan-

sowania. Są to m.in.: wyjazdy studyjne szklakiem zagród edukacyjnych oraz
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, a także seminaria, konkursy oraz
wystawa zwierząt hodowlanych. Szczegóły dotyczące wszystkich operacji zamieszczone są na www.wmodr.pl.

|

Nabór wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020
 „Inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej” – termin naboru: 29
marca – 28 czerwca 2019 r.
 „Wsparcie na inwestycje zwiększające
odporność ekosystemów leśnych i ich
wartość dla środowiska” – termin naboru: 2 maja – 12 czerwca 2019 r.
 „Premie dla młodych rolników” – termin
naboru: 31 maja – 29 czerwca 2019 r.
 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – termin naboru: 31 maja – 29
czerwca 2019 r.
 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – termin naboru:
1 czerwca – 31 lipca 2019 r.
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników
WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

z życia samorządu województwa

Forum pod znakiem energii
Organizowane w tym roku po raz dwudziesty Samorządowe Forum Ekologiczne to wydarzenie, które na stałe wpisało
się już w kalendarz pracy samorządowców Warmii i Mazur. Dzięki forum corocznie mają okazję wymienić swoje spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Biuro Prasowe Marszałka Województwa
turalne, jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie warunki życia przyszłym pokoleniom – mówił podczas forum marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Niezbędne są inwestycje w ochronę
środowiska – oczyszczalnie ścieków, sprawne systemy kanalizacyjne, instalacje recyklingu i zagospodarowywania odpadów czy
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Te działania są stale realizowane zarówno
przez samorząd wojewódzki, jak i przez lokalne samorządy.

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podczas wystąpienia na forum
20. edycja forum była wyjątkowa ze
względu na jej międzynarodowy, bilateralny charakter. Po raz pierwszy miało
formułę polsko-niemieckiej konferencji,
której hasło przewodnie brzmiało „Energie#Energia”. To swoiste dopełnienie dotychczasowych kontaktów z partnerskim
krajem związkowym Saksonia-Anhalt,
z którym samorząd województwa warmińsko-mazurskiego formalnie współpracuje od 2014 roku. Bliską i intensywną
współpracę między dwoma regionami
potwierdza fakt, że wśród kilkudziesięciu niemieckich samorządowców i ekspertów, którzy uczestniczyli w dyskusji w Rynie, znaleźli się minister środowiska, rolnictwa i energii kraju związkowego Saksonia-Anhalt, pani prof. dr
Claudia Dalbert, a także przedstawiciele niemieckiej dyplomacji, wśród nich
konsul generalna RFN z Gdańska Cornelia Pieper.
Forum, poza miejscem do fachowej
dyskusji o najistotniejszych bieżących tematach, jest także okazją do porównania
metod pracy i sposobów działania poszczególnych gmin i powiatów. Stanowi
też okazję do integracji środowiska samorządowego, bez której o wiele trudniej
byłoby o owocną współpracę między jednostkami – kluczową z punktu widzenia
rozwoju całego województwa.

Na przestrzeni lat podejmowana problematyka obejmowała m.in.: gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, ochronę przyrody i krajobrazu czy
odnawialne źródła energii. Obecnie największym wyzwaniem są coraz szybciej nasilające się skutki postępujących
zmian klimatu.
– Obserwowane konsekwencje zmian klimatu dobitnie wskazują, że jedynie zwiększając troskę o przyrodę i środowisko na-

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w tej
dziedzinie i szybko doganiamy czołówkę europejską. By efektywnie wykorzystywać fundusze w celach rozwojowych, potrzebna jest odpowiednia
wiedza i doświadczenie, a te najłatwiej
zdobyć poprzez współpracę z bardziej
zaawansowanymi partnerami. Dlatego
też województwo warmińsko-mazurskie już od 2007 roku, a formalnie od
2014 r., jest zaangażowane w kooperację
z Krajem Związkowym Saksonia-Anhalt, a wśród dziedzin tej współpracy
jest wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

20. edycja forum była wyjątkowa ze względu na jej międzynarodowy, bilateralny charakter
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z życia ARiMR

Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych

Od 29 marca do 28 czerwca 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.
Pomoc taka może być związana z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.
dr Marcin Kazimierczuk

Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nowe kryteria podmiotowe
i przedmiotowe
Ta pomoc to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”
w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014-2020.
W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia pomoc
przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in. jest posiadaczem samoistnym
lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej
do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku
o przyznanie pomocy wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3
ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r.
poz. 792). Ponadto o taką pomoc będą mogli wnioskować rolnicy,
którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji,
zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy
rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku
o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie, oraz jeżeli straty dotyczą trwałego składnika gospodarstwa, którego odtworzenie
wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał,
w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu
zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczył ten akt administracyjny, stanowiły co najmniej 30 proc. świń
posiadanych przez rolnika. Ponadto w siedzibie stada, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w której przebywały świnie objęte ww. decyzją, po jej wykonaniu rolnik nie może utrzymywać świń, których dotyczył wspomniany akt administracyjny.
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Wysokość wsparcia
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik
na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys.
zł, z tym że nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Na podstawie oszacowanej przez komisję wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy bądź wartości szacowania zwierząt, na podstawie protokołu szacowania zwierząt określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Ponadto
w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu
jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy
obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia
szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.
Procedura przyznawania pomocy
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji
operacji. W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek
o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Operacja może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach,
a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie:
 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,
 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie
Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do
Agencji wniosku o przyznanie pomocy zawierającego dane
niezbędne do przyznania pomocy oraz wymagane załączniki,
które zostały wyszczególnione w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW.

z życia KOWR

KOWR gospodaruje mieniem
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Gospodarowanie państwową ziemią rolną w naszym kraju leży w gestii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
który kontynuuje działalność Agencji Nieruchomości Rolnych następcy prawnego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Grzegorz Kierozalski

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Wykonywanie prawa własności
w odniesieniu do nieruchomości
przekazanych do Zasobu WRSP zostało powierzone Krajowemu Ośrodkowi na podstawie ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 817, j.t.),
a także innych przepisów i dokumentów określających kierunki i zakres działania KOWR oraz realizacji
założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa zwłaszcza
na rzecz wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W obrocie prawnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa występuje samodzielnie jako państwowa osoba prawna. Do zadań
KOWR należy:
 tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw
rodzinnych,
 tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa,
 restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa
użytkowanego na cele rolnicze,
 obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
 administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa
przeznaczonymi na cele rolne,
 zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa,
 inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych,
 popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych.
Wpływy uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa KOWR odprowadza do budżetu
państwa oraz zasila Fundusz Rekompensacyjny.
Według stanu na koniec kwietnia 2019 r. w Zasobie WRSP
pozostawało 1 367 997 ha, w tym 36,5 tys. ha zajmowały
tzw. „grunty obce” tj. takie, które z mocy prawa przeszły
w trwały zarząd lub na własność innych podmiotów, lecz
nie zostały jeszcze protokolarnie przez nie przejęte (np.
grunty pod wodami płynącymi, które przeszły do RZGW
i właściwych marszałków województw). Prawie połowa powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 4 oddziałów: OT Wrocław, OT Poznań, OT
Szczecin i OT Olsztyn.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa proces zagospodarowania i rozdysponowania mienia będącego w Zasobie WRSP
realizuje m.in. w formie sprzedaży, dzierżawy lub nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom.

Od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 14 kwietnia
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 2016 r. poz. 585) główną formą rozdysponowania państwowych gruntów stała się dzierżawa a nie sprzedaż jak, miało to miejsce w latach ubiegłych. Dzierżawa nieruchomości rolnych stanowi dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, gdyż nie wymaga angażowania znacznych środków finansowych w przeciwieństwie do transakcji kupna. Daje to nabywcy możliwość na przeznaczenie tych funduszy na zakup
innych środków potrzebnych do produkcji. Wydzierżawienie
gruntów rolnych następuje w trybie przetargowym, głównie
w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne.
Sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w okresie 5 lat od 30
kwietnia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP oraz o zmianie niektórych ustaw, została bardzo poważnie ograniczona.
Trwałe rozdysponowanie mienia będącego w Zasobie, oprócz
sprzedaży, następuje również poprzez nieodpłatne przekazanie
uprawnionym podmiotom (jednostkom samorządu terytorialnego, Lasom Państwowym, kościelnym osobom prawnym, regionalnym zarządom gospodarki wodnej, marszałkom województw oraz innym uprawnionym podmiotom).
Do rozdysponowania, według stanu na 30 kwietnia 2019 r.,
pozostało 197 244 ha. Największymi powierzchniami do rozdysponowania dysponują oddziały terenowe: we Wrocławiu,
Szczecinie, Gorzowie i Olsztynie – łącznie ponad 99 tys. ha.
Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zagospodarowania nieruchomości Zasobu WRSP, publikowanych
wykazów i ogłoszeń na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości oraz o zasadach gospodarowania Zasobem WRSP zamieszczane są na stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce
„Zasób” oraz w zakładce „Nieruchomości” lub można uzyskać
w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, tel. 89 524 88 31.
Powierzchnia gruntów pozostających w Zasobie Własności
Rolnej Skarbu Państwa – stan na 30 kwietnia 2019 r.
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z życia OSChR

Woda jako czynnik plonotwórczy
Nawożenie i nawodnienie to główne czynniki wpływające na wielkość plonów. Już w latach 80. ubiegłego wieku naukowcy udowodnili, że samo nawadnianie może zwiększyć plony o 40 proc., a w latach suchych nawet o kilkaset procent.
Obecnie nie może być mowy o prowadzeniu dochodowych plantacji i sadów bez nawodnienia oraz fertygacji, czyli dostarczania składników odżywczych wraz z wodą.
dr inż. Anna Kulczycka

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
 częstotliwość i obfitość podlewania
uzależnia rodzaj podłoża, lekkie gleby podlewa się częściej, ale mniejszą
ilością wody.

W uprawach ogrodniczych podstawowym źródłem wody jest woda gruntowa. Jest to woda twarda o wysokim pH,
przez co może wpływać na zatykanie się
systemów nawadniających, a także zmianę odczynu podłoża, zwiększenie zasolenia i pogorszenie przyswajania składników odżywczych przez rośliny.

Sposoby na mniejsze zużycie wody

Analiza chemiczna wody podstawą
odpowiedniego żywienia roślin
Aby stworzyć odpowiednią pożywkę
dostosowaną składem do gatunku oraz
fazy rozwojowej roślin, należy uwzględnić składniki zawarte w wodzie, przede
wszystkim zawartość wapnia, magnezu,
siarczanów. Ustalenie składu pożywki rozpoczyna się od doprowadzenia
odczynu do odpowiedniego poziomu.
Większość roślin warzywniczych i sadowniczych wymaga lekko kwaśnego
odczynu, a borówka amerykańska, żurawina czy krzewy i drzewa iglaste –
kwaśnego. W celu obniżenia pH zaleca
się użycie kwasów (azotowy, fosforowy, siarkowy, chlorowodorowy), a ich
ilość ustala się na podstawie zawartości
w wodzie kwaśnych węglanów (HCO3)
lub poprzez wykreślenie krzywej zakwaszenia. Do nawadniania oraz fertygacji najlepsza jest woda zawierająca niewielkie ilości makro- i mikroelementów, taką wodą jest deszczówka.
Jest to woda z reguły o odczynie lekko kwaśnym. Nie zawiera 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 odprowadzana z dachów szklarni i gromadzona w zbiornikach, również w ogrodach przydomowych w łatwy sposób można przechowywać deszczówkę. Należy jedynie pamiętać, aby woda była umieszczona w ciemnym i zamkniętym pojemniku, żeby zapobiec rozwojowi glonów i sinic oraz
składania jaj przez komary.
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Zbiorniki na deszczówkę ustawione kaskadowo umożliwiają przetrzymywanie większej
ilości wody (ROD „Nasz Kąt” w Barczewie)
Dobra praktyka podlewania
 odpowiednia temperatura wody to 1523°C. Woda o niższej temperaturze
ogranicza metabolizm roślin, a tym
samym pobieranie składników pokarmowych z gleby. Najlepsza temperatura do podlewania to ta zbliżona do
temperatury powietrza;
 podlewać należy wczesnym rankiem
lub wieczorem, by nie doszło do poparzenia liści, a woda szybko nie wyparowała;
 aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych, nie należy moczyć wodą liści;
 powinno się dostarczać wodę w takiej
ilości, aby ta przesiąkła do głębokości
ok. 20 cm;

 dobra struktura gleby – im zawartość części organicznych jest większa (próchnica), tym lepsza jest zdolność gleby do magazynowania wody.
W celu poprawy struktury należy dodać do podłoża kompost, torf, obornik. Można zastosować nawozy zawierające kwasy humusowe lub środki hydrożelowe poprawiające zdolności sorpcyjne gleby;
 ściółkowanie upraw – zapobiega parowaniu wody z podłoża oraz rozwojowi chwastów – przestrzenie
między roślinami można wyłożyć
materią organiczną: korą, słomą,
ścinkami drewna, skoszoną trawą
lub włókniną (słoma chroni liście
i owoce przed zabrudzeniem i nadmierną wilgocią podłoża, a po rozłożeniu się dostarcza składniki pokarmowe i reguluje pH gleby), można także sadzić rośliny płożące – żywa ściółka;
 sadzenie roślin odpornych na suszę:
• sukulenty: rojniki, rozchodniki;
• rośliny pokryte kutnerem lub woskowym nalotem: czyściec wełnisty, lawenda, rogownica;
• rośliny o małych wymaganiach: berberysy, pięciornik, jałowce, sosny;
• drzewa o głębokim systemie korzeniowym;
• rośliny sadownicze: świdośliwa,
rokitnik, oliwnik; warzywa: dynie, fasola, cebula, ziemniaki.
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

w polu i na łące

Owies głuchy, uciążliwy chwast zbóż jarych

Owies głuchy jest to roślina jednoroczna z gatunku zbóż. Obszar jego występowania obejmuje Eurazję oraz północną Afrykę. W Polsce uważany jest za chwast uciążliwy, który oprócz konkurencji z rośliną uprawną oraz zachwaszczenia stanowiska ma zdolność do krzyżowania się z owsem zwyczajnym. Roślina nazywana jest również owsem
szorstkim ze względu na szorstkość łuski.
mgr inż. Marcin Gołębiewski

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Krzyżówki owsa głuchego z owsem
siewnym, jak i czyste ziarniaki owsa głuchego obniżają jakość paszy dla zwierząt. Część nasion owsa głuchego może
skiełkować jesienią i przetrwać w postaci
siewki zimę. Jednak większość chwastów
kiełkuje wiosną. Obecność nasion owsa
głuchego w materiale siewnym prowadzi
do jego dyskwalifikacji. Ponadto owies
głuchy prowadzi do redukcji plonu – silnie konkuruje o składniki pokarmowe
z roślinami uprawnymi, a do tego jego
tempo wzrostu jest szybsze, dzięki czemu konkurencję tę wygrywa. Według badań obsada roślin owsa głuchego w liczbie 40-50 na jednym metrze kwadratowym uprawy może skutkować 50-procentowym spadkiem plonu.
Ziarniak owsa głuchego przypomina
ziarniak owsa siewnego. Odróżnia go
ciemniejsza, brunatna barwa oraz długa zakrzywiona ość. Dzięki tej ości ziarniaki owsa głuchego mają zdolność przemieszczania się. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o przyczepianie się do ciała zwierząt czy maszyn rolniczych, ale również
o przemieszczanie się po gruncie. Ziarniaki owsa głuchego dojrzewają i osypują
się na glebę przed zbiorem rośliny głównej. Przy pomocy wiatru upadają kilka
metrów od rośliny rodzicielskiej. Wspomniana ość ziarniaka owsa głuchego na
swojej powierzchni posiada mikrohaczyki, a sama ość pokryta jest dwoma warstwami komórek.
Warstwy te różnie reagują na wilgotność otoczenia. Warstwa znajdująca się
na zewnętrznej stronie kolanka ości lepiej
chłonie wilgoć w porównaniu do warstwy wewnętrznej. Skutkuje to zwiększaniu swojego rozmiaru i rozciągania
kolanka. Natomiast wewnętrzna strona
ości w mniejszym stopniu chłonie wilgoć, a tym samym wolniej wydłuża się
w porównaniu do warstwy zewnętrznej. Fizyka zachodząca na powierzchni
ości powoduje jej rozszerzanie i kurczenie, skutkujące zaczepianiem się o resztki
pożniwne lub glebę, co w efekcie prowadzi do przesuwania się ziarniaka o kilka cm w sezonie.

Źródło zanieczyszczenia stanowiska
Najczęstszym źródłem zachwaszczenia pola ziarniakami owsa głuchego jest
kombajn zbożowy. Do znacznej kompensacji chwastu dochodzi w dalszych latach
użytkowania pola, przy uprawie roślin
sprzyjających rozwojowi chwastu. Ziarniaki owsa głuchego zachowują żywotność w glebie od 5 do 10 lat i potrafią
skiełkować z głębokości 20-25 cm. Jedna roślina wytwarza od 50 do 500 ziarniaków!
Zachwaszczenie pola ziarniakami
owsa głuchego może dojść również poprzez wysiew zanieczyszczonego materiału siewnego. O ile np. w pszenicy jarej czy pszenżycie jarym oczyszczenie
materiału siewnego nie jest dużym problemem, tak w przypadku owsa zwyczajnego i jego mieszanek z innymi roślinami oczyszczenie materiału siewnego z ziarniaków owsa głuchego jest problematyczne.
Innym sposobem, w jaki chwast może pojawić się na naszym polu, jest jego
obecność na polach sąsiednich, a co gorsza, brak jego zwalczania na sąsiednich
polach. W takim układzie zaleca się nie-

wysiewanie upraw (owsa) sprzyjających
kompensacji chwastu przy zachwaszczonych polach.
Walka z chwastem
Walkę z chwastem powinniśmy zacząć zaraz po jego zauważaniu. Najlepiej po zbiorze rośliny głównej, gdzie zaobserwowaliśmy obecność chwastu, należy wprowadzić do płodozmianu uprawę, która nie służy rozwojowi ziarniakom
owsa głuchego, np. roślinę dwuliścienną.
Walka z chwastem w takiej uprawie jest
znacznie łatwiejsza. Natomiast gdy zdecydujemy się na uprawę zbóż, nie powinniśmy wysiewać owsa oraz jego mieszanek.
Najefektywniej eliminację siewek
owsa głuchego możemy osiągnąć poprzez wykonanie zabiegu herbicydowego. Niestety, zabiegu chemicznego nie
zastosujemy w uprawach owsa siewnego oraz jego mieszanek – środek chemiczny zniszczy uprawę. Na rynku dostępne są środki, które skutecznie eliminują owies głuchy z łanu. Jednak należy
pamiętać o wysokiej żywotności ziarniaków, które w sprzyjających latach będą kiełkowały.
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w polu i na łące

Podstawowe gatunki traw i roślin motylkowatych
stosowanych do obsiewu łąk i pastwisk
Na podstawie wieloletnich doświadczeń ze stosowaniem mieszanek do obsiewu łąk i pastwisk ze zróżnicowanym składem ilościowym stwierdzono, że istnieje ekonomiczne uzasadnienie do stosowania mieszanek 5-7-gatunkowych. Przy takim liczbowym udziale gatunkowym istnieje większa możliwość ich efektywnego wykorzystania w żywieniu przeżuwaczy.
inż. Wojciech Gryczka

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn
Podstawowym składnikiem mieszanek na trwałe i przemienne użytki zielone jest:
Kostrzewa łąkowa
Plonowanie wierne zarówno na siedliskach łąkowych pobagiennych, jak
i mineralno-murszowych oraz madach
rzecznych z wyjątkiem siedlisk suchych i ubogich w składniki pokarmowe. Jest gatunkiem typowym dla łąk
gradowych, dla których stanowi od 30
do 40 proc. składu botanicznego runi.
W okresie wiosennej wegetacji wcześnie odrasta po wypasach lub pokosach, jest jednak mniej konkurencyjna
niż inne rozwijające się gatunki traw
wysokich.
W zależności od warunków przyrodniczo-klimatycznych siedlisk użytków
zielonych dodaje się jej do mieszanek od
10 do 50 proc. ogólnej masy wysiewu.
Kupkówka pospolita
Jest to gatunek trawy silnie konkurencyjnej, intensywnej o szybkim rozwoju,
wymaga zbioru we wczesnej fazie, ponieważ po wykłoszeniu się szybko drewnieje. Na pastwiskach winna być spasana we wczesnej fazie odrostu, gdy osiągają wysokość 1-12 cm (przed strzelaniem
w źdźbło), opóźnienie wypasu jest przy-
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czyną pozostawiania dużej ilości niedojadów przekraczających nawet 60 proc.
na 1 m2 powierzchni paśnej. Ma znaczenie większe przy intensyfikacji produkcji
traw z ich przeznaczeniem na produkcję
sianokiszonek.
Udział tego gatunku trawy w mieszankach nie powinien przekraczać 10
proc. składu na łąkach oraz 8 proc. składu na pastwiskach.
Tymotka łąkowa
Występuje powszechnie na terenach
nizinnych, a także na pastwiskach górskich, na użytkach zagospodarowanych pełną uprawą może nawet dominować. Najkorzystniejsze warunki rozwoju ma na siedliskach żyznych, wilgotnych, zwięzłych. Ma słabo rozwinięty system korzeniowy, toleruje okresy posuszne i wytrzymuje zalewanie
przez ok. 15 dni. Jest podstawowym
składnikiem prawie każdej mieszanki
łąkowo-pastwiskowej. Umiarkowanie
odporna na udeptywanie. Ze względu
na małą konkurencyjność powinna być
stosowana w nie mniejszej ilości niż 10
proc. masy nasion mieszanki.
W uprawie polowej w rejonach
o większej ilości opadów i na glebach
zwięzłych dobrze plonuje z lucerną i koniczyną łąkową (15 do 30 proc. udziału
w mieszance).

Wiechlina łąkowa
Trawa niska rozłogowo-luźnokępkowa, trwała, wcześnie kłosząca się, tworzy
silny system korzeniowy, rośnie w stanowiskach suchych, jak i bardzo wilgotnych, znosi zalewy dwu-, a nawet czterotygodniowe. Wyróżnia się niezwykłą odpornością na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta. Ze względu na wysoką jakość plonu i walory smakowe jest
składnikiem prawie każdej mieszanki do
obsiewu łąk i pastwisk.
Stosuje się ją w ilościach 5-15 proc. masy nasion mieszanki zależnie od siedliska
i sposobu użytkowania. Dodatek wiechliny pomija się jedynie w mieszankach
na gleby bardzo zwięzłe (iły), w miarę
zwiększania nawożenia azotowego dobrze się rozwija.
Życica trwała
Jest gatunkiem powszechnym na obszarach nizinnych, rzadziej występuje
i jest mniej trwała w północno-wschodniej części kraju.
Zasadniczy komponent mieszanek na
glebach mineralnych, umiarkowanie wilgotnych, na których stanowi co najmniej
20 proc. składu runi.
Gatunek charakterystyczny dla klimatu o wysokiej wilgotności powietrza i łagodnych warunkach termicz-

w polu i na łące
nych. Tworzy obfitą masę korzeniową, jak również nadziemną liściastą,
szybko odrastającą po zbiorze plonu,
plonuje wiernie zwłaszcza przy doborze do mieszanek diploidalnych i tetraploidalnych na zagospodarowanie
pastwisk.
Kostrzewa czerwona
Powszechny składnik mieszanek stosowanych na pastwiskach i łąkach trwałych o mniejszej żyzności, szczególnie
przydatna w warunkach górskich, przejawia szeroką tolerancję na warunki siedliska, najlepiej sprawdza się w stanowiskach zmiennie uwilgotnionych.
W siedliskach posusznych udział kostrzewy czerwonej jest znaczny – nawet
do 15 proc., w mieszankach na pastwiska suche mało zasobne w składniki pokarmowe stosuje się około 20 proc. ogólnej masy nasion na glebach organicznych
do 25 proc.
Kostrzewa trzcinowa
Jest to gatunek wytrzymały na niesprzyjające warunki klimatyczne, może
rozwijać się na glebach hydrogenicznych,
torfowo-murszowych, mułowo-murszowych aż do typowo mineralnych. Na łąkach jej udział może sięgać nawet do 20
proc. składu botanicznego runi, cechuje się
silnym systemem korzeniowym, wadą tego gatunku jest nie najlepsza jakość plonu.
Istotnym zaleceniem jest przestrzeganie wczesnych terminów zbioru lub wypasania, do mieszanek nie powinno się
jej dawać więcej niż 10 proc. masy wysiewanych nasion.
Kostrzewa owcza
Ma znaczenie użytkowe jedynie
w komponowaniu mieszanek trawniko-

wych. Wyróżnia się szereg odmian botanicznych takich jak nitkowata, pospolita, szczeciniasta, walezyjska. Kostrzewa owcza ze względu na delikatne liście
i żywozieloną barwę jest używana głównie do zakładania trawników dywanowych i ozdobnych. Nadaje się do zadarniania skarp, rowów, poboczy dróg i parkingów itp.
Mietlica biaława
Jest cenionym gatunkiem uzupełniającym mieszanek łąkowych i pastwiskowych, daje paszę o wysokiej wartości pokarmowej. Najlepiej sprawdza się w siedliskach umiarkowanie wilgotnych, żyznych, jej udział nie może przekraczać
5 proc.
Koniczyna biała
Jest najbardziej rozpowszechnioną
rośliną motylkowatą na użytkach zielonych, stanowi zasadniczy komponent
wszystkich mieszanek łąkowych i pastwiskowych niezależnie od rodzaju gleb,
z wyjątkiem stanowisk organicznych
i podmokłych.
Szczególnie zalecana do mieszanek
na pastwiska słabo nawożone, ale intensywnie wypasane, na których powinna
stanowić od 15 do 20 proc. ogółem wysiewanych nasion. Gatunek bardzo cenny pod względem pokarmowym z uwagi
na dużą zawartość białka i mineralnych
związków żywieniowych.
Koniczyna białoróżowa
Jest gatunkiem mieszańcowym łączącym cechy zarówno koniczyny białej
i czerwonej. W mieszankach jest ceniona ze względu na dużą wartość pokarmową, a zwłaszcza na możliwość stosowania na bardziej uwilgotnionych siedli-

skach użytków zielonych. Znajduje zastosowanie tam, gdzie inne rośliny motylkowate zawodzą, głównie na glebach organicznych mokrych oraz mineralnych,
zwięzłych gliniastych i mało przewiewnych, jej optymalny udział w runi powinien wynosić 10 proc.
Zaletą gatunku jest duża wytrzymałość na niskie temperatury, stąd też jej
przydatność w warunkach przyrodniczo-klimatycznych ostrzejszych występowanie mroźnych zim bez okrywy śniegowej,
przymrozków wiosennych itp.
Koniczyna łąkowa
Znajduje zastosowanie w mieszankach przeznaczonych na użytkowanie
kośno-pastwiskowe, na których stanowi
do 25 proc. składu botanicznego runi. Polecane są odmiany tetraploidalne dobrze
zimujące i odrastające, korzystną cechą
jest obfite ulistnienie.
Komonica rożkowa
Nadaje się na użytki kośno-pastwiskowe o mniejszej żyzności, dobrze znosi okresy suszy dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu. Jej udział
w mieszankach powinien wynosić nie
więcej niż 15 proc. składu runi, dzięki
obfitej masie delikatnych liści wzbogaca
wartość paszy.
W praktyce łąkarskiej nie wszystkie trawy mają jednakowe znaczenie i spośród
dużej liczby gatunków (około 45), które
spotkać można na łąkach i pastwiskach,
zastosowanie tylko 15 gatunków ma znaczenie praktyczne, podobnie w grupie motylkowatych tylko sześć gatunków cechuje odpowiednia wartość pastewna. W warunkach intensywnej produkcji wykorzystuje się jeszcze mniejszą liczbę gatunków
traw i roślin motylkowatych.
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Jest powtórka z 2018 roku
– zagrożenie suszą jest poważne
Susza jest naturalną cechą klimatu i definiowana jest jako długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub
nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. Powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie
lub całkowite zniszczenie upraw roślin. W tym przypadku definicja potwierdza ten stan, bo od wielu tygodni opady
deszczu są znikome lub w niektórych regionach jest ich całkowity brak.
Jerzy Rutkowski

Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wszystko wskazuje na to, że również i w tym roku będziemy mieli do czynienia z suszą. Jednak w tym roku przyszła
ona o wiele wcześniej niż w ubiegłym. Prawdą jest, że sytuacja
nie wszędzie jest dramatyczna, jednak na naszym terenie możemy mówić o jej dynamicznym początku. Od dawna w niektórych miejscach nie spadła kropla deszczu lub nieznaczne jej ilości. Niedobór wody jest bardzo widoczny na wszystkich uprawach, przede wszystkim na jarych i pastwiskach. W kwietniu
i pierwszej dekadzie maja zanotowałem łącznie 4 mm opadu.
Dopiero w drugiej dekadzie maja w niektórych regionach zaczęły pojawiać się opady o różnym natężeniu (od 5 do 15 mm
łącznie). Jeżeli sytuacja opadowa nie ulegnie zmianie, powtórka suszowa z 2018 roku jest realna. Dodatkowo, w tym roku,
na przełomie kwietnia i maja, przez dwa tygodnie mieliśmy
do czynienia z innym zjawiskiem – lokalnymi przymrozkami.
Nie dość, że niektórzy rolnicy z dużym opóźnieniem rozpoczęli siewy zbóż jarych i kukurydzy, spowodowane właśnie brakiem opadów, dodatkowo występujące przymrozki wstrzymały zasiewy tam, gdzie to było możliwe.

Jednak niektórzy rolnicy siewy kukurydzy rozpoczęli dość
wcześnie, tuż przed niespodziewanymi przymrozkami. Woleli wcześniej wykonać ten zabieg, aby „złapać” mimo wszystko
trochę wilgoci. Tu należało tylko pamiętać o dobrej uprawie
gleby i wysiewie kukurydzy na głębokości co najmniej 5 cm, co
ważne jest w warunkach suszy. Zatem, jak można ocenić stan
tych zasiewów? Warto wiedzieć, że w warunkach suszy, kukurydza może wzejść dopiero po upływie około 2,5-3 tygodnie,
natomiast jak jest wilgotnie i ciepło, wówczas wschody mogą
pojawić się po upływie 7-9 dni (generalnie kukurydza kiełkuje w temperaturze 8-10°C). W gospodarstwach, gdzie kukurydza wzeszła, a „napotkała” przymrozki, są częściowo uszkodzone blaszki liściowe, niemniej jednak, jeżeli stożek wzrostu
był pod ziemią, roślina będzie rosła, zwłaszcza, że obecnie dostała trochę wody i ciepła.

Siew kukurydzy w trudnych warunkach glebowych

Kukurydza uszkodzona przez przymrozki
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Jednak większość rolników zdecydowała się wstrzymać
z siewem kukurydzy, przeczekała okres przymrozków. Rozpoczęli siewy ponownie z dużym opóźnieniem. Siewy obecnie jeszcze trwają, mimo że dziś (tj. w czasie pisania tego artykułu) mamy 17 maja. Z przepływu informacji i rozmów z rolnikami wynika, że siewy mogą potrwać do 20-25 maja.

w polu i na łące
Zła sytuacja jest na pastwiskach. Są bardzo słabe przyrosty,
a ci rolnicy, którzy musieli „wygonić” bydło na pastwisko nieco szybciej z braku paszy, są w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Na szczęście duże gospodarstwa z dobrze rozwiniętą produkcją zwierzęcą mają zapasy paszowe. Dodatkowo, w tym roku zwiększają areał zasiewu kukurydzy, bo jak widzimy, z problemem suszy możemy spotykać się z roku na rok – abyśmy
nie stali się Afryką.

Żyto ozime – uprawa dobrze rokująca plon

Wcześniejszy wypas bydła stał się koniecznością

wożeniu i intensywnym wzroście, mogło dochodzić do „pęknięć” pędów głównych, a zatem roślina mogła być narażona
dodatkowo na zwiększony stopień ataku chorób i szkodników.

Bardzo źle wyglądają uprawy zbóż jarych. Z powodu braku wilgoci wschody są nierównomierne, na skłonach – w ogóle ich brak. Jeżeli spojrzymy, że mamy koniec II dekady maja,
sytuacja nie napawa optymizmem, bo w przypadku zbóż jarych, plonu już nie da się „nadrobić”.

Rzepak ozimy w intensywnym kwitnieniu

Jęczmień jary nie radzi sobie z suszą
Gdy spojrzymy na zboża ozime, sytuacja jest zdecydowanie
w tych uprawach lepsza niż w zbożach jarych. Jednak niektórzy
rolnicy świadomie opóźniali nawożenie z powodu braku opadów,
co nie bez znaczenia będzie miało wpływ na wysokość plonu.
Po telegraficznym przeglądzie stanu kukurydzy, pastwisk,
zbóż ozimych i jarych chciałbym zwrócić uwagę na rzepaki.
Ich stan oceniam jako dobry, nieco spóźnione kwitnienie, ale
dobrze rokujące plony, zwłaszcza tych plantacji prowadzonych
w sposób intensywny. W przypadku rzepaku duże obawy były związane z występującymi przymrozkami. Przy dużym na-

Dla upraw polowych czynnikiem kluczowym są warunki
panujące w maju. Mam tu na myśli zarówno ciepło, jak i wodę.
Obu tych elementów obecnie brakuje. Zatem twierdzenie, że
sytuacja z roku 2018 może się powtórzyć, może okazać się rzeczywistością. W zeszłym roku pomoc państwa z tytułu suszy
dla rolnictwa wyniosła ponad 1,6 mld złotych. Obecnie sytuacja jest monitorowana. Jak zapewnia minister rolnictwa, jeżeli susza się utrzyma i dotknie rolników, otrzymają oni pomoc
podobnie jak w zeszłym roku.
Z ostatniej chwili – w przeddzień oddania artykułu do druku odnotowano opady w ilości 32 mm i są zapowiedzi dalszych opadów. Zdecydowanie wpłynie to na użytki zielone
i wschody kukurydzy.
Źródło:
- materiał i zdjęcia autora
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Technologia uprawy facelii błękitnej na nasiona
Facelia błękitna jest cenną uprawą w zmianowaniu. Jest zarówno rośliną miododajną, jak i fitosanitarną. Chętnie
wykorzystywana jako międzyplon ścierniskowy na przeoranie, mulcz lub na paszę. Wysiewana jest również z przeznaczeniem na nasiona – uzyskuje się plon o wielkości 0,5-1 t nasion z 1 ha.
mgr inż. Dorota Łukaszewicz

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko
Dobór odmian
Obecnie zarejestrowanych jest w krajowym rejestrze siedem odmian facelii
błękitnej: Anabela, Angelia, Asta, Atara,
Lisette, Natra, Stala. Odmiany te cechują się stosunkowo małymi wymaganiami
glebowymi oraz dość dużą odpornością
na suszę. Wszystkie nadają się i do uprawy na nasiona, i jako międzyplon ścierniskowy. Odmiany różnią się między sobą wysokością, terminem dojrzewania
i kwitnienia. Ze względu na właściwości
mątwikobójcze odmiany facelii są ważnym elementem zmianowania w gospodarstwach zajmujących się uprawą buraka cukrowego i rzepaku ozimego.
Siew
Siew facelii błękitnej wykonuje się na
przełomie marca i kwietnia. Nasiona powinny być wysiewane na głębokość nie
większą niż 2 cm. Siew facelii w późniejszym terminie (3-4 tygodnie później) powoduje dużą obniżkę plonu ziarna. Dlatego ważne jest, żeby wykonać siew w odpowiednim terminie.
Facelia błękitna najlepiej plonuje na
glebach kompleksu żytniego dobrego
i bardzo dobrego. Przy uprawie na nasiona najlepiej wybrać lżejsze stanowisko utrzymane w dobrej kulturze rolnej.
Należy zadbać także o to, by nasiona zostały przykryte dokładnie glebą. Pozostawione na powierzchni słabiej kiełkują, co
wpływa negatywnie na wielkość plonu.
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Norma wysiewu zależy od stanowiska, na którym planowany jest wysiew
facelii. Na glebie klasy IV wysiewa się
od 8 do 10 kg/ha, natomiast na stanowiskach słabszych od 10 do 15 kg/ha. Najlepszym przedplonem dla facelii są zboża i rośliny okopowe na oborniku.
Nawożenie
Nawożenie powinno się rozpocząć od
jesiennej dawki nawozu wieloskładnikowego w roku poprzedzającym wysiew
facelii. Stosuje się ok. 40-60 kg/ha fosforu oraz ok. 60-80 kg/ha potasu w czystym składniku. Facelia jest wrażliwa na
azot. W związku z tym należy stosować
go ostrożnie. W przypadku dostarczenia
azotu w zbyt dużej ilości rośliny znacznie słabiej kwitną i wylegają. Maksymalna dawka w czystym składniku powinna
wynosić nie więcej niż 80 kg/ha, a minimalna 40 kg/ha. Jeśli stosuje się dawkę wyższą niż 50 kg/ha, wówczas trzeba podzielić ją na dwie porcje – pierwszą przed siewem i drugą po wschodach.
Odchwaszczanie
W przypadku facelii błękitnej nie ma
żadnego zarejestrowanego preparatu
chwastobójczego. Facelia jest rośliną bardzo wrażliwą na wiele substancji wchodzących w skład herbicydów. Zacienia
szybko glebę, jest konkurencyjna wobec
chwastów i zazwyczaj jej uprawa udaje
się bez stosowania zabiegów odchwasz-

czających, pod warunkiem, że stanowisko jest utrzymane w dobrej kulturze.
Ochrona przed chorobami
i szkodnikami
Nie ma również zarejestrowanych preparatów służących ochronie facelii przed
chorobami i szkodnikami. Facelia pochodzi z rodziny faceliowatych i nie jest spokrewniona z żadnym innym uprawnym
gatunkiem roślin. Dzięki temu jest porażana bardzo rzadko przez patogeny.
Krótki okres wegetacji sprawia, że szkodliwość patogenów jest relatywnie krótka. Szybko zakwita i staje się atrakcyjną
rośliną miododajną, a ochrona w tym
okresie jest niewskazana.
Zbiór
Zbioru nasion dokonuje się na początku
drugiej połowy lipca po upływie ok. 120
dni wegetacji. Zdarza się, że określenie terminu zbioru jest kłopotliwe, gdyż rośliny
mają skłonność do przedłużania wegetacji oraz odmładzania się. Decyzję o zbiorze
podejmuje się zazwyczaj wtedy, gdy nasiona znajdujące się w dolnej części kwiatostanu są koloru brązowego. Zbiór wykonuje się kombajnem zbożowym. Nasiona
należy dosuszyć do 15 proc. wilgotności.
Źródła:
- www.agrofakt.pl
- www.farmer.pl
- www.rynek-rolny.pl

w chlewni i oborze

Choroby zakaźne u cieląt
Straty wynikające z tytułu chorób zakaźnych są w chowie cieląt bardzo duże. Powodują znaczne zahamowanie wzrostu i rozwoju oraz słabsze wykorzystanie paszy w okresie choroby, jak i po jej zakończeniu. Są jednocześnie przyczyną śmiertelności cieląt.
mgr inż. Grzegorz Kasprowicz

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Iława
Biegunka zakaźna (koliktobakterioza) wywoływana jest przez warunkowo chorobotwórcze pałeczki okrężnicy.
Występuje u cieląt w pierwszych trzech
dniach życia, często nawet przed rozpoczęciem karmienia. Zakażenie może następować przez jamę ustną, układ oddechowy, pępowinę, może być nawet śródłożyskowe. W późniejszym okresie mogą
dołączyć się zarazki przesączalne powodujące biegunkę i zapalenie płuc.
Escherichia coli jest stałym mieszkańcem układu pokarmowego, mało szkodliwym do czasu uzjadliwienia się
i utrzymywania się równowagi flory
bakteryjnej. Do organizmu cielęcia bakterie te dostają się przez przewód pokarmowy. Możliwość przenikania ich
do tkanek i wzrost działania chorobotwórczego następuje szczególnie u cieląt osłabionych niedoborem witaminy
A w okresie życia płodowego i po urodzeniu. Brak tej witaminy przyczynia
się do zwyrodnienia tkanki nabłonkowej przewodu pokarmowego, co ułatwia
przedostawanie się bakterii. Głównym
objawem choroby jest biegunka. Cielęta
są smutne, apatyczne, śluzawica i kończyny chłodne, ciepłota ciała zwykle obniżona. Kał jest początkowo żółty, papkowaty, a następnie wodnisty, białawy,
z domieszką krwi o zapachu kwaśnym
i cuchnącym.

Główną przyczyną zanokcicy zakaźnej są drobnoustroje uzjadliwiające się
szczególnie przy utrzymaniu zwierząt
w złych warunkach i przy braku pielęgnacji racic. Zarazki dostają się do uszkodzonej skóry szpary racicznej, powodując stany martwicowe, a następnie proces chorobotwórczy przenosi się na stawy i tkankę kostną. Stawy palcowe są
obrzękłe i zaczerwienione, zwierzęta kuleją, chętnie leżą, a stojąc, opierają się na
nadgarstkach. Zwalczanie choroby należy rozpocząć od likwidacji źródeł zakażenia. W tym celu należy usunąć ściółkę
na stanowiskach płytkich oraz obornik
na stanowiskach głębokich i przeprowadzić odkażanie.
Zakaźne zapalenie rogówki i spojówek u bydła występuje szczególnie masowo w dużych obiektach. Schorzenie to
powoduje znaczne straty gospodarcze na
skutek: zahamowania przyrostów, gorszego wykorzystania paszy, utraty wzroku, niemożności przeznaczenia cieląt do
hodowli i częstych ubojów z konieczności. Choroba charakteryzuje się łzawieniem, obrzękiem powiek, zmętnieniem i owrzodzeniem rogówki, wypływem surowiczno-śluzowym lub śluzo-

wo-ropnym z kąta oka, światłowstrętem,
nieżytem spojówek, zmętnieniem środkowej części rogówki. Jej nasilenie następuje w drugiej połowie lata i na początku jesieni, najczęściej w okresie pojawienia się inwazji much. Zapobieganie polega na prawidłowym żywieniu i higienicznym utrzymaniu cieląt, a szczególnie zwalczaniu much, komarów i innych
owadów oraz stosowaniu odpowiednich
szczepionek dla cieląt.
Warto zwracać szczególną uwagę na
występowanie chorób zakaźnych u cieląt, gdyż są one grupą produkcyjną, która jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju zaburzenia zdrowotne.
Od tego, jaką profilaktykę stosujemy, jak
szybko zareagujemy i czy zastosujemy
odpowiednie leczenie, zależy kondycja
cieląt, co z kolei przekłada się na uwidocznienie i wykorzystanie w późniejszych etapach chowu ich potencjału produkcyjnego.
Źródła:
- Ziętek J., Adaszek Ł, Winiarczyk S, Kalinowski M. Choroby zakaźne u cieląt. Wydawnictwo Elamed. Katowice 2013.
- www.tygodnik-rolniczy.pl

Zakaźne schorzenie dróg oddechowych u cieląt jest wywoływane przez
wirusy lub bakterie. Pierwotną przyczyną tej choroby jest osłabiona odporność organizmu. Do zachorowania cieląt predysponują w szczególności brak
witamin, związków mineralnych, zapalenia jelit, inwazja pasożytów, złe warunki higieniczne w pomieszczeniu, duża koncentracja zwierząt, słaby rozwój
cieląt. Chore cielęta są osłabione, niechętnie pobierają paszę, mają utrudniony oddech i kaszel. Choroba występuje najczęściej do 6. miesiąca życia. Jest
bardzo zaraźliwa, dlatego chore zwierzęta należy możliwie szybko odłączyć
do izolatki.
Bieżące Informacje nr 6 [358]  Czerwiec 2019
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Nowoczesna technologia
żywienia bydła mlecznego
Żywienie bydła mlecznego o wydajności przekraczającej 10 tys. kg za laktację wymaga zastosowania precyzyjnych systemów żywienia. Niestety, żywienie krów mlecznych stanowi największy udział w kosztach produkcji i jest obszarem,
w którym rolnicy popełniają wiele błędów. Dlatego stało się najważniejszym ogniwem w łańcuchu produkcji mleka.
mgr inż. Artur Farelnik

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko

W wielu gospodarstwach rolnych
średnia roczna wydajność krów w laktacji sięga 10 tys. kg mleka, a nawet przekracza tę granicę. Wpływ na takie wyniki produkcyjne bydła mlecznego ma żywienie, które pociąga za sobą wdrażanie
nowoczesnych technologii produkcji. Nowoczesny chów bydła mlecznego powinien zapewnić przede wszystkim wysoką
jakość paszy, zbilansowane dawki pokarmowe, prawidłowe zorganizowanie i pozyskiwanie mleka, a także opiekę weterynaryjną. Podstawowymi elementami doskonalenia technologii żywienia bydła
mlecznego jest zwiększenie efektywności wykorzystania paszy, a tym samym
zmniejszenie pracochłonności w zakresie
przygotowania i zadawania paszy.
Zwiększenie efektywności
wykorzystania paszy
Zwiększenie efektywności żywienia
wiąże się m.in. z wprowadzeniem w gospodarstwach nowoczesnych rozwiązań
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technologicznych, opierających się na wykorzystaniu systemu TMR (Total Mixed Ration) – pełnoporcjowa wymieszana dawka całkowita. W tym celu rolnik musi zadbać o dokładne wymieszanie składników,
tworzących dawkę pokarmową dla krów
mlecznych. TMR stanowi mieszaninę pasz
objętościowych i treściwych, dodatków mineralnych, witamin i innych składników.
Do najważniejszych korzyści towarzyszących żywieniu krów mlecznych systemem
TMR zalicza się takie aspekty, jak:
 pobieranie przez zwierzęta w danym
okresie laktacji wszystkich pasz we
właściwych proporcjach, co sprzyja
stabilizacji warunków działania mikroorganizmów w żwaczu i podnosi
wykorzystanie składników pokarmowych tworzących paszę;
 zapobieganie zakłóceniom w przemianie materii;
 uniemożliwienie krowom wybiórczego wyjadania poszczególnych komponentów;
 pobieranie większej ilości s.m.;

 możliwość zastosowania w dawce pokarmowej większego udziału pasz treściwych;
 zmniejszenie nakładów pracy na mechanizację zadawania pasz w gospodarstwie.
Korzyści z wdrożenia systemu TMR
Dzięki optymalnemu dostosowaniu
dawki pokarmowej do zapotrzebowania zwierząt i lepszemu jej wykorzystaniu tworzone są sprzyjające warunki do
wzrostu wydajności mlecznej krów i poprawy zdrowotności stada. System TMR
można połączyć z podziałem zwierząt
na kilka grup technologicznych, o zbliżonych potrzebach pokarmowych. Natomiast osiągnięcie pełnych korzyści wynikających z wdrożenia systemu TMR
w gospodarstwie mlecznym jest możliwe pod kilkoma warunkami:
 zaopatrzyć się w wóz paszowy; utrzymywanie krów w systemie wolnostanowiskowym, co ułatwia podział zwie-

w chlewni i oborze
rząt na grupy technologiczne, a także pozwala na możliwość swobodnego
poruszania się zwierząt, łatwiejszą obsługę, lepsze warunki higieniczne przy
wykonywaniu czynności udojowych;
 hodowlę krów w oborach z szerokimi
korytarzami paszowymi z wrotami
wjazdowymi o wymiarach pozwalających na przejazd ciągnika z wozem
paszowym;
 wprowadzanie do użytkowania stacji paszowych do indywidualnego żywienia paszami treściwymi w systemie PMR;
 wprowadzenie robotów do zadawania
pasz wzdłuż korytarza paszowego –
automatyczna konstrukcja wozu paszowego, pozwala na samodzielne pobieranie w odpowiednich ilościach komponentów paszowych potrzebnych do
przygotowania TMR; jeśli rozwiązanie to połączy się z systemem do monitorowania ilości pozostawionej przez
krowy ilości niewyjadów na stole paszowym po poprzednim odpasie, to
w efekcie można bardzo precyzyjnie
dostosować ilość automatycznie przygotowywanej i zadawanej zwierzętom
paszy pełnoporcjowej w oborze.
Jakość pasz objętościowych
Jakość pasz objętościowych jest bardzo
ważna, ponieważ od ich jakości, wartości
pokarmowej i smakowitości zależy pobranie ich przez zwierzęta, a w konsekwencji wielkość dodanej paszy treściwej, gwarantującej zbilansowanie dawki pokarmowej. Dlatego rolnik powinien badać wartość wyprodukowanych przez siebie pasz
objętościowych, np. kiszonek i siana w laboratorium, jak również korzystać z pomocy doradców żywieniowych.
Jeśli zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe wynika z fazy laktacji oraz

stanu fizjologicznego krów – daje to powód do utworzenia w oborze przynajmniej trzech grup technologicznych: I –
krowy zasuszone, II – krowy do 100-120
dni laktacji, III – powyżej 120. dnia laktacji. Najważniejszymi okresami decydującymi o wydajności, zdrowotności,
płodności i ekonomice utrzymania krów
mlecznych są zasuszenie i pierwsze 120
dni laktacji.
Dawka pokarmowa
Dawka pokarmowa powinna zapewniać:
 równomierną podaż energii i białka
o podobnym tempie trawienia w żwaczu,
 dostawę niezbędnych aminokwasów,
 oraz pozwolić krowie na duże pobranie suchej masy, co jest możliwe, gdy
krowa ma nieograniczony i stały dostęp do paszy.
Wysoko produkcyjne krowy są w stanie pobrać suchą masę paszy w ilości 3-4
proc. swojej masy ciała, a krowy o niższych wydajnościach około 2 proc. Możliwości takich nie zapewniają systemy oparte o dawkę podstawową i produkcyjną
(żywienie tradycyjne), natomiast warunki te mogą być prawie całkowicie spełnione przy skarmianiu TMR – pasz całkowicie wymieszanych zwanych paszami pełnoporcjowymi lub pełnoskładnikowymi.
Strukturę dawki w TMR określa się za pomocą sit paszowych. Rolnik musi zwrócić uwagę na rozdrobnienie pasz, które
nie może być zbyt duże, ponieważ bydło
wybiera drobne cząstki, np. z kukurydzy,
a nie pobiera włókna, co może sprzyjać
występowaniu kwasicy w stadzie.
Warto również dodać, że nowoczesny system TMR wpływa na zwiększenie
wydajności mleka o około 6 proc. przez

możliwość pobierania pasz do woli przez
całą dobę, a więc wyższe pobieranie suchej masy.
W stadach wysokowydajnych, w których stosuje się nowoczesne technologie
żywienia bydła mlecznego, należy też poświęcić czas na pielęgnację zwierząt i zapewnienie właściwych warunków zoohigienicznych. Prawidłowa i stosowana
dwa razy w roku korekcja, jak i okresowe kąpiele racic są jednymi z najistotniejszych zabiegów profilaktyki chorób kończyn u bydła mlecznego. W przypadku
utrzymania wolnostanowiskowego warto
natomiast zwrócić uwagę na wykonywanie dekornizacji w celu ograniczenia konsekwencji wynikających z tworzenia hierarchii stadnej i zapewnienia bezpiecznej
obsługi zwierząt. Ważny fakte przy dużej
intensyfikacji bydła mlecznego stanowi
profilaktyka chorób metabolicznych typu:
ketoza, kwasica, hipokalcemia, przemieszczenie trawieńca. Warto mieć na uwadze
utrzymanie właściwego dobrostanu i statusu zdrowotnego naszego stada, gdyż
nawet przy najlepszych technologiach żywienia wszelkie zaburzenia homeostazy
organizmu nie przyniosą zamierzonych
efektów produkcyjnych i ekonomicznych.
Źródła:
- Divers T. J., Choroby bydła mlecznego,
Wyd. Urbani i Partner, Warszawa 2011.
- Dłużewski M., Technologia żywienia, WSiP,
Warszwa 2001.
- Litwińczuk Z. i in., Hodowla i użytkowanie bydła, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2005.
- Nowe rozwiązania w technologii produkcji bydła mlecznego, www.portalhodowcy.pl
- Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła mlecznego, www.wodr.poznan.pl
- W żywieniu krów mlecznych liczy się precyzja, www.farmer.pl
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Zasady eksploatacji owiec i kóz
w zakresie użytkowania rozpłodowego
Zagadnienia eksploatacji zwierząt są na ogół bardzo dobrze znane hodowcom, którzy korzystają nie tylko z własnego
wieloletniego doświadczenia, ale również z wyników badań prowadzonych przez ośrodki naukowe, laboratoria i stacje
unasienniania zwierząt. Ten artykuł dedukuję potencjalnym hodowcom kóz lub owiec. Mam nadzieję, że przybliży im tę
tematykę i udzieli odpowiedzi na niektóre nurtujące pytania.
mgr inż. Justyna Nowak

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Węgorzewo
świetlnego, rozpoczyna się w sierpniu. W prowadzeniu właściwego rozrodu stada ich potencjał rozrodczy wykorzystywany jest w zależności od przyjętego sposobu krycia przez kilka
miesięcy w czasie trwania tzw. stanówki.
O właściwym potencjale rozrodczym samców obu gatunków
świadczą między innymi właściwe parametry makroskopowe
ich nasienia. W świadomie prowadzonej hodowli warto co jakiś
czas sprawdzić jakość nasienia samców używanych do rozrodu
stada. Prawidłowe parametry nasienia zamieszczono w tabeli.
Ocena makroskopowa nasienia

Dawniej w województwie warmińsko-mazurskim hodowla
małych przeżuwaczy była bardzo rozwinięta i opłacalna, ale po
latach zaniechano hodowli na dużą skalę. Wydaje się, że w stosunku do istniejących już hodowli bydła i trzody powrót do
hodowli owiec czy kóz w naszym województwie jest niemożliwy. Warto jednak zastanowić się, czy w pewnych okolicznościach (szerzącego się wśród świń wirusa ASF) nie stałaby się
atrakcyjną i opłacalną alternatywą. Pomijając wybór odpowiednich ras i kierunku użytkowania, w jakim moglibyśmy pójść,
realizując naszą alternatywną hodowlę, warto pochylić się nieco nad właściwym użytkowaniem rozrodczym owiec i kóz, ze
szczególnym uwzględnieniem roli samca.
Fizjologia układu rozrodczego kozła i tryka
Budowa narządu płciowego kozłów i tryków jest podobna.
Posiadają wszystkie dodatkowe gruczoły płciowe, z tym że prostata występuje tylko w części rozsianej. Charakterystyczny dla
obu gatunków jest wyrostek cewkowy, którego długość wynosi 2 cm u kozła i 4 cm u tryka.
Występowanie dojrzałości płciowej charakteryzuje się dużymi różnicami rasowymi. Osiągnięcie zdolności do produkcji
plemników poprzedzone jest odklejaniem się napletka od prącia.
 Kozły osiągają dojrzałość płciową w wieku 5-7 miesięcy, dojrzałość rozpłodową w wieku 8-12 miesięcy.
 Tryki osiągają dojrzałość płciową przy ciężarze 27-28 kg (68 miesięcy), a hodowlaną po osiągnięciu masy ciała 50 kg
(owce górskie) bądź 80 kg (merynosy).
Samce obu gatunków należą do zwierząt o sezonowym rozrodzie. Spermatogeneza, czyli produkcja plemników, zachodzi
w ciągu całego roku, ale poza sezonem jest ograniczona. Sezon
rozpłodowy występuje u nich w okresie skracającego się dnia
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Parametr

TRYK

KOZIOŁ

Objętość

1-2 cm
Biała, żółto-biała,
żółtobrązowa
Śmietanki
Słaby
potu owczego
6,4-6,7

0,5-2 cm3

Barwa
Konsystencja
Zapach
pH
Ziarnistości,
ruch falowy

3

tak

Biała, żółto-biała
Śmietanki
Swoisty

tak

Interesujące informacje dotyczą systemu krycia. W szczególności w stadach owiec rozróżnia się kilka sposobów prowadzenia „stanówki”:
 Krycie „na dziko”, bez ingerencji hodowcy – niewątpliwie
ten sposób krycia ma pewne wady, do których należą: częste krycie maciorek zbyt młodych, które nie osiągnęły dostatecznego rozwoju, nieznane są terminy krycia, a więc nie
można też przewidzieć terminu kotelni, praktycznie niemożliwe jest ustalenie ojcostwa, nic nie wiadomo, czy maciorki
wykazywały ruję i czy były kryte.
 Krycie wolne – tryki łączy się w jedną grupę z matkami tylko na okres stanówki, niemożliwe jest ustalenie pochodzenia ze strony ojca oraz stwierdzenie, czy wszystkie maciorki wykazywały ruję i czy były kryte.
 Krycie haremowe – stado matek dzieli się na grupy liczące
25-30 sztuk i do każdej przydziela 1 tryka na cały okres stanówki, znane jest pochodzenie jagniąt, jednak nie ma pewności, czy maciorki wykazywały ruję i czy były pokryte.
 Krycie indywidualne „z ręki” – maciorki z objawami rui
kryte są z góry zaplanowanymi trykami, naturalnie lub inseminowane nasieniem odpowiednich tryków. Przy tym systemie używa tzw. tryków szukarków w celu wychwycenia
maciorek wykazujących ruję. Są to tryki wybrakowane, którym uniemożliwia się zapłodnienie przez podwiązanie podbrzusza specjalnym fartuchem lub wykonanie wazektomii.
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Kolejnym istotnym zagadnieniem, na które należy zwrócić
szczególną uwagę, jest kwestia terminu stanówek u poszczególnych ras:
 Merynos polski V-VII, zwykle od 1 VI do 15 VII lub przyśpieszoną od 15 V do 15 VI
 Polska owca nizinna VI-VIII, zwykle od 15 VI do 31 VII
 Czarnogłówka VI-VII, zwykle od 15 VI do 31 VII
 Polska owca długowełnista VII-IX, zwykle od 15 VII do 31 VIII
 Rasy pierwotne IX-XI
Aby właściwie zaplanować prowadzenie rozrodu w stadzie,
należy poznać i właściwie wyliczyć wskaźnik użytkowości rozpłodowej samców:
płodność tryka

=

liczba maciorek wykoconych x 100
liczba maciorek kojarzonych z trykiem

plenność tryka

=

liczba jagniąt spłodzonych x 100
liczba maciorek wykoconych

Warto podkreślić, że jednym ze sposobów prowadzenia stanówki jest zastosowanie inseminacji.

 Stosowano rozcieńczalnik żółtkowo-cytrynianowo-glukozowy lub fruktozowy.
 Zabieg wykonywano dwukrotnie w odstępie 12-24 godziny.
 Odsetek wykotów wahał się w granicach 50-70 proc.
U kóz stosowane jest unasienianie nasieniem płynnym (doszyjkowo lub domacicznie, kateterem przez szyjkę) lub mrożonym (domacicznie przez szyjkę lub laparoskopem). Wyniki
są o ok. 17 proc. niższe niż po kryciu naturalnym, gdyż w wydzielinie gruczołów opuszkowo-cewkowych znajduje się fosfolipaza A rozkładająca lecytynę żółtka do toksycznych dla
plemników związków. Rocznie unasiennia się około 400 kóz.
Skuteczność tych zabiegów, a więc płodność, waha się w granicach 50-92 proc.
Mam nadzieję, że powyższe informacje choć w niewielkiej
części przybliżyły czytelnikom tę niełatwą tematykę. Być może wpłynie to na zwiększenie zainteresowania hodowlą owiec
i kóz w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto zwierzęta mogą być użytkowane w produkcji ekologicznej, co niewątpliwie jest dodatkowym atutem na naszych terenach.
Źródła:
- „Hodowla i użytkowanie owiec” W. Szczepański, S. Czarniawska-Zając, S. Milewski
- „Zootechnika” Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1967, Praca zbiorowa
- Broszura informacyjna WMODR z s. w Olsztynie „Kozy – Hodowla, chów, użytkowanie i produkty mleczne”, Olsztyn 2017 r.

U owiec praktykowane jest unasiennianie nasieniem płynnym (dopochwowe lub doszyjkowe) i mrożonym (domaciczne – endoskop, laparoskopia). A oto kilka istotnych informacji na temat dawek inseminacyjnych i sposobu unasienniania:
 Dawka inseminacyjna powinna wynosić ok. 100 mln żywych plemników – 0,2 ml ejakulatu.
 Optymalny czas unasienniania w rui naturalnej przypada na okres 12-24 godzin od wystąpienia pierwszych objawów rujowych, w przypadku prowadzenia synchronizacji
rui w stadzie czas ten przypada na 48-60 godz. po wyjęciu
gąbek z preparatem hormonalnym.
 Unasiennianie nasieniem płynnym realizowano bezpośrednio po rozcieńczeniu lub po schłodzeniu. Nasienie schłodzone przechowywano 12-24 godz. i transportowano często na
odległość 100 km.
Bieżące Informacje nr 6 [358]  Czerwiec 2019
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Poprawa stanu technicznego i organizacyjnego
na przykładzie gospodarstwa w Laskach Małych
Fundusze unijne przeznaczone na rozwój gospodarstw rolnych w ostatnich dwóch perspektywach finansowych przyczyniły się do przyspieszenia tempa modernizacji technologicznej gospodarstw rolnych. Jednym z nich jest gospodarstwo Agnieszki i Jarosława Łojewskich położone na terenie powiatu ełckiego w gminie Kalinowo.
mgr inż. Bożena Dyszkiewicz

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk
Początkowo gospodarstwo liczyło 5 ha ziemi; po przejściu
na emeryturę rodzice przekazali panu Jarosławowi 30 ha użytków rolnych. W miarę rozwoju gospodarstwa areał się powiększał i obecnie wynosi 56 ha użytków rolnych.

Głównym kierunkiem produkcji jest chów bydła mlecznego.
Stado liczy 45 sztuk, w tym 30 krów mlecznych rasy holsztyno-fryzyjskiej i od kilku lat jest pod oceną użytkowości mlecznej.
Średnia wydajność mleka za ubiegły rok wynosiła 7800 litrów.
Cały surowiec sprzedawany jest do spółdzielni mleczarskiej
w Grajewie. Znaczna część krów pochodzi z własnego chowu,
gdzie wysokie efekty przynosi inseminowanie krów nasieniem
buhajów z rodowodem. Bydło w gospodarstwie karmione jest
paszami objętościowymi: sianokiszonką, kiszonką z kukurydzy oraz paszami treściwymi sporządzanymi w gospodarstwie
z własnego ziarna z dodatkami witaminowymi. Struktura zasiewów ukierunkowana jest na zabezpieczenie bazy paszowej.
Już w ramach PROW 2007-2013 państwo Łojewscy skorzystali ze środków unijnych z działania „Modernizacja gospodarstw
rolnych”. Pomoc została przeznaczona na zakup podstawowych
maszyn i urządzeń takich jak: ciągnik Zetor 95 KM, rozrzutnik
obornika, kosiarka dyskowa, przewracarka do trawy i dojarka
przewodowa. Zakup sprzętu ułatwił organizację pracy w gospodarstwie i pozwolił na zwiększenie liczby krów mlecznych.
W 2017 roku z funduszy pomocowych PROW 2014-2020
z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” kupione zostały nowoczesne maszyny i urządzenia:
 Wóz paszowy TMR o poj. 8 m3, który automatyzuje pracę
przy zadawaniu pasz. Dzięki zmieszaniu składników uzyskuje się paszę bardzo dobrej jakości, pełnoporcjową, jednorodną i lepiej przyswajalną, co prowadzi do zwiększenia
wydajności i poprawy jakości mleka. Został skrócony czas
pracy przy karmieniu bydła i polepszyła się organizacja pracy w gospodarstwie.
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 Rozsiewacz nawozów o pojemności 1000 l wyposażony
w tarcze wysiewu granicznego. Zakup rozsiewacza nawozów był konieczny w celu poprawy jakości i ilości zebranych plonów.
 Przyczepa do przewozu bel o ładowności 9000 kg, długość
6,5 m charakteryzuje się dużą powierzchnią ładunkową, żeby wykonać zbiór w jak najkrótszym czasie.
 Owijarka samozaładowcza z załadunkiem bocznym. Skrócony czas owijania bel ma bardzo duży wpływ na jakość
zebranej paszy. Zakup owijarki przyczynił się do zabezpieczenia biomasy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Prawidłowo sporządzona pasza dobrej jakości
wpływa na jakość i ilość wyprodukowanego mleka w gospodarstwie. Owijarka posiada nowoczesne rozwiązania, nie
ma strat związanych z procesem zbioru, zakiszania i skarmiania. Wyeliminowane jest zanieczyszczenia środowiska
przez soki kiszonkowe. Zapewniona jest stabilna jakość paszy przez cały okres skarmiania.
 Wał uprawowo-łąkowy, którego zastosowanie powoduje
wyrównanie i ugniecenie gleby, stworzenie gruzełkowatej
struktury, utrzymanie odpowiedniego poziomu wody gruntowej (odpowiednie warunki do wschodu i wzrostu roślin),
pielęgnacja i odnawianie traw i użytków zielonych, co dalej
wpływa na poprawę jakości zebranych plonów.
Na początku 2019 r. została podpisana umowa na „Modernizację gospodarstw”, w której ramach planowany jest zakup silosów BIN, które umożliwią prawidłowe przechowywanie pasz
w gospodarstwie. Magazynowanie pasz jest jedną z ważniejszych operacji technologicznych, dlatego należy stworzyć optymalne warunki przechowywania, aby uzyskać wysokiej jakości
paszę. Przechowywana pasza powinna mieć wymaganą wilgotność i temperaturę, aby uniknąć rozwoju pleśni i grzybów.
Planowane silosy paszowe posiadają takie parametry techniczne, które pozwolą w pełni zabezpieczyć pasze przed zawilgoceniem, gryzoniami i ptakami.
Wszystkie zakupione maszyny i urządzenia są nowoczesne
i zaawansowane technicznie, pomagają i ułatwiają prawidłową
organizację pracy w gospodarstwie.
Obecnie gospodarstwo jest zmechanizowane, posiada niezbędne maszyny rolnicze zapewniające terminowość
wykonywania prac oraz
obsługę produkcji zwierzęcej i roślinnej na najwyższym poziomie.

„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

Zapraszamy do udziału w operacji

„Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje operację dotyczącą małego przetwórstwa lokalnego, która odbędzie
się w formie warsztatów oraz konferencji w sierpniu i wrześniu 2019 r. na terenie województwa podlaskiego.
Działanie skierowane jest do:
 mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników, członków kół gospodyń wiejskich zainteresowanych podjęciem
działalności w zakresie przetwórstwa rolnego,
 doradców rolniczych,
 przedsiębiorców, producentów żywności,
 naukowców.
Program warsztatów obejmuje przetwórstwo mleka, mięsa
i owoców. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie
przetwarzania surowców i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jako ważnego elementu małego przetwórstwa w sektorze
rolno-spożywczym. Warsztaty będą odbywały się przez dwa
dni w Centrum Technologii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w PODR w Szepietowie. Uczestników zapoznamy z trzema
modelowymi liniami technologicznymi do przetwórstwa surowców rolno-spożywczych. Po cyklu warsztatów odbędzie
się konferencja podsumowująca zdobytą praktyczną wiedzę
w odniesieniu do teorii. Wybitni specjaliści poruszą m.in. następujące tematy: małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy, bezpieczeństwo żywności, przetwórstwo ziół, roślin
i kwiatów, sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, możliwości sprzedaży w oparciu o social media.
Warunkiem udziału w operacji (warsztatach oraz konferencji) jest wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty
zgłoszeniowej i złożenie jej do 8 lipca 2019 r. do godz.15.00
do Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
w WMODR z siedzibą w Olsztynie (pok. nr 31) bądź przesłanie
zeskanowanego zgłoszenia faksem pod nr: 89 526 44 39 lub e-mail
na adres: m.hodor@w-modr.pl. Karta zgłoszeniowa oraz informacje o realizowanej operacji sa dostępne na stronie www.wmodr.pl
w zakładce „Aktualności”. Osoba do kontaktu Monika Hodór.
Dokładna data warsztatów i konferencji podana zostanie
uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje o warsztatach i konferencji pod nr tel. 665
870 019 lub 89 526 44 39 w. 49.

Uczestników wyłoni komisja powołana przez Dyrektora
WMODR z siedzibą w Olsztynie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie.
Jeśli jesteś zainteresowany produkcją i sprzedażą produktów żywnościowych z własnego gospodarstwa w ramach krótkich łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego.
Zgłoś się już dziś!
Serdecznie zapraszamy!
Monika Hodór

Zapraszamy do udziału w warsztatach

pt. „Promocja dziedzictwa kulturowego wsi
– drugie życie starych przedmiotów”
w ramach wyjazdu studyjnego
pt. „Dobre przykłady wnętrz i obejść z zachowaniem
tradycyjnych elementów i charakteru zagrody wiejskiej”
w dniach 25-26 czerwca 2019 r.

Więcej informacji i karta zgłoszenia na stronie internetowej www.wmodr.pl

Zdjęcie dzięki uprzejmości siedliska Plajny – Ogród Dobrych Myśli (Plajny 10, 14-407 Godkowo, www.plajny.pl)

„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
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Lecą roje, lecą

Amerykański biolog William Morton Wheeler prowadzący badania nad mrówkami wprowadził w 1911 roku pojęcie superorganizmu. Oznacza to, także w odniesieniu do rodziny pszczelej, że funkcjonowanie tworzących ją tysięcy osobników
należy rozpatrywać jako łączne ciało – jeden organizm.
dr inż. Ryszard S. Pałach

Może to zaskoczyć niektórych przyrodników, ale współcześnie ta niepodzielna całość w postaci rodziny pszczelej jest nawet porównywana, ze względu
na znaczące analogie, z cechami typowymi dla przedstawicieli gromady ssaków ze wszystkimi ich układami i organami. W tym kontekście znany pszczelarzom z ich praktyki przebieg procesu rozmnażania w rodzinie pszczelej ma dwa
wymiary i na pewno jego intensywność
wiąże się z liczbą zapłodnionych jaj, jaką matka pszczela w ciągu doby składa
w komórkach plastrów.

W życiu rodziny pszczelej decyduje
to o bieżącej wymianie kończących życie robotnic na ich następczynie, a jednocześnie o jej sile, czyli liczbie zdolnych
do pracy robotnic, która ma ścisły związek z wielkością spodziewanej i osiąganej produkcji miodu. Wydawałoby się, że
w tej sytuacji zadaniem pszczelarza jest
jedynie zrobić wszystko, aby matki składały jak najwięcej jaj, bo wówczas przy
obecności wielkich łanów kwitnących roślin efektem będą plastry i beczki pełne
miodu. Przeszkodą jest jednak równorzędny wymiar rozmnażania się pszczół
służący utrzymaniu i rozprzestrzenianiu
się gatunku, w którym uczestniczy rodzina pszczela osiągająca najwyższy po-

ziom swojej dojrzałości. Wówczas tysiące robotnic wychowanych dzięki staraniom i nakładom pszczelarza w rodzinie pszczelej opuszczają ją wraz z matką
w postaci roju. W ten sposób duży potencjał produkcyjny silnej rodziny po wyjściu roju to tylko połowa robotnic, które
w interesie pszczelarza miały być w niej
efektywnymi zbieraczkami.

Pszczelarz dobrze znający arkana biologii pszczół miodnych oraz reguły gospodarki pasiecznej z reguły nie jest zainteresowany pozyskiwaniem rojów, więc
w swojej pracy stara się możliwie najskuteczniej utrzymywać swoje podopieczne
w ciągłej aktywności produkcyjnej, czyli
w tzw. nastroju roboczym. W pierwszej
kolejności dąży do użytkowania w swojej
pasiece rodzin z matkami, które pochodzą z ras i linii o niskiej rojliwości. Przy
bieżącej obsłudze rodzin prawidłowo dostosowuje wielkość gniazda i miodni do
siły rodzin i wielkości pożytków, przy
jednoczesnym zapewnieniu warunków
do optymalnej wymiany powietrza poprzez odpowiednią do potrzeb wielkość
otworów wylotowych. Bardzo ważne jest
zapewnienie pszczołom ciągłości pożytków pyłkowych i nektarowych, co w zasadzie jest w pełni możliwe tylko poprzez gospodarkę wędrowną. Wszystko to razem wymaga jeszcze czynnika
niezależnego od pszczelarza, czyli optymalnych warunków pogodowych, które powinny sprzyjać nie tylko rozwojowi i nektarowaniu roślin, ale także wydajnej pracy pszczół.

Warto przy tym wspomnieć, że przygotowanie się rodziny pszczelej do rojenia to wcześniejsze wejście jej w tzw.
nastrój rojowy, kiedy w ciągu 2-4 tygodni wygryzające się młode robotnice nie
podejmują wykonywania prac ulowych
i potem funkcji aktywnych zbieraczek,
a gromadzą się na obrzeżach gniazda,
obficie odżywiając się pyłkiem, pierzgą
i miodem. Matka także ogranicza swoją
aktywność, czyli składa coraz mniej jaj,
dzięki czemu również buduje swoją kondycję i zdolność do lotu, aby w miejscu
osiedlenia się roju zapewnić szybki rozwój nowej rodziny, która musi dużym
wysiłkiem zbudować swoje gniazdo i do
zimy uzyskać właściwą siłę oraz zgromadzić niezbędne zapasy do jej przetrwania. Tak więc nastrój rojowy to obniżenie aktywności rodzin pszczelich, czyli
zdecydowanie mniejsza produkcyjność
rodzin w pasiece.
Bieżące Informacje nr 6 [358]  Czerwiec 2019
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Chów i hodowla ryb
w ziemnych stawach typu karpiowego, cz. I
„Wedle stawu syp groblą, a wedle dochodu, żebyś jednako mógł żyć w starości, żyj z młodu;
Puść możniejszym splendece, i cugi, i suknie, bo kto nad stan swój szumi, z szczygłem się rozpuknie”
W. Potocki 1625–1696.
dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski

Ichtiolog WMODR z siedzibą w Olsztynie
Tak jak obiecałem, kontynuujemy rozważania na temat
akwakultury. W niniejszym artykule chciałbym przybliżyć
państwu prawdopodobnie najprostszą, a na pewno najstarszą,
formę akwakultury, jaką jest tradycyjny chów i hodowla ryb
w ziemnych stawach typu karpiowego. Ma niebywałe zalety
związane chociażby z proekologicznym charakterem, wynikającym wprost z tradycyjnych i stosunkowo przyjaznych środowisku metod hodowlanych. Oczywiście nie jest zupełnie pozbawiona wad oraz pewnych elementów, mogących mieć negatywny wpływ na środowisko, o czym wspomnimy w tekście. O prostocie natomiast i niskiej kosztochłonności tego typu akwakultury pisał już w 1921 roku J. Kossowski: „…do podniesienia i rozwinięcia sztucznej hodowli ryb, nie potrzeba ani inwentarzy roboczych w większej ilości, ani budowli, bez nawozów sztucznych obejść się można, jak również i bez takich narzędzi, których nabycie byłoby utrudnione…”.

Od XIV wieku notuje się dynamiczny rozwój gospodarki stawowej w Europie Środkowej. W roku 1573 Olbrycht Strumieński napisał pracę pt. „O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów”, która obok prac Jana Dubraviusa była pierwszym
podręcznikiem akwakultury (Guziur i in. 2003, Balon 2004).
W tym okresie powstało wiele gospodarstw rybackich prowadzących chów i hodowlę karpia, które przetrwały do dziś,
między innymi: Zator, Gołysz, Czernichów, Osiek, Milicz, Knyszyn i wiele innych.

Niewielki staw ziemny, w którym również można produkować ryby.
Najdymowo (fot. T.K. Czarkowski)

Tradycyjny duży staw ziemny. Okolice Pasymia (fot. T.K. Czarkowski)
Hodowla ryb w stawach ziemnych była uprawiana już w starożytności. Chińczycy już w VI w. p.n.e. budowali pierwsze
stawy, natomiast w starożytnej Europie prym w zakładaniu
małych zbiorników hodowlanych wiedli Rzymianie. Jednakże rozwój rybactwa stawowego w Europie nastąpił we wczesnym średniowieczu. Sprzyjała temu ekspansja chrześcijaństwa
i promowanie postów. Najstarsze wzmianki o profesjonalnym
chowie ryb w stawach ziemnych pochodzą z terenów Bawarii,
Czech, Moraw i Śląska (Guziur i in. 2003, Cios 2007). Na ziemiach polskich pierwsze stawy karpiowe pojawiły się prawdopodobnie ok. XII wieku n.e. (Guziur i in. 2003). Pierwszymi hodowcami karpia oraz swoistymi promotorami ówczesnej akwakultury byli zakonnicy, głównie cystersi i franciszkanie (Balon
2004, Cios 2007). To oni budowali pierwsze stawy ziemne i podejmowali hodowlę ryb.
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Klasyczna produkcja ryb w stawach ziemnych jest w swej
formie bardzo podobna do klasycznego rolnictwa, gdyż wymaga dużych powierzchni produkcyjnych, które w tym przypadku stanowią niejako naturalne „pastwiska” dla ryb (Cejko i in.
2014). Tradycyjna ekstensywność produkcji w stawach karpiowych stanowi bazę dla innych niż ekonomiczne elementów stanowiących podstawy rozwoju zrównoważonego. Obiekty stawowe mogą generować wiele korzyści natury ekologicznej, takich
jak np.: pozytywny wpływ na gospodarkę wodną w zlewni, retencję oraz poprawę jakości wód powierzchniowych, tworzenie
specyficznego mikroklimatu, siedliskotwórczość czy pozytywny wpływ na zachowanie bioróżnorodności (Wróbel 1994, Szumiec 2003, SustainAqua 2009, Gil 2009, Wojda i Zygmunt 2012).
Badania przeprowadzone przez Wojdę i Zygmunta (2012) potwierdziły ten pozytywny wpływ klasycznej akwakultury karpiowej na środowisko naturalne, w szczególności na jej retencję.
Według wymienionych wyżej autorów możliwości retencyjne
użytkowanych stawów karpiowych w Polsce wynoszą ok. 1,75
mld m3 (31796 m3 ha-1) natomiast zatrzymywanie azotu amonowego oraz fosforu podczas badań wynosiło odpowiednio: 2,6
kg azotu i 4,9 kg fosforu na 1 ha stawu rocznie.
Nie zawsze jednak gospodarka karpiowa generuje tylko
pozytywne efekty. Dość kłopotliwym problemem związanym
z użytkowaniem stawów karpiowych może być znaczna ilość
zawiesiny spływająca wraz z wodą spuszczaną ze stawów

przy zagrodzie
w trakcie jesiennych odłowów. Według cytowanych wcześniej autorów stężenie zawiesiny w pierwszym i drugim etapie spuszczania stawów jest niewielkie i wynosi średnio ok.
65 mg/l, poziom ten zdecydowanie wzrasta w ostatnim etapie
spuszczania stawów (kiedy zagęszczenie ryb w łowisku jest najwyższe) i wynosi ok. 5490 mg/l. Niezrównoważone użytkowanie stawów rybnych, oparte na zbyt intensywnych metodach
produkcji, może negatywnie oddziaływać na elementy przyrodnicze położone poniżej zrzutu wody z obiektu. Zawiesina
może być niebezpieczna dla ichtiofauny żyjącej w naturalnych
ekosystemach, szczególnie dla ryb łososiowatych tarła jesiennego – koregonidów, których okres naturalnego rozrodu zazwyczaj zbiega się w czasie z odłowami ryb w stawach (Czarkowski i in. 2015). Zamulenie jaj złożonych przez sielawę i sieję może być jednym z powodów ich wyższej śmiertelności. Z praktyki rybackiej wiadomo, że karpie towarowe pozostające w łowisku stawu powodują olbrzymie zamulenie i podnoszenie zawiesiny, która schodzi do odprowadzalnika. Nagły duży wzrost
poziomu zawiesiny w wodzie odprowadzanej na ostatnim etapie odłowów potwierdzają badania Wojdy i Zygmunta (2012).
Niestety, akwakultura karpiowa wiąże się także z niezamierzonym rozprowadzaniem gatunków obcych i inwazyjnych, takich jak chociażby czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) czy
karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio), stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ryby te wydostają się często ze stawów karpiowych w czasie spuszczania
wody albo wraz z materiałem obsadowym/zarybieniowym. Pomimo występowania tych negatywnych elementów produkcję
w stawach ziemnych należy jednak ogólnie uznać za przyjazną środowisku i człowiekowi, przy założeniu, że jest prowadzona na poziomie niskointensywnym, opartym głównie na
tzw. wydajności naturalnej stawu.

Tradycyjny odłów ryb ze stawów w odłówce za mnichem (foto. T.K.
Czarkowski)
W naszych rozważaniach pojawia się kluczowe pytanie:
czym tak naprawdę jest staw rybny? Ogólnie pojęcie „stawu”
jest pojęciem dość mało precyzyjnym, potocznie obejmującym
wiele rodzajów zbiorników wodnych, zarówno sztucznych, jak
i powstałych w sposób naturalny. Według „Słownika hydrobiologicznego” (Żmudziński i Pęczalska 1984) staw to „śródlądowy, płytki i przeważnie słodkowodny zbiornik wodny, w obrębie, którego nie można wyróżnić strefy głębinowej, profundalu i otwartej toni wodnej, pelagialu”. Kierując się tą definicją,
trudno jest jednoznacznie odróżnić staw naturalny od małego,
silnie zeutrofizowanego jeziora typu karasiowego, taki typ je-

zior jest zresztą często nazywany jeziorem stawowym. Dla rybaków i ichtiologów oraz dużej części środowiska hydrotechnicznego pojęcie „staw” jest utożsamiane głównie ze sztucznym
zbiornikiem zbudowanym ręką ludzką. Tak właśnie będziemy
traktować staw w naszych dalszych dywagacjach. Podstawową funkcją stawów budowanych na obszarach wiejskich jest
zazwyczaj funkcja: rybacka (produkcyjna), przeciwpowodziowa i retencyjna, nawodnieniowa i wodopojowa, energetyczna
i młynarska, przeciwpożarowa, ściekowa i filtracyjna oraz rekreacyjna (wędkarska) i ozdobna.
Rzadko kiedy funkcja stawu ograniczona jest tylko do pełnienia jednej funkcji, najczęściej stawy budowane przez ludzi spełniają wiele funkcji jednocześnie, np. bardzo często funkcja rybacka idzie w parze z funkcją przeciwpowodziową i retencyjną czy
rekreacyjną. Jeśli staw został wybudowany z myślą o chowie lub/i hodowli ryb, to nazywamy go stawem rybnym lub stawem
rybackim. W świetle prawa wodnego staw jest urządzeniem wodnym służącym do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, mówi o tym art. 16 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późn. zmian.),
wymieniając obok stawów rybnych również stawy przeznaczone
do rekreacji i oczyszczania ścieków. Powyższy akt prawny w art.
197 doprecyzowuje, iż ziemny staw rybny jest urządzeniem melioracji wodnej. Pamiętajmy, że wykonanie urządzeń wodnych
z zasady wymaga uzyskania tzw. pozwolenia wodnoprawnego,
choć są od tego pewne odstępstwa, o czym jeszcze wspomnimy
w następnych artykułach. W nich również szczegółowo omówię
budowę stawu ziemnego oraz ogólne zasady produkcji ryb w tego typu obiektach hodowlanych.
Źródła:
- Balon E.K. 2004 – About the oldest domesticates among fish – Journal of Fish Biology 65 (Suppl. A): 1-27.
- Cios S. 2007 – Ryby w życiu Polaków od X do XIX w. – Wyd. IRŚ,
Olsztyn.
- Cejko B.I., Czarkowski T.K., Kowalski R.K., Targońska K. 2014 –
Rozród ryb w warunkach akwakultury zrównoważonej i organicznej – Wyd. KRJiR UWM, Olsztyn: s. 1-99.
- Czarkowski T.K., Kapusta A., Kozłowski K. 2015 – Opracowanie
ichtiologiczno-rybackie sporządzone na potrzeby oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięcia związanego z użytkowaniem obiektu chowu i hodowli ryb „Tylkówek” – Olsztyn.
- Gil F. M. 2009 – Natura 2000 i Akwakultura – Wyd. MŚ, Warszawa, s.1-33.
- Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W. 2003 – Rybactwo stawowe – Ofic. Wyd. Hoża, Warszawa.
- Kossowski J. 1921 – Karp w stawach naszych. Praktyczne wskazówki do prowadzenia i zakładania stawów rybnych – Nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
- SustainAqua 2009 – Zintegrowane podejście do zrównoważonej
i zdrowej akwakultury słodkowodnej. Podręcznik SustainAqua –
Podręcznik zrównoważonej akwakultury s. 1-116.
- Szumiec M.A. 2003 – Multidirectional integrated and sustainable
role of carp ponds. (W: Conference papers of annual carp producers)
– Pol. Fish. Soc: 33-38.
- Wojda R., Zygmunt G. 2012 – Wpływ stawów karpiowych na jakość, retencję i bilans wodny zlewni – Komun. Ryb. 3: 1-8.
- Wróbel S. 1994 – Stawy i ryby – Aura 6: 18-19.
- Żmudziński L., Pęczalska A. 1984 – Słownik hydrobiologiczny –
PWN, Warszawa.
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z ekonomią za pan brat

Podstawowe deﬁnicje i zasady szacowania
szkód rolniczych
Corocznie występujące niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodują wielkie straty w uprawach rolnych na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, jak i całej Polski. W związku z tym wojewoda corocznie powołuje komisje, których celem jest szacowanie skali szkód. Komisje obowiązuje klasyfikacja zjawisk zawartych w ustawie o ubezpieczeniu
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jakie są to zjawiska?
mgr Radosław Skudlarz

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Susza oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września,
spadku klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej wartości
określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
Szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie
wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza.
W przypadku, gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk, nie
jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych. Informacje i raporty suszowe
można znaleźć na stronie susza.iung.pulawy.pl w zakładce Raporty.

 obsunięcie się ziemi – oznaczają szkody spowodowane przez
zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:
• zapadanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek
obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych
wolnych przestrzeni w gruncie;
• usuwanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
 lawiny – oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego
zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota.

 Powódź to szkody powstałe wskutek:
 zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód
płynących i stojących,
 zalania terenów wskutek deszczu nawalnego. Za deszcz nawalny uważa się opad potwierdzony przez IMiGW o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez
niego skali. W uzasadnionych przypadkach i/lub w braku
możliwości uzyskania opinii IMiGW ubezpieczyciel może
stwierdzić fakt wystąpienia deszczu nawalnego na podstawie
stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia
lub bezpośrednim sąsiedztwie,
 spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich
i podgórskich.
Nie traktuje się jako zalania nawilgocenia gleby, jeżeli nie było poprzedzone wystąpieniem wody na powierzchni gruntu. Jako zalania nie traktuje się również zastoisk wodnych utrzymujących się corocznie w terenach podmokłych o wysokim poziomie wody gruntowej przez dłuższe okresy, niezależnie od nasilenia opadów atmosferycznych.

 PODSTAWOWE ZASADY SZACOWANIA SZKÓD:
 niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się
poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących
zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód
powstałych w pojedynczych gospodarstwach wskutek pioruna; minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha jednolitej uprawy; komisja powinna oszacować
wszystkie szkody, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym
lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i w środkach trwałych); szacowanie szkód u rolników
odbywa się wyłącznie poprzez lustrację w terenie, nie mogą
być uznawane inne dowody, np. zeznania świadków, dokumentacja fotograficzna,
 powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód musi być zgodna z wnioskiem złożonym do biura powiatowego
ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego,
 koszty nieponiesione z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód według danych producenta rolnego
w przypadku określenia wielkości produkcji na podstawie
danych rolnika,
 koszty poniesione dodatkowo, np. kary za niewywiązanie się
z kontraktacji, dodatkowe uporządkowanie pola np. z kamieni, namułu po powodzi,
 średnia roczna produkcja rolna potrzebna do wyliczenia wysokości szkody jest ustalana na poziomie gospodarstwa na
podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym
gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 Grad to opad bryłek lodu o różnych kształtach, zazwyczaj kulistych, o średnicy do 50 mm, jednakże rzadko mogą się zdarzyć o większej średnicy. Opady gradu występują w ciepłej
porze roku podczas deszczu i burz. Można żądać potwierdzenia faktu wystąpienia opadu gradu przez IMiGW. Jeżeli
nie ma takiej możliwości, wówczas bierze się pod uwagę stan
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu.
 ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem
lub wysadzeniem roślin, w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia,
polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub
całkowitej utracie plonu lub jego części;
 przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez
obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym
zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
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Źródła:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r.
poz. 187 z późn. zm.)
- Wytyczne dla komisji powołanych przez wojewodę.

rozwijamy obszary wiejskie

Czcząc pamięć i tradycję
wpojoną przez przodków…
„Dla upamiętnienia 100-lecia Odzyskania Niepodległości wdzięczni naszym ojcom
rolnicy ziemi oleckiej. Czcząc pamięć i tradycję wpojoną przez przodków,
wiarę w Boga, szacunek do Ojczyzny, rodziny, pracy i ziemi wznosimy
ten głaz wraz z tablicą pamiątkową. Wieliczki, 3 maja 2019 r.”

mgr inż. Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
3 maja, w święto naszej pierwszej konstytucji, w Wieliczkach odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową upamiętniającą rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość zorganizowana została przez społeczny komitet organizacyjny i Urząd Gminy w Wieliczkach. Tablica pamiątkowa, którą ufundowała Izba Rolnicza, została wmurowana w kamienny obelisk.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście i delegacje
z regionu oraz mieszkańcy Wieliczek i okolicznych miejscowości. Swoją obecnością zaszczycili: posłowie Krzysztof Jurgiel oraz Wojciech Kossakowski, wiceprezes Krajowej Rady
Izb Rolniczych Mirosław Borowski, wiceprezydent Polskiej
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Krzysztof Banach, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
w Olsztynie Jan Heichel, dyrektor oleckiego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Robert Nowacki, dyrektor Stacji Hodowli
i Unasieniania Zwierząt Grzegorz Wojtkielewicz, prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku Jerzy Skorupski, dyrektor Banku Spółdzielczego w Olecku Jarosław Wiśniewski, kierownik
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olecku Krzysztof Krasowski, wójt Jarosław Kuczyński, wicestarosta Marek Dobrzyń. Ponadto udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych i poczty sztandarowe Ochotniczych
Straży Pożarnych w Wieliczkach i Markowskich, Izby Rolniczej i PFHBiPM.

Ceremonię odsłonięcia poprzedziła uroczysta msza święta
w intencji Ojczyzny i strażaków, której przewodniczył ksiądz
prałat Stanisław Tabaka i koncelebrował wraz z księdzem Antonim Sawickim, proboszczem parafii Wieliczki. W homilii ksiądz
prałat zwrócił szczególnie uwagę na zbieżność rocznic obchodzonych tego dnia, ich wartość duchową, a nade wszystko od-

dał cześć ziemi i ojcom rolnikom, którzy ją szanowali i pielęgnowali, krzewili gospodarność, pracowitość i wiarę w Boga.
Ksiądz proboszcz podziękował natomiast rolnikom za inicjatywę oraz Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej w Olsztynie
za ufundowanie tablicy. Msza zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę...”.

Po mszy zebrani w procesji przeszli na skwer tuż przy kościele, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy. Na wmurowanej w kamienny obelisk tablicy zostały wyryte słowa cytowane w nagłówku. Uroczystego odsłonięcia dokonał inicjator wydarzenia wiceprezydent PFHBiPM Andrzej
Steckiewicz w asyście posłów Krzysztofa Jurgiela i Wojciecha
Kossakowskiego oraz Mirosława Borowskiego, Marka Dobrzynia i Jarosława Kuczyńskiego. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Antoni Sawicki, który w swojej modlitwie podkreślił,
że tablica będąca darem za odzyskaną przed stu lat niepodległość od teraz będzie w Wieliczkach miejscem pamięci kultu
patriotycznego rolników ziemi oleckiej. Wartę honorową przy
obelisku pełnili żołnierze.
Treść jubileuszowej deklaracji rolników ziemi oleckiej na stulecie niepodległości została podpisana przez gości i uczestników ceremonii i uroczyście wmurowana. W przemówieniach
głos zabrali posłowie.
Na zakończenie wiceprezes Borowski podziękował również
innym osobom i darczyńcom, którzy w nie mniejszym stopniu pomagali przy tworzeniu tego miejsca pamięci i budowie
patriotycznego dzieła. Bezpośrednio po odsłonięciu został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”. Nad obeliskiem uniosły
się słowa: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!
Źródła:
- relacja własna
- zdjęcia: www.ug.wieliczki.pl
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Bogata oferta gospodarstw szkółkarskich oraz producentów zabudowy i aranżacji ogrodów dopełnione misternie wykonanymi wyrobami rękodzielniczymi, swojskim jedzeniem, a wszystko opatrzone iście piknikową atmosferą. To zaledwie
część z licznych atrakcji, jakie czekały na odwiedzających w tym roku Wiosenne Targi Ogrodnicze.
mgr inż. Magdalena Pusz

Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
W dniach 27-28 kwietnia na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej
91 w Olsztynie odbyły się kolejne Wiosenne Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”. Była to już jedenasta edycja wydarzenia, które rozpoczyna kalendarz imprez plenerowych w regionie i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających zjeżdżających się z całego województwa. Tysiące zwiedzających dowodzą, iż targi stały się doskonałą alternatywą ciekawie spędzonego czasu dla całej rodziny.
W leśnej scenerii ośrodka, u progu nowego sezonu działkowego i ogrodowego, zaprezentowano bogatą gamę: drzewek
i krzewów owocowych, bylin, roślin ozdobnych, rabatowych
i balkonowych oraz ziół i rozsad warzywniczych. Liczni kupujący cieszyli się z różnorodności i zachwalali dobrą jakość
sadzonek, co przekładało się również na zadowolenie wystawców. Oferta została wzbogacona o wiele gatunków i odmian sukulentów, które cieszyły się niebywałą popularnością. Uzupełnieniem dla wielu roślin były nawozy i środki ochrony roślin.
A kropką nad i w aranżacji zielonej przestrzeni była oferta producentów maszyn i urządzeń oraz mebli i ozdób ogrodowych.

Miłośnicy rękodzieła i rzemiosła artystycznego mogli nabyć
albo przynajmniej nacieszyć oko misternie wykonanymi robótkami na szydełku i drutach, wyrobami krawieckimi, ręcznie robioną biżuterią czy przedmiotami wykonanymi metodą decoupage. Dopełnieniem i oddaniem charakteru targów były pokazy rękodzielnicze, które wzbudzały niemałe zainteresowanie.
Na głównym dziedzińcu przed budynkiem ośrodka unosił
się fantastyczny zapach świeżego pieczywa, wędzonego mięsa
i aromatycznych ziół. To wszystko za sprawą obecności przetwórców rolno-spożywczych z producentami żywności regionalnej i tradycyjnej na czele. Mocny akcent tego sektora świad-
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czy o dużej popularności smaków regionalnych i niesłabnącym
zapotrzebowaniu na nisko przetworzoną żywność wśród konsumentów. Można było rozsmakować się m.in.: w domowych
wędlinach, smalczyku ze skwarkami, chlebie pieczonym na zakwasie, serach korycińskich, naturalnych miodach, słodkich łakociach i wielu innych przysmakach. Przysmaki regionu prezentowane były również przez koła gospodyń wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Elementem, który inspirował odwiedzających do współdziałania, była strefa pokazowo-warsztatowa. Rozbudzenie
wyobraźni i kreatywność były myślą przewodnią warsztatów
i pokazów z serii „Bądź bohaterem swojego ogrodu”, gdzie
zaprezentowano renowację mebli i przedmiotów w ogrodzie
oraz drobne prace stolarskie, które można wykonać samemu.
Prelekcje na scenie targowej oraz liczne konsultacje udzielano
w pokazie prawidłowego cięcia drzew i krzewów owocowych,
a także „Zaproś zioła do swojej kuchni”. Była również możliwość zasięgnięcia porady z zasad aranżacji tarasów przydomowych i balkonów oraz skorzystania z indywidualnych konsul-

rozwijamy obszary wiejskie
tacji i wspólnych zakupów ze specjalistą. Szczególne zainteresowanie wzbudziły warsztaty z serii „Wiszące ogrody”, gdzie
zwiedzający własnoręcznie projektowali i sadzili rośliny w różnych kombinacjach. Na stoisku Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej możliwe było bezpłatne badanie pH w próbkach gleb
z ogrodów działkowych i przydomowych.

Nie zapomnieliśmy o najmłodszych gościach targów. Z myślą o nich przygotowaliśmy pełną gier i zabaw wioskę dziecięcą, gdzie jedną z atrakcji były warsztaty z programowania
i matematyki w świecie popularnej gry Minecraft, przygotowane przez Akademię Małego Programisty. Miłośnicy zwierząt uczestniczyli w wyjątkowym pokazie ogierów ras zimnokrwistych w sezonie 2019 oraz wystawie zwierząt futerkowych,
ptactwa ozdobnego i gołębi rasowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych podczas targów można było skorzystać z doradztwa świadczonego przez przedstawicieli licznych instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa, w tym również specjalistów z Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Pomysłowością wykazały się również szkoły rolnicze, które zachęcały do podjęcia nauki w jednej z nich.

Jesteśmy przekonani, iż fantastyczna pogoda, niebagatelny
asortyment oraz ciekawy program nadały targom sielski, rodzinny charakter zapewniając wiele satysfakcji i świetną zabawę.
 I miejsce – Tratwy Nogat – Edyta, za ciekawą ofertę drewnianych desek do krojenia i serwowania produktów oraz interesującą aranżację stoiska.
 II miejsce – Pracownia Rękodzieła Asi – Kwiaciarnia Joanna Langowska, za różnorodną ofertę produktów rękodzielniczych, takich jak maskotki, mydła glicerynowe z naturalnych składników
 III miejsce – PHU Skalar Karolina Polańska-Czaja, za bogaty asortyment ryb do stawów oraz oczek wodnych pochodzących z polskich hodowli.

Komisja oceniająca przyznała również tytuł „Hit Targów”
firmie Gospodarstwo Ogrodnicze Olga i Marcin Dąbrowscy
z Wipsowa, za bogata ofertę bylin, traw ozdobnych i turzyc,
a także paproci ogrodowych i ziół oraz fachowe doradztwo.

Laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy, życząc wielu sukcesów! I do zobaczenia za rok na Wiosennych Targach
Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach”! A już dziś zapraszamy na XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”,
które odbędą się w dniach 7-8 września 2019 r.
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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 współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Olimpiada Wiedzy Rolniczej,
Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.
19 czerwca 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbędzie się finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. W finale swoją wiedzę zaprezentują zwycięzcy eliminacji powiatowych przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w terminie 15.03-5.06.2019 r.
Operacja pt. „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” ma na celu:
 aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności
osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości
narodowych i innych osób wykluczonych społecznie oraz
ograniczenie ubóstwa,
 wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich,
 upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników,
 wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności
gospodarowania w warunkach wolnego rynku,
 wykorzystanie potencjału młodzieży oraz wzmacnianie motywacji do pracy,
 pobudzenie aktywności edukacyjnej młodzieży skierowanej
na rozwijanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności,
 promocję jakości życia na wsi lub promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
Operacja pt. „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” stwarza płaszczyznę do aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc
pracy na terenach wiejskich. Szczególnie istotne jest wykorzystanie potencjału młodzieży poprzez m.in. pobudzanie ich zainteresowań rolnictwem, popularyzację i pogłębianie wiedzy
teoretycznej oraz praktycznych umiejętności rolniczych. W perspektywie zobaczyć będzie można wieś zmieniającą się i dostosowującą swój potencjał do potrzeb rynku.

Realizacja Operacji przyczyni się do wspierania włączenia
społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego
na terenach wiejskich, pogłębienia i wdrożenia wiedzy w praktykę, którą jej uczestnicy uzyskają podczas przygotowań w poszczególnych etapach eliminacji, osiągając dobre i bardzo dobre rezultaty ekonomiczne w różnokierunkowej produkcji, jaką prowadzą. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania w prowadzonej działalności, poprawiają efektywność ekonomiczną
gospodarstw, jednocześnie zwiększając konkurencyjność regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Operacja przyczyni się również
do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu
inicjatyw na rzecz rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i leśnictwa. Dzięki Operacji zwiększy się zainteresowanie uczestników różnorodnymi formami postępu w rolnictwie.
Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Regulamin olimpiady dostępny jest u kierowników powiatowych zespołów doradztwa rolniczego, a także u organizatora
olimpiady. Szczegółowe informacje nt. wydarzenia można uzyskać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw.
Kontakt: Ewa Reut, e.reut@w-modr.pl, tel. 89 526 44 39 w. 44,
kom. 665 920 617.
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Wsparcie innowacyjności w sektorze rolnym
Wsparcie finansowe udzielane w ramach działania „Współpraca”, które jest elementem Programu Rozwoju Obszarów Rolnych na lata 2014-2020, dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz
realizacji przez te grupy projektów, których głównym założeniem jest tworzenie rozwiązań innowacyjnych w sektorze
rolno-spożywczym.
dr Marcin Kazimierczuk

Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Cel działania „Współpraca”

Wysokość pomocy

Głównymi celami działania
grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub
znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem
I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych albo znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw.
Ten ostatni model sprzedaży produktów rolnych ma na celu
przede wszystkim innowacje w zakresie sposobu jego organizacji tak, aby po utworzeniu dał większą szansę na uzyskanie nie tylko samofinansowania swojej działalności, ale
także ma przynosić taki dochód rolnikom, który gwarantuje
dalsze utrzymanie trwałości i rozwoju utworzonego lub rozwijanego łańcucha dostaw.

Pomoc w działaniu „Współpraca” ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Poziom wsparcia kształtuje się w następujący sposób:
 w przypadku kosztów ogólnych – 100% kosztów kwalifikowalnych
 w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych
 w przypadku kosztów inwestycyjnych – 50% kwalifikowalnych
 koszty bieżące, w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą
w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów

Beneficjent

Zakres pomocy

Beneficjentem działania „Współpraca” jest wspomniana
wcześniej grupa operacyjna EPI, która składa się z co najmniej
dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:
 rolnicy,
 właściciele lasów – w rozumieniu art. 6 pkt 3 Ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788 oraz
z 2018 r. poz. 650 i 651),
 jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.
z 2018 r. poz. 87) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 przedsiębiorcy,
 podmioty świadczące usługi doradcze.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się między
innymi koszty:
 budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 zakupu lub instalacji:
 nowych maszyn lub urządzeń,
 nowej aparatury naukowo-badawczej
 ogólne, do których zalicza się:
 sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
 związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
 przygotowania dokumentacji technicznej operacji,
 badań,
 koszty bieżące, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, w formie ryczałtu.

Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 wynosi 5,5 mln zł na jednego beneficjenta,
z tym że w odniesieniu do:
 kosztów inwestycyjnych, kosztów badań, a także kosztów
bieżących limit ten wynosi w sumie 5 mln zł,
 kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 tys. zł. Z tym, że koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych.
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Wyższa premia dla młodych rolników
Nabór wniosków od 31 maja do 29 czerwca br.
Każdy młody rolnik, który planuje samodzielnie prowadzić gospodarstwo i skorzystać z „premii” 150 tys. zł w ramach
poddziałania PROW 2014-2020 „Premie dla młodych rolników”, powinien bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie
wymogi i zobowiązania, które dotyczą beneficjenta i jego gospodarstwa, wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. z późn. zmianami.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wsparcie dla młodych rolników ma głównie na celu ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych.
Beneficjentem działania może być osoba, która:
 Jest pełnoletnia i nie ukończy 40. roku życia do dnia złożenia wniosku o pomoc;
 Ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się
do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 Rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej (co najmniej
1 ha UR), lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 Przed dniem rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa:
 nie wystąpiła o: przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej dla rolników w ramach programów UE
lub pomocy krajowej
 nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych
obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, lub
 nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej z wyjątkiem hodowli lub chowu do 2 koni poza gospodarstwem;
 Nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 Zobowiąże się do zrealizowania biznesplanu dotyczącego
rozwoju gospodarstwa.
Przez prowadzenie działalności rolniczej jako kierujący rozumie się prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności
osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności
i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.
Wnioskodawca wraz z wnioskiem przyznanie pomocy
przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży
produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie i zobowiązuje się do jego realizacji. Uprawy podaje się na całą planowaną powierzchnię (również tę, którą rolnik nabędzie w ciągu 9
miesięcy od decyzji o przyznaniu pomocy).
Wymogi dotyczące gospodarstwa
wskazanego w biznesplanie
 Najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rolnik rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie:
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 o łącznej powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych,
gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, zwanych
dalej „użytkami rolnymi”, równej co najmniej:
• powierzchni minimalnej, którą stanowi średnia powierzchnia
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (10,81 ha
za rok 2018 – obowiązująca dla województwa warmińsko-mazurskiego),
• średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych
w gospodarstwie jest niższa, niż średnia powierzchnia gruntów
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,
• oraz nie większej niż 300 ha.
 Przynajmniej 70% (7,60 ha) minimalnej powierzchni, czyli
średniej krajowej, która jest częścią podstawową gospodarstwa, musi stanowić przedmiot:
 własności beneficjenta,
 użytkowania wieczystego, lub
 dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego.
 Wielkość ekonomiczna – w wyniku realizacji biznesplanu
powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10% w odniesieniu do stanu wyjściowego. Docelowo wielkość ta nie może być mniejsza niż 13 tys.
euro i większa niż 150 tys. euro.
 Wydatki w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych muszą być udokumentowane w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy (150 tys. zł), w tym inwestycje
w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej
kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.
Pomoc (premia) będzie przyznawana wg kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów (minimalna liczba pkt = 8),
przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru.
Jeżeli dane lub informacje zawarte we wniosku lub biznesplanie mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania
pomocy ulegną zmianie w wyniku kontroli administracyjnej
lub kontroli na miejscu, aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy oraz liczby przyznanych punktów dokonuje się
wyłącznie w przypadku, gdy z danych uzyskanych w wyniku kontroli wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.
Punkty będą przyznawane m.in. za:
 powierzchnię UR powyżej średniej wojewódzkiej = 23,05 ha,
(do 7 pkt),
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 kwalifikacje na dzień składania wniosku o pomoc (2-5 pkt),
 kompleksowość biznesplanu (do 6 pkt),
 wpływ na realizację celów przekrojowych PROW 2014-2020
(do 7 pkt),

 różnicę wieku między przekazującym gospodarstwo lub jego największą część a młodym rolnikiem (2 lub 4 pkt),
 przejęcie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw przejętych w całości (3 pkt).

WAŻNIEJSZE ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA
WYSZCZEGÓLNIENIE

MINIMALNY OKRES

 prowadzenie jako kierujący działalności rolniczej w gospodarstwie zgod- co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy
nie z biznesplanem
 zrealizowanie biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie

do dnia upływu 3 lat od wypłaty I raty pomocy

 Uzupełnienie wykształcenia (jeśli dotyczy)

w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

 podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako rolnik z mocy co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy
ustawy w pełnym zakresie
 rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów lub księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej lub ewidencji przy- co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wychodów i rozchodów nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biz- płaty I raty pomocy
nesplanu i prowadzenia jej ewidencji
 przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą

co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy

 prowadzenie działań, z tytułu których przyznano punkty w ramach
do dnia upływu 5 lat od wypłaty I raty pomocy
systemu wyboru operacji
 umożliwianie przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza
na seminarium nt.:

„Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej”
które odbędzie się 25 czerwca br. w Olecku, w siedzibie Oddziału Ośrodka, Aleja Zwycięstwa 10.
Program szkolenia (wraz kartą zgłoszenia) dostępny od 6 czerwca br. na www.wmodr.pl/aktualności.
Osoba do kontaktu: Jadwiga Weisbrod, tel. 665 891 872; E: j.weisbrod@w-modr.pl

oraz na seminarium nt.:

„Dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich”
Seminarium odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w siedzibie WMODR, ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie.
Program szkolenia (wraz kartą zgłoszenia) dostępny od 7 czerwca br. na www.wmodr.pl/aktualności.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel: 89 535 76 84 w. 51 lub 665 830 954, E: a.szwacka@w-modr.pl
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Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
– terminy planowane do 31.12.2019 r.
Termin naboru
wniosków*

Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

1.

Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

wrzesień 2019

2.

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

29 marca – 28 czerwca
2019 r.

3.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

15 kwietnia – 31 maja br.
i październik 2019

4.

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

28 grudnia 2018
– 25 lutego 2019

5.

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

listopad 2019**

6.

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

28 lutego – 29 marca br.
31 maja – 29 czerwca br.

7.

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

31 maja – 29 czerwca

8.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw
rolnych” - nabór obszar a, b, c

29 marca
– 27 maja 2019

9.

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

czerwiec 2019

10.

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

marzec 2019

ROZWÓJ GOSPODARSTW

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
11.

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

sierpień 2019

12.

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

31 stycznia
– 1 marca 2019

13.

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

wrzesień 2019**

14.

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

wrzesień 2019**

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
15.

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

luty 2019

16.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

luty 2019

17.

Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych”

marzec 2019

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
18.

Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych
uczestników systemów jakości” (wnioski należy składać do OT KOWR)

19.

Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” premia pielęgnacyjna
i premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną

20.

Działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

21.

Działanie: „Rolnictwo ekologiczne”; Działanie: „Płatności dla obszarów ONW”

22.

Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

1 czerwca
– 31 lipca 2019

23.

Podddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska

2 maja
– 12 czerwca 2019

wrzesień 2019****

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
15 marca
– 31 maja 2019

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie zależnie od przebiegu procesu legislacyjnego
** Zależnie od dostępności środków finansowych
*** Z uwzględnieniem zmian do PROW przekazanych KE w grudniu 2018 r.
**** Zależnie od procesu notyfikacji do KE krajowych systemów jakości żywności
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach
gospodyń wiejskich. Dz.U. z 2019 r., poz. 693. Ustawa weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin
uprawnych i gleb. Dz.U. z 2019 r., poz. 739. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r.
 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej
na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U.
z 2019 r., poz. 747. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
26 kwietnia 2019 r.
 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków
spożywczych. Dz.U. z 2019 r., poz. 754. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 maja 2019 r.
 z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje
typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 760.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia
2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania
szkód w uprawach i płodach rolnych Dz.U. z 2019 r., poz.
776. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 marca 2019 r.
2019-04-27.
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. Dz.U. z 2019 r., poz. 815. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r.
 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Dz.U.
z 2019 r., poz. 827. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
7 maja 2019 r.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach. Dz.U. z 2019 r., poz. 701.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dz.U. z 2019 r., poz. 706.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. z 2019 r., poz. 817.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. z 2019 r., poz. 824.
PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań
objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.
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w domu i w zagrodzie

Zagrody edukacyjne w teorii i praktyce cz. I
»Jesteśmy szkołą, która nie jest szkołą, jaką każdy zna. Budynkiem szkolnym jest wolna natura, klasą szkolną jest
pole, łąka, las, obora. Naszymi nauczycielami są rośliny, zwierzęta i ludzie żyjący w zagrodzie wiejskiej«.
mgr inż. Marta Bieciuk, mgr inż. Renata Kierska

Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Środowisko wiejskie, a szczególnie czynne gospodarstwo
rolne, stwarza duże możliwości edukacji poprzez dotyk, smak
czy też obserwację zjawisk. Coraz częściej mówi się o zagrodzie wiejskiej w realizacji szkolnych programów nauczania
jako miejsca stanowiącego innowacyjną bazę edukacyjną.
Połączenie wiedzy teoretycznej, praktycznego podejścia do
pracy i rytmu życia na wsi oraz pasji gospodarzy stwarza idealne warunki do nauczania w gospodarstwach wiejskich. Zdobywanie w ten sposób nowej wiedzy i umiejętności stanowi
ważny element w systemie edukacji zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Innowacyjny kierunek działalności nierolniczej kreuje nowe możliwości rozwoju w wielu aspektach.
W sektorze rolnictwa – dodatkowy dochód dla rodzin rolniczych, w sektorze szkolnictwa – alternatywne formy kształcenia zorientowane na praktyczne działanie.
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych (OSZE)
Edukacyjny aspekt gospodarstwa rolnego promuje OSZE. Jej
koncepcja została opracowana w latach 2010-2011 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do celów strategicznych funkcjonowania Sieci należą: popularyzacja rolniczego oblicza wsi, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych funkcjonuje w systemie doradztwa rolniczego na zasadzie współpracy jednostki
centralnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, podległej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego.
Sieć nie posiada osobowości prawnej. Struktura Sieci oparta
jest na trzech filarach:
 poziom krajowy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w Krakowie – Koordynator Krajowy Sieci;
 poziom regionalny (wojewódzki): Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – Koordynatorzy Wojewódzcy w każdym Ośrodku Doradztwa Rolniczego (ODR);
 poziom lokalny: gospodarstwa rolne podejmujące działalność edukacyjną aplikujące o członkostwo w Sieci.
W wyniku ogólnopolskiego projektu zostało zdefiniowane pojęcie gospodarstwa edukacyjnego wraz z jego identyfikacją rynkową w postaci nazwy „zagroda edukacyjna”. Indywidualne gospodarstwa prowadzące działania edukacyjne (np. rolnicy, wyjątkowo stowarzyszenia, koła gospodyń
wiejskich, spółki czy spółdzielnie) zostały zrzeszone w sieci pod jedną wspólną nazwą. Sprzyja to wyróżnieniu profilu edukacyjnego gospodarstw należących do sieci, a także poszerza wachlarz możliwości i skuteczność podejmowa-
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nych działań o charakterze promocyjnym. Decyzją Urzędu
Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej od 2014 roku ochrona
prawna obejmuje:
 znaki słowne:
Zagroda Edukacyjna
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
 znaki słowno-graficzne.

Zagroda edukacyjna
Istotą funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych jest przybliżenie społeczeństwu procesów zachodzących w naturalnym
środowisku gospodarstwa wiejskiego. Zamysł ten przekłada się
na określone cele edukacyjne wykorzystujące potencjał materialny i niematerialny danego gospodarstwa oraz zasoby przyrodnicze i kulturowe.
Mianem zagrody edukacyjnej określa się przedsięwzięcie:
 prowadzone przez mieszkańców wsi,
 zlokalizowane na obszarach wiejskich,
 realizujące przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród następujących:
 edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
 edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej
wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
W obiekcie powinny znajdować się zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla
grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych i pozaszkolnych lub udostępnianie dla rodzin
z dziećmi jako atrakcja turystyczna bądź dorosłych podróżujących indywidualnie. Obligatoryjnym warunkiem technicznym jest posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć i toalet dla uczestników zajęć oraz dopełnienie określonych
prawem warunków bezpieczeństwa.
Korzyści wynikające z członkostwa
w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
Świadczenie usług edukacyjnych przez gospodarstwa rolne
przynosi wymierne korzyści, zarówno dla sektora rolnictwa,
jak i sektora szkolnictwa.

w domu i w zagrodzie

Korzyści dla rolnictwa

Jak dołączyć do Sieci?

umożliwienie spotkania z przyszłymi konsumentami
promocja produktów z gospodarstwa
zachęta i pozyskanie klientów do bezpośrednich zakupów
urozmaicenie życia codziennego
przyjemność pracy z dziećmi, nauczycielami, rodzinami
rozwój osobowy i twórczy rodzin rolniczych
przedłużenie sezonu (osób świadczących usługi agroturystyczne)
 możliwość uzyskania dodatkowego dochodu

 zapoznać się z regulaminem OSZE i wypełnić zgłoszenie –
do pobrania na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl
 dołączyć opis programów realizowanych w gospodarstwie
wiejskim, zakładających realizację co najmniej dwóch celów
edukacyjnych
 dołączyć dokumentację fotograficzną na płycie CD/DVD
przedstawiającą profil edukacyjny gospodarstwa
 formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami wysłać do koordynatora wojewódzkiego, który po rekomendacji przekaże go do CDR o. Kraków.









Korzyści dla szkolnictwa






urozmaicenie i wzbogacenie procesów kształcenia
programy nauczania ukierunkowane na praktyczne działanie
ćwiczenia praktyczne z różnych przedmiotów
alternatywne miejsca edukacji
poznawanie wiejskiej kultury
Korzyści bezpośrednie członków
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

 prawo identyfikowania oferty edukacyjnej logotypem Sieci
 promocja ofert w ogólnopolskim systemie internetowym
www.zagrodaedukacyjna.pl
 promocja na targach i innych wydarzeniach oraz mediach
 dostęp do poradników merytorycznych
 udział w okresowych szkoleniach
 wsparcie doradcze
 wymiana doświadczeń na portalu społecznościowym
Wymagania formalne
Pretendentem do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych może być każde gospodarstwo wiejskie spełniające wymagania określone w definicji „zagrody edukacyjnej”. Przystąpienie do Sieci jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się na
podstawie indywidualnego kwestionariusza zgłoszeniowego,
zwierającego rekomendację uprawnionego pracownika właściwego terytorialnie Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR).
Kwestionariusz jest przekazywany do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a następnie weryfikowany pod kątem zgodności profilu działalności edukacyjnej z potencjałem gospodarstwa oraz celami funkcjonowania Sieci. Dopuszcza się możliwość korekty wniosku
na etapie kwalifikacji obiektu do Sieci. Członkowie mają obowiązek aktualizacji informacji w zakresie oferty oraz realizowanych programów edukacyjnych.

Osoby do kontaktu z Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w sprawie przyłączenia do OSZE:
 Renata Kierska
tel. 89 526 44 39 w. 49, r.kierska@w-modr.pl
Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, szczycieński.
 Maria Kapuścińska
tel. 87 520 30 31 w. 27, m.kapuscinska@w-modr.pl
Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski.
WMODR z s. w Olsztynie zaprasza do udziału w operacji
pn. „Zagrody edukacyjne jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyzacji działalności rolniczej”.
Działanie będzie zrealizowane w formie seminarium połączonego z wyjazdem studyjnym do zagród edukacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w OSZE w terminie 18-20 września 2019 r.
Do udziału w operacji zapraszamy właścicieli zagród edukacyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w OSZE oraz osoby zainteresowane założeniem zagrody edukacyjnej. Więcej informacji na stronie
www.wmodr.pl.
Źródła:
- www.zagrodaedukacyjna.pl
- Czarnecka B. M., Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej [w] Turystyka wiejska a edukacja różne poziomy, różne wymiary. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu,
2007, s. 144-154.
- Bogusz M., Kania J., Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości, 2016.

Bieżące Informacje nr 6 [358]  Czerwiec 2019

45

w domu i w zagrodzie

O jaju prawie wszystko
Jak historia pokazuje, kurze jajo w „swoim długim życiu” odnotowało zarówno wzloty, jak i upadki. Przełomowym okresem były lata 70.-80. XX wieku, w których to branża jajczarska przeżyła zahamowanie związane z fobią na tle cholesterolu. Czas zmiany poglądów w kwestii spożywania jaj przypadł na początek XXI wieku. Cholesterol przestał być już
postrzegany jako ten „zły” składnik. Ten komponent jaja, jak się okazało, ma niewielki wpływ na poziom cholesterolu
we krwi.
mgr inż. Monika Hodór

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Jajo kurze dostarcza organizmowi cenne aminokwasy, tłuszcze, witaminy, cholesterol oraz inne ważne dla organizmu ludzkiego składniki. Jest doskonałym źródłem niezwykle cennych
aminokwasów egzogennych, czyli takich, których organizm
ludzki nie jest w stanie sam wytworzyć, a są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Aminokwasy te znajdują się w białku jaja. Stąd też ta część jaja została uznana przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pełnowartościowe
białko wzorcowe.
Zawarte w jaju tłuszcze składają się w ok. 60 proc. z trójglicerydów, ok. 30 proc. z fosfolipidów, 6 proc. z cholesterolu
(w formie wolnej i zestryfikowanej) oraz z wolnych kwasów
tłuszczowych stanowiących niecały 1 proc. Dla organizmu człowieka najbardziej wartościowymi tłuszczami jaja są fosfolipidy,
w tym lecytyny, w których skład wchodzi m.in. cholina. Lecytyna ma prozdrowotne właściwości polegające na zdolności
rozbijania spożywanych tłuszczów oraz cholesterolu na mniejsze cząstki, zapobiegając tym samym ich przyklejaniu się do
ścianek naczyń krwionośnych. W rezultacie odkładanie się blaszek miażdżycowych ulega znacznej redukcji. Dzięki szczególnym właściwościom lecytyna zapobiega także tworzeniu się
kamieni żółciowych. Cholina będąca składnikiem lecytyny jest
potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego (transport ważnych składników, prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komórek, wpływa też na poprawę pamięci).
Kolejnym cennym składnikiem jaja są zawarte w nim witaminy, zarówno rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K), jak
i w wodzie (witaminy z grupy B, a w szczególności B1, B2, B6
oraz witaminy B12, która nie występuje powszechnie w żywności). Witamina B12, zwana inaczej kobalaminą, pełni bardzo
ważną funkcję w zapewnieniu właściwego funkcjonowania
układów nerwowego i krwiotwórczego. Pozwala na utrzymanie zdrowia psychicznego i poprawia sprawność umysłową. Ponadto wpływa na redukcję uczucia zmęczenia i znużenia. Rola kobalaminy to także wzmacnianie i pobudzanie przebiegu
procesu przemiany materii.
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach skumulowane są
w żółtku. Do tej grupy zaliczamy m.in. witaminę A, która ma
duży udział w procesie widzenia. Ponadto działa przeciwnowotworowo, wzmacnia układ odpornościowy, a także zapobiega zakażeniom. Utrzymuje również prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci. Należy do najważniejszych związków
budujących odporność organizmu.
Witamina D zawarta w żółtku w połączeniu z wapniem
chroni przed zawałem serca, udarem czy chorobą wieńcową.
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Może także zapobiegać zmniejszeniu zawartości tzw. dobrego
cholesterolu HDL. Odpowiada za prawidłowy proces mineralizacji zębów i kości. Pomaga wchłaniać wapń oraz transportować go do kości, utrzymując tym samym ich prawidłową jakość. Niezwykle ważnym dla osób zmagających się z podwyższonym poziomem cukru we krwi jest działanie witaminy D,
które polega na stymulowaniu wydzielania insuliny, co pozwala na utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy, a w rezultacie pomaga zapobiec jednej z chorób cywilizacyjnych – cukrzycy typu 2.
Jajo kurze należy do nielicznych produktów, które w swoim składzie zawierają selen
i jod. Pierwszy składnik znany jest jako silny przeciwutleniacz, uznany w zapobieganiu rakowi prostaty. Jod natomiast odgrywa ważną rolę wspomagając pracę tarczycy. Oprócz wymienionych składników
mineralnych jaja kurzego należy również wymienić bardzo istotny dla organizmu wapń. Najwięcej jest go w skorupce jaja, która po poddaniu odpowiedniej obróbce (zmielenie wcześniej
wyprażonej skorupy) może stanowić doskonały suplement wapnia. Do składników
mineralnych jaja kurzego zalicza się również m.in. żelazo, fosfor,
cynk czy magnez.
Jajo kurze, jak wiele innych produktów
spożywczych, może być przyczyną alergii pokarmowej. Większość ludzi z tym rodzajem alergii uczulona jest
tak naprawdę na białko jaja kurzego. Mimo to osoby uczulone na ten rodzaj pożywienia powinny unikać zarówno białka, jak i żółtka. Alergia na jajka występuje głównie, ale nie
wyłącznie, u dzieci. Zwykle mija wraz z wiekiem. Zdarzają się jednak przypadki, że ta alergia towarzyszy człowiekowi przez całe życie. W przypadku dzieci jaj nie powinno
się podawać przed ukończeniem 1. roku życia.

w domu i w zagrodzie
Każdy konsument kupujący jaja kurze powinien mieć pewność, że są świeże. Cechy świadczące o ich świeżości to: wypukłe i centralnie umiejscowione żółtko oraz przejrzyste białko i mała komora powietrzna (do 6 mm). Pojawia się jednak
pytanie, jak to sprawdzić bez uszkodzenia skorupki? Jest na to
kilka sposobów. Jednym z nich jest zanurzenie jaja w garnku
z wodą. Jajo świeże będzie leżało na dnie, a „stare” wypłynie
na powierzchnię wody. Sprawdzeniu świeżości jaja może także
posłużyć test przez potrząsanie. Świeże jajo nie powinno wydawać żadnego dźwięku. Gdy zaś słyszalne jest tzw. chlupanie, mamy wówczas do czynienia z nieświeżym produktem.
W warunkach domowych można zastosować jeszcze inną
metodę sprawdzenia stanu świeżości, ale jej zastosowanie wymaga już jego rozbicia. W tym przypadku o świeżości jaja świadczyć będzie gęste i przejrzyste białko oraz centralnie ułożone
i wypukłe żółtko. Im jajo jest starsze, tym żółtko staje się bardziej matowe i płaskie, a białko ulega zmętnieniu i rozrzedzeniu.
Jaja kurze powinny być spożyte do 28 dni od ich zniesienia.
Oczywiście nie oznacza to, że od razu po upływie tego
czasu (następnego dnia), zepsują się i nie będą się
nadawały do spożycia. Zaczną jednak powoli tracić swoje właściwości. Kupując jaja,
należy zawsze sprawdzać podane na
opakowaniu daty produkcji oraz
termin przydatności do spożycia.
Aby zachować odpowiednią jakość jaj, należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania. Powinny
być przetrzymywane
w miejscu bez dostępu światła, chronione
przed wilgocią i dość
wysoką temperaturą. Okres, przez który
można przechowywać
jaja, zależy głównie od
ich świeżości i czystości. Jest kilka zasad, których należy przestrzegać
przy przechowywaniu jaj.
Nie należy ich myć, chyba
że będą od razu przeznaczone do konsumpcji. W przeciwnym wypadku umycie spowoduje usunięcie ochronnej warstwy jaja,
która ma za zadanie uniemożliwić dostęp mikroorganizmów i powietrza do jego
wnętrza. Najlepszym miejscem do przetrzymywania jaj jest lodówka. Należy tu jednak wspomnieć,
że powinno się unikać przechowywania ich we wspólnych pojemnikach z produktami charakteryzującymi się intensywnym
zapachem (np. czosnek, cebula, ryba itp.), ponieważ jajo bardzo
łatwo je chłonie. Ważne jest także ułożenie jaj. Należy je układać
tępym końcem (komorą powietrzną) do góry, dzięki czemu żółtko będzie leżało na zwartym białku w centrum jaja. Przechowywać je można w pomieszczeniach suchych, ciemnych i chłodnych
o temperaturze do 12°C, ale nie niższej niż 0°C.

Kwestią, która od dawna nurtuje konsumentów, jest oczywiście to, ile tak naprawdę jaj można zjeść bez szwanku na
zdrowiu. Zdanie na ten temat specjaliści zmieniali już wielokrotnie. Ostatecznie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
zaleca osobom zdrowym spożywanie nawet 10 jajek tygodniowo (w tym także te, które zawarte są w ciastach, makaronach
itp.) bez obaw o zdrowie. W przypadku osób o podwyższonym poziomie cholesterolu lekarze wciąż ostrożnie podchodzą do tematu. Limit w przypadku tych osób to kilka sztuk
tygodniowo. Poza liczbą ważna jest także forma, w jakiej spożywamy jaja. Jedną z najlepszych dla organizmu jest wersja jaj
ugotowanych na miękko (do 4 minut). Krótka obróbka termiczna (podczas gotowania na miękko) czyni jaja lepiej strawnymi niż te, które gotowane są dłużej (na twardo). Dłuższy czas
gotowania przyczynia się do strat na wartości odżywczej jaj
i w tej postaci nie są też polecane osobom mającym problemy
trawienne. Podczas dłuższej obróbki dochodzi również do reakcji siarki z żelazem w jaju i w ten sposób tworzy się charakterystyczna zielonkawa obwódka wokół żółtka. Porównując zaś jaja przygotowane na parze z usmażonymi na tłuszczu,
korzystniej pod względem zdrowotnym wypadają te pierwsze. W trakcie smażenia wytwarzane są bowiem niebezpieczne związki, dlatego też jajecznica czy jaja sadzone powinny
być spożywane rzadziej.
Jaja kurze przez lata uważane były za winowajcę podwyższenia poziomu cholesterolu. Bez względu na to, czy były to jajka na miękko czy na twardo, nie były polecane. To ulega zmianie. Spożycie kilku jajek w tygodniu nie zagraża podwyższeniem cholesterolu, ponieważ stanowi on zaledwie 0,3 proc. całego jaja. Tak niski udział procentowy ma niewielki wpływ na
jego poziom we krwi człowieka. Ponadto coraz częściej podkreśla się, że jajo kurze może mieć poważny udział w walce
z wysokim cholesterolem, a to dzięki zawartej w nim lecytyny,
mającej właściwości emulgujące, czyli rozbijające tłuszcz i cholesterol na drobne cząstki, nie pozwalając tym samym na ich
przyklejanie się do płytek krwi lub ścian naczyń krwionośnych.
Jaja kurze są produktem bardzo sycącym. Można je zatem
uznać za doskonały składnik w diecie odchudzającej. Dzięki składnikom zawartym w jajach organizm ludzki otrzymuje budulec odpowiedni dla prawidłowego rozwoju mięśni, kości i mózgu.
Źródła:
- Jaja Cennym Źródłem Składników Bioaktywnych, J. Kijowski, G.
Leśnierowski, R. Cegielska-Radziejewska, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 5 (90), 29 – 41
- www.dietaoxy.pl
- www.poradnikzdrowie.pl
- kipdip.org.pl
- informatordrobiarski.pl
- www.focus.pl
- www.medistore.com.pl
- www.medonet.p
- www.e-zikoapteka.pl
- kuchnia.wp.pl
- tipy.interia.pl
- www.fakt.pl
- ndb.nal.usda.gov/ndb/foods
- rodzinazdrowia.pl
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Majówka Kół Gospodyń Wiejskich w Olsztynie
Tegoroczne wydarzenie, które odbyło się 19 maja na olsztyńskim Starym Mieście, to już druga odsłona promująca
dorobek kulturowy, artystyczny i kulinarny kół gospodyń wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
mgr inż. Marta Bieciuk, mgr inż. Monika Hodór

Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Celem wydarzenia była prezentacja tradycji i dziedzictwa
kulturowego kół gospodyń wiejskich, promocja produktów lokalnych i regionalnych, propagowanie i ukazanie ich dorobku
artystycznego oraz kulinarnego, pogłębianie więzi z regionem,
a także aktywizacja i integracja lokalnych środowisk.

Organizatorami wydarzenia byli: Warmińsko-Mazurski
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Oddział
Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Podczas wydarzenia stoiska wystawiennicze zaprezentowało
14 kół gospodyń wiejskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego: „Aksamitka” Piasty Wielkie, Stare Jabłonki, Łabędnik, „Szczęściary” Szczęsne, Lipowiec, Mszanowo, Mierki,
Babiak, Stawiguda, Piecki, Tynwałd, Bezledy, Ruś, Nowa Wieś.
Na zaaranżowanych przez siebie stoiskach prezentowały lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe mieszkańców obszarów
wiejskich w postaci produktów żywnościowych, wyrobów rękodzielniczych oraz ludowego folkloru.
W ramach majówkowego przedsięwzięcia odbyły się dwa
konkursy: „Najładniejsze wiosenne stoisko” oraz „Wiosenna
Miss-ka KGW”. Pierwszy z konkursów miał charakter zespołowy, a drugi indywidualny.
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Wyniki konkursu „Najładniejsze wiosenne stoisko”:
– I miejsce – KGW Ruś,
– II miejsce – KGW Lipowiec,
– III miejsce – KGW Babiak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz bony podarunkowe.

Wyniki konkursu „Wiosenna Miss-ka KGW”:
– I miejsce i tytuł Wiosenna Miss-ka KGW – Marta Suszyńska z KGW Mszanowo,
– II miejsce i tytuł I Wiosenna Wicemiss-ka KGW – Mariola
Poko z KGW „Szczęściary” Szczęsne,
– III miejsce i tytuł II Wiosenna Wicemiss-ka KGW – Elżbieta
Krzemińska z KGW Piecki.
Laureatki zostały symbolicznie udekorowane szarfami oraz
otrzymały dyplomy i bony podarunkowe. Pozostałe uczestniczki otrzymały dyplomy za udział.

Całemu wydarzeniu towarzyszył bogaty program artystyczny w postaci występów: zespołu folklorystycznego „Pieckowianie” z Piecek, kapeli ludowej „Rogóżanie” z Rogóża, zespołu
„Baby Ruśkie + 2 promile” z Rusi, zespołu Kół Gospodyń Wiejskich „Szczęściary” ze Szczęsnego.
Ponadto uczestnicy majówkowego wydarzenia, odwiedzający stoisko Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, mieli okazję poznać niezwykle ciekawą ofertę Gospodarstwa Agroturystycznego i Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy
Dzbanek” z miejscowości Sąpy w powiecie elbląskim. W ziołowym klimacie i wszechobecnych produktach markowych w postaci bab – lalek motanek, poznawali niepowtarzalną ofertę
edukacyjną i turystyczną warmińsko-mazurskiej wsi.

ogłoszenia kupno-sprzedaż
SPRZEDAM:
 Gospodarstwo rolne w miejscowości Wodukajmy (gm. Sępopol)
o pow. 12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się: dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym
(72 m2), obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42
m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie
działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku
9,9 ha (dwie działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.
 Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry,

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

 Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok prod.
1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża rok produkcji 1987. Powiat bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.
 Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel, cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
 Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu I wł.
Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja
opony orginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. Tel. 600 096 165.
 Byki 100% LM 10 sztuk 12-13 miesięcy 5000-5500 zł/szt, ok. Gołdapi. Tel. 600 096 165.
 Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
 Kombajn BIZON Z056 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan idealny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obornika
dwuosiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę (szer. robocza 3 m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW). Tel. 55 244 81 89
(dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
 Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny i zarejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 615 532.
 Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową,
dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
 Sprzedam szczeniaki foksterier tricot po rodzicach polujących,
gm. Jonkowo. Tel. 604 194 791.
 Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (w pełni
sprawną) – cena 28 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka.
Tel. 600 797 360.
 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę
gwiaździstą jednorzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
 Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
 Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty siana i sianokiszonki. Gmina Purda. Tel. 664 773 157.
 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.
 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.
 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.

 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. Waplewo
gm. Jedwabno. Tel. 510 834 283.
 Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 500 891 996.

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

 Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie,
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.
 Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
 Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
 Chłodnia do mleka 1000 l po wymianie agregatu 2 lata temu 7000 zł, gmina Wilczęta. Tel. 609 973 847.
 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje
paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 518 867 456.
 Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Producent, tel. 533 053 636.
 Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig
1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł.
Ełk. Tel. 693 467 794.
 Ładowarkę teleskopową JCB, przyczepę do zboża 18 t., rozrzutnik T-088, osprzęt do ładowarek, chwytak do bel. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 509 236 519.
 Dom 1-rodzinny, parterowy, wolnostojący położony w malowniczym miejscu (gm. Płoskinia). Pow. mieszk. domu wynosi 100 m2,
pow. działki 5,72 ha. Możliwość rozbudowy budynku mieszkalnego. W cenie gotowy projekt rozbudowy z pozwoleniem na budowę.
Dom składa się z 5 pokoi, przestronnego holu, kuchni oraz łazienki. W domu została wymieniona instalacja elektryczna, centralne
ogrzewanie (nowe grzejniki, piec CO, okna). Na całej pow. mieszk.
wymieniono wylewki i podłogi, sufity podwieszane. Na działce duży, murowany budynek gosp. Na posesji znajduje się staw, młody
owocowy sad, ogródek warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji
drogą asfaltową. Położenie nadaje się na prowadzenie działalności
agroturyst. (ok. 300 m do lasu). Tel. 721 015 466.
KUPIĘ:
 Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. Tel.
724 133 999.
 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 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.
 Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża,
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tonową. Tel. 795 807 728.
 Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od 30
do 100 ha. Tel. 795 807 728.
 Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222,
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
PRACA:
 Zatrudnię kombajnistę na żniwa (z noclegiem). Tel. 795 807 728.
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KRZYŻÓWKA
1. Owies głuchy

1.

2. Cap

2.

3. Wilczyca

3.

4. Gromada pszczół

4.

5. Na kanapie

5.
6.

6. Iglak

7.

7. Napój bogów

8.

8. Dziki kot

9.

9. Pingwin
10. Na twardo lub miękko

10.
11.

11. ............ Kół Gospodyń Wiejskich
12.

12. Królewska ryba

13.

13. Zalanie terenu

14.

14. Siekane ............
15.

15. Podanie, legenda

16.

16. Frazes

17.

17. Hobby
18.

18. Ptasie ............

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 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
 BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05
 BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46
 DZIAŁDOWO,
• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,
tel. (23) 696 19 75
 ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
 EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
 GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
 GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
 IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
 KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
 LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1,
tel. (89) 767 23 10

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.
reklama na okładce kolor:


II, III str. - 1 000 zł netto



IV str. - 1 200 zł netto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:


format A4 - 800 zł netto



format 1/2 A4 - 500 zł netto



format 1/4 A4 - 400 zł netto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:


Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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



Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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



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

 OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17
 OLSZTYN
• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

- 500 zł netto
od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto
Kartka A3 złożona do formatu A4
od 8 do 16 stron - 1 500 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

 OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24
• Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61
 PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

„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

Rusza kolejna edycja konkursu AGROLIGA
Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2019 rozstrzygany jest na dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. Wojewódzki etap konkursu
organizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR,
KOWR i KRUS.

4.
5.

Konkurs Agroliga 2019 – etap wojewódzki, II
edycja – finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Zgłoszenia uczestników należy dokonać poprzez
wypełnianie karty zgłoszenia, która dostępna jest
na stronach: www.wmodr.pl oraz www.odr.pl.
Konkurs AgroLiga corocznie prezentuje siłę
polskiego rolnictwa. Zwycięzcy to najlepsi rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy potrafią zbudować swoje warsztaty pracy na
wysokim poziomie, umiejętnie korzystają z funduszy unijnych i uzyskują ponadprzeciętne wyniki ekonomiczne. Uczestnictwo w konkursie to
prestiż w branży, zaś bycie laureatem – ogromny sukces i efekt ciężkiej pracy.
Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwagę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
REGULAMIN Konkursu AgroLiga 2019
Konkurs AgroLiga 2019 organizowany jest
na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych
Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem
sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
a także - Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes
KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi
Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest
wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2019
w kategoriach: Rolnicy i Firmy.
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich
dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2014-2018.
2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu
2019 r. poprzez wydrukowanie regulaminu
w czasopismach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich
Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny
wpływać zgłoszenia kandydatów w katego-

6.

7.

riach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe,
które dokonają oceny zgłoszeń.
W czasie swoich prac Komisje Konkursowe
powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:
a) do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby
prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach
może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,
agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane
dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej.
W gronie laureatów nie mogą się znaleźć
gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie
mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
b) do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem 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, prowadzone przez
właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
c) przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia
i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2019 na
szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej
uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.
Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza
i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2019
powinna się odbywać na łamach czasopism
wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
– w miarę możliwości – rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników na szczeblu wojewódzkim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019 w kategorii Rol-

nicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2019 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim lub w drodze głosowania czytelników
czasopism wydawanych przez ODR-y.
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
rolnika do odpowiedniej kategorii
W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz
Wojewódzki.
9. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019
w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi
2019. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół
z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2019 na
szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich o objętości do 1 strony formatu A4. Zgłoszenia należy przesłać do 31 października
2019 r. pod adresem:
Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
z dopiskiem
Sekretariat Konkursu „AgroLiga 2019”
10. Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2019,
złożona z Mistrzów Krajowych AgroLigi
z lat 2014-2018 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów na
szczeblu krajowym i honorowych patronów,
wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów
Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2019 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
11. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2019
odbędzie się w II kwartale 2020 roku.
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Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego seminarium podsumowującego konkurs.
O terminie rozstrzygnięcia WMODR z siedzibą w Olsztynie poinformuje wkrótce na stronie
ośrodka oraz na łamach naszego miesięcznika.

Zapraszamy do udziału
i życzymy powodzenia!
Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Z 365FarmNet masz
dokumentację pod kontrolą
Darmowa wersja podstawowa
Oszczędność czasu
dzięki aplikacji mobilnej
Po prostu załóż konto
i zacznij dokumentować

