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

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

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

Narodowy program szczepień
Masowy program szczepień jest jednym z największych wyzwań planistycznych, organizacyjnych i logistycznych od
kilku dekad w zakresie zdrowia Polaków.
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
ETAP I:
q Trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 70 lat.
q Trwają szczepienia zarejestrowanych seniorów oraz osób
z grupy 0.
W grupie I znaleźli się również m.in.:
n
n
n
n

seniorzy powyżej 60 roku życia,
osoby z chorobami przewlekłymi,
służby mundurowe,
nauczyciele.
Procedura szczepień:

1. Rejestracja.
2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności
ponownej rejestracji.
Szczepienie przeciw COVID-19 jest bezpłatne i dobrowolne. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do szczepienia przez
lekarza i będzie zaszczepiony, otrzyma potwierdzenie przyjęcia pierwszej dawki preparatu, wraz z informacją o dacie podania drugiej dawki.
Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną
produkcję przeciwciał oraz stymuluje komórki odpornościowe tak, aby chroniły go przed zakażeniem koronawirusem.
Szczepionka przeciw COVID-19 powstała zgodnie ze wszystkimi najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Procedury rejestracyjne zostały skrócone do minimum, ale badania wykonywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych szczepionek. W badania nad
nią zaangażowali się wybitni naukowcy z całego świata. Dzięki
tak dużemu, globalnemu wysiłkowi otrzymaliśmy bezpieczną
i skuteczną broń w walce z pandemią.
W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowano
ponad 200 punktów szczepień, głównie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i szpitalach. Szczegółowe informacje zawarte są także na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/warminsko-mazurskie.
Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19,
ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą
mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego w gminach
transportu (w każdej gminie działa dedykowana temu specjalna infolinia).
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W celu umówienia wizyty, pacjent może:
n skorzystać z bezpłatnej całodobowej infolinii 989,
n umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),
n zgłosić się bezpośrednio w punkcie szczepień,
n wysłać SMS o treści „szczepimy się” pod numer: 664 908 556.
Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent
będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany SMS-em. Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart
Szczepień. Pacjent otrzyma też zaświadczenie o szczepieniu.
Najświeższe informacje, komunikaty, wskazówki, odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień znajdują się na stronie gov.pl/szczepimysie.

z życia WMODR

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Zapraszamy do korzystania z internetowych form przekazywania wiedzy
przez WMODR
Szkolenia online
– są organizowane
przez doradców terenowych i mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych informacji branżowych. Plan szkoleń online zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR
w zakładce szkolenia.
Rejestracji chęci udziału można dokonać przez stronę Ośrodka wybierając kolejno: aktualności, wieści z PZDR, ewentualnie interesujący powiat, choć w przypadku szkoleń online nie obowiązuje podział terytorialny.
Szkolenia e-learningowe – odbywają się w dogodnym dla uczestnika czasie, tzn. dzięki nadanym przez WMODR
uprawnieniom (login i hasło) uczestnik
otrzymuje dostęp do treści przygotowanych przez specjalistów Ośrodka i kształci się samodzielnie. Doskonała forma dla
osób ceniących indywidualny tok zdobywania wiedzy. Po ukończonym szkoleniu
i pozytywnym zaliczeniu testu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Dostępne szkolenia e-learningowe:
q „Dostosowanie gospodarstwa rolnego
do wymogów BHP”;
q „Zatrzymać każdą kroplę wody –
zwiększenie retencji, powtórne wykorzystanie wody w gospodarstwie”.
Rejestracji chęci udziału można dokonać
przez stronę internetową Ośrodka w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
Planowane do uruchomienia szkolenia
e-learningowe w najbliższym czasie to:
n zakładanie i prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej przez rolników i ich domowników;
n hodowla, chów i użytkowanie zwierząt
gospodarskich, w tym zasady uboju
z konieczności zwierząt gospodarskich
kopytnych poza rzeźnią;
n dziedzictwo kulinarne wsi jako produkt turystyczny regionu.

Udział w powyższych internetowych
formach przekazywania wiedzy jest
bezpłatny. Dokładamy wszelkich
starań, aby ten kanał komunikacji
Ośrodka z rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich charakteryzował się jakością merytoryczną,
był łatwy w obsłudze i pasował do indywidualnych preferencji odbiorców.

|

Realizacja usług doradczych w ramach
poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje 3-letnie programy doradcze finansowane ze środków
EFRROW. Dla 842 gospodarstw objętych usługami doradcy wykonali analizę
sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz prowadzą rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów. W zależności od potrzeb rolnika,
doradcy mogą ocenić dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub pomóc
w dostosowaniu gospodarstwa rolnego
do wymogów BHP lub świadczyć usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji
w zakresie stosowania metod i zabiegów
lub pomóc w uczestnictwie w systemach
jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji
o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa ekologicznego.

nieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
W nowej edycji programów mogą wziąć
udział rolnicy już korzystający z usług doradczych od 2019 roku, jak i nowi rolnicy, zainteresowani podniesieniem konkurencyjności swojego gospodarstwa. Wybór
pozostałych usług nastąpi w procesie konsultacji rolnika z doradcą.
Zapraszamy do kontaktu z Doradcami terenowymi, którzy są realizatorami
bezpośrednimi usług doradczych. Programy doradcze są współfinansowane ze
środków EFRROW, dlatego realizowane są
bez pobierania jakichkolwiek opłat.

|

Nabory wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020
q „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej” – nabór wniosków do 15 lutego br.
q „Inwestycje mające na celu ochronę wód
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – nabór do
26 lutego br.
q „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – nabór do 28
lutego br.
Zachęcamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych
poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz
z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji świadczonych przez pracowników WMODR z s. w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów
Doradztwa Rolniczego.

Aktualnie Ośrodek
prowadzi dobór 1242
gospodarstw, którym
w perspektywie najbliższych dwóch lat, będą
świadczone kolejne usługi doradcze w ramach
poddziałania 2.1 PROW.
Istotnym elementem realizacji tych programów
doradczych będą kwestie środowiskowe i klimatyczne, stąd też powszechną usługą będzie ograniczenie zaBieżące Informacje nr 2 [376] n Luty 2021
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z życia samorządu województwa

Mój 1% dla organizacji pożytku publicznego
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego kontynuuje akcję społeczną „Wspieram region”. Jej ideą jest zachęcanie mieszkańców do przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Organizacje pożytku publicznego to podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod
warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
reszty społeczeństwa.
– Pula przekazanych pieniędzy z roku na rok znacznie się powiększa, jednak spora kwota jest jeszcze do zaangażowania. W minionym
roku wynosiła ona blisko 6,6 mln zł. – tłumaczy Gustaw Marek
Brzezin, marszałek województwa. – Dzięki przekazanym pieniądzom wspieramy organizacje pożytku publicznego, które często ratują
życie potrzebującym. Nie bądźmy obojętni na ich los. Tym bardziej
w tym specyficznym czasie, kiedy od wielu miesięcy wszyscy borykamy się trudnościami, jakie przyniósł COVID-19. Z myślą o nas
wszystkich – apeluję, by zostawić 1 proc. naszego podatku na Warmii i Mazurach!

300 organizacji pożytku publicznego, prowadzących działania
w najróżniejszych dziedzinach – od ochrony zdrowia, przez
pomoc ubogim, po akcje kulturalne i działalność sportową.
Z danych uzyskanych z Izby Administracji Skarbowej
w Olsztynie wynika, że w 2020 roku mieszkańcy regionu
przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 23,5
mln zł (wzrost o 925 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego) z czego blisko 5,3 mln zł trafiło do organizacji z Warmii
i Mazur. Blisko 6,6 mln zł (spadek do roku ubiegłego o prawie 280 tys. zł) to kwota stanowiąca wartość 1% należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych wynikająca z zeznań, w których podatnicy nie zadeklarowali chęci przekazania 1 proc. podatku.
Kampania społeczna „Wspieram region” prowadzona jest
przez samorząd województwa po raz 12.
Placówki medyczne priorytetem samorządu
Są dodatkowe pieniądze na regionalną służbę zdrowia.
Przebudowa oddziałów, podniesienie jakości usług medycznych, termomodernizacja budynków – to przykładowe projekty, o dofinansowaniu których właśnie zdecydował zarząd
województwa.

W 2017 roku w gronie honorowych ambasadorów znaleźli
się: Iwona Pavlović (wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim oraz sędzia w międzynarodowych konkursach tanecznych), Henryka Bochniarz (przewodnicząca Rady Głównej
Konfederacji Lewiatan), Krzysztof Hołowczyc (kierowca rajdowy), Andrzej Matracki i Paweł Matracki (mistrzowie fryzjerstwa), siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn, Norbi (piosenkarz,
prezenter radiowy, dziennikarz telewizyjny) oraz zespół muzyczny Enej. W 2018 roku do tego zacnego grona dołączyli:
Wojciech Malajkat (aktor teatralny i telewizyjny, rektor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie), Paweł
Burczyk (aktor filmowy i prezenter telewizyjny) i Krzysztof
Bubik (kierowca rajdowy). Z kolei w 2020 roku poparcie dla
akcji potwierdziła Joanna Jędrzejczyk (zawodniczka mieszanych sztuk walki).
W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma ponad
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Uruchamiamy listy rezerwowe, to już ostatnia prosta w akcesji środków w naszym regionalnym programie operacyjnym – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Dodatkowe pieniądze
przeznaczamy na to, co teraz najważniejsze, czyli między innymi na
wsparcie ochrony zdrowia. Na bieżąco kierujemy tam fundusze z budżetu samorządu województwa i z programów europejskich. Jesteśmy
w stałym kontakcie z placówkami medycznymi, reagujemy na bieżące zapotrzebowania.
Na działania poprawiające efektywność energetyczną budynków dofinansowanie dostaną szpitale: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (wartość 5 mln zł,
dofinansowanie 2,5 mln zł), Giżycka Ochrona Zdrowia (wartość 4,5 mln zł, dofinansowanie 3,4 mln zł).
Szpital Powiatowy w Pasłęku przystępuje do budowy budynku na potrzeby oddziału rehabilitacji dla dzieci (wartość
5,5 mln zł, dofinansowanie 3,4 mln zł).
Szpital MSWiA realizuje także projekt poprawiający bezpieczeństwo świadczenia usług w leczeniu chemioterapią (wartość
2 mln zł, dofinansowanie 1,7 mln zł). Natomiast Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Olsztynie dostanie wsparcie na modernizację oddziałów neurologicznego i udarowego (wartość 9
mln zł, dofinansowanie 7,3 mln zł).

z życia ARiMR

Pomoc dla rolników szczególnie
dotkniętych kryzysem COVID-19
W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację w sektorach produkcji rolnej związaną z epidemią COVID-19 w 2020 roku
ARiMR uruchomiła pomoc w ramach różnych działań związanych z łagodzeniem kryzysu wywołanego epidemią.
W ofercie ARiMR znajdowała się zarówno pomoc finansowana z budżetu PROW 2014-2020 jak również wsparcie
udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajowa.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
dodano nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych
kryzysem związanym z COVID-19”, tzw.
Pomoc COVID-19 PROW. Jest to działanie,
w ramach którego udzielono jednorazowej pomocy podmiotom w sposób szczególny dotkniętych kryzysem związanym
z COVID-19 i wymagającym wsparcia, w celu utrzymania
płynności finansowej i przetrwania kryzysu. Pomoc adresowana była do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu
mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach
ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych. Wysokość
wsparcia finansowego uzależniona była od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie przekraczała 7 tys. euro. Natomiast łączna pomoc dla
rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie mogła przekroczyć 100 000 EUR. Całkowite wydatki publiczne w euro w ramach tego instrumentu wsparcia to ponad 273 mln euro. W ramach tego działania do ARiMR wpłynęło ponad 195 tys. wniosków. W województwie warmińsko-mazurskim o to wsparcie wnioski złożyło ponad 11 tys. rolników, którzy szczególnie mocno odczuli skutki kryzysu wywołanego przez koronawirus. W ramach
tego wsparcia na konta rolników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego trafiło ponad 62 mln zł. Wszystkich strat
ta pomoc nie wyrówna, ale pomoże tym najbardziej dotkniętym koronakryzysem.

|

W celu złagodzenia kryzysu wywołanego COVID-19 wdrożono również kilka specjalnych programów finansowanych
z budżetu krajowego.

Na początku listopada w związku z epidemią koronawirusa i w konsekwencji zamknięciem cmentarzy, ARiMR
uruchomiona pomoc dla producentów lub sprzedawców
chryzantem, którym zagrażała utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią. W skali kraju wypłacono ponad 77,5 mln zł dla ponad
5,2 tys. posiadaczy chryzantem. W województwie warmińsko-mazurskim o to wsparcie wnioski złożyło 136 posiadaczy chryzantem, dla których ARiMR do końca roku przekazała 2,84 mln zł.

Specjalna pomoc z budżetu krajowego w łącznej wysokości
175 mln zł została przewidziana również dla hodowców trzody
chlewnej, którym w związku z sytuacją spowodowaną wirusem groziła utrata płynności finansowej. Wnioski o takie wsparcie w skali kraju złożyło blisko 10,5 tys. rolników, a wynikająca
z nich szacowana kwota jest na ok. 155 mln zł. W województwie
warmińsko-mazurskim o to wsparcie ubiega się 411 producentów trzody chlewnej. Ostateczna kwota pomocy będzie znana
po rozpatrzeniu złożonych wniosków. Termin ich złożenia upłynął 21 grudnia. Pomoc będzie przysługiwała tym producentom
trzody chlewnej, którzy w okresie od 1 marca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. utrzymywali średnio dziennie co najmniej 21 świń
i będzie wypłacana w formie ryczałtu na gospodarstwo rolne,
w podziale na trzy grupy w zależności od ilości utrzymywanych świń. Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 2021 roku.

Mając na uwadze panującą epidemię COVID-19 i z tym związane m.in ograniczenia przemieszczania się ludzi oraz wprowadzenie nauki zdalnej do szkół wprowadzono mechanizm
pomocowy zwiększający dostęp do sprzętu komputerowego na
terenach wiejskich. Do 30 grudnia rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na zakup komputera dla swoich dzieci. Warunkiem ubiegania się o wsparcie było m.in. posiadanie co najmniej dwójki dzieci w wieku do 18 lat, uczących się
w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 oraz uzyskanie dochodu nieprzekraczającego
1200 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. W biurach powiatowych Agencji zarejestrowano ok. 39 tys. takich wniosków,
w tym w województwie warmińsko-mazurskim 991 wniosków.
Możliwa do otrzymania wysokość pomocy na dofinansowanie
kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz
myszą, klawiaturą i ładowarką, to kwota 1 500 zł na rodzinę,
a można ją otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic/opiekun,
który złożył wniosek o przyznanie pomocy, zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanej pomocy poprzez złożenie, do
dnia 15 kwietnia 2021 r., kopii faktury potwierdzającej dokonanie zakupu takiego sprzętu, do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.
Bieżące Informacje nr 2 [376] n Luty 2021
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z życia KOWR

Pomoc finansowa na inwestycje w gminach,
w których funkcjonowały PGR-y

Na początku 2021 roku ruszył nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości
funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Nabór potrwa do 12 lutego 2021 r. Do gmin trafią środki finansowe
w wysokości 250 milionów zł.
dr Marcin Kazimierczuk

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
To pierwszy taki program wprost skierowany do terenów popegeerowskich i ich
mieszkańców. Zaznaczyć trzeba, że wsparcie dla gmin wchodzi w skład Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. To środki na inwestycje pierwszej potrzeby, które
w wielu innych miejscowościach już istnieją i są niezwykle potrzebne także i dla
młodego pokolenia, które upomina się o godność mieszkańców potrzebujących pilnych inwestycji, które przez lata nie były tam realizowane.

py nieformalne. Proponowane wsparcie winno dotyczyć m. in.
budowy kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej; dróg wewnętrznych lub dojazdów do
miejscowości, oświetlenia, chodników, przystanków autobusowych. Pomoc finansowa może również dotyczyć centrów wsi
umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych,
zaplecza socjalnego i sanitarnego, świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich.

Gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys.
zł, natomiast maksymalna 5 mln zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku). Wnioski w pierwszej kolejności będą opiniowane przez
właściwe oddziały terytorialne Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa - w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji
w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y. Po zaopiniowaniu wniosku, właściwy oddział terenowy KOWR odsyła wniosek wraz z opinią do gminy. Gmina składa kompletny wniosek
(w tym zawierający opinię KOWR) do właściwego wojewody.
Wnioski będą oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przy Prezesie Rady Ministrów. Premier, na podstawie rekomendacji działającej
przy nim Komisji, będzie składał dyspozycję wypłaty środków.
Przedmiotowe wsparcie pomoże w rozwiązaniu problemu
pogłębiającego się przez skutki pandemii wykluczenia społecznego i ubóstwa, mieszkańców obszarów, na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Po likwidacji PGR-ów miejscowości, w których one
funkcjonowały uległy zdegradowaniu społecznemu oraz ekonomicznemu. Skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 dodatkowo pogłębiły omawiany problem. Ubytek dochodów i wzrost kosztów gmin spowodowały znaczne zagrożenie niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 przez
te samorządy, a co za tym idzie dalszy brak inwestycji na terenach popegeerowskich, co wpływa na pogłębianie się nierówności społecznych i ekonomicznych w miejscowościach popegeerowskich.
Beneficjentami wparcia będą gminy na omawianych terenach. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty
prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i gru-
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Inwestycje stanowić będą ważne źródło zamówień dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to miało pozytywny wpływ na lokalne rynki pracy, gdyż pozwoli na
utrzymanie zatrudnienia lub zapobiegnie potencjalnym obniżkom wynagrodzeń również w MMŚP. Są to też przedsięwzięcia, które rozwiązują codzienne i często najpilniejsze problemy
członków lokalnych społeczności. Przewidywany efekt przedmiotowego wsparcia wpłynie na przeciwdziałanie nierównościom społecznym, budowę infrastruktury społecznej, poprawę życia mieszkańców, rozwój poprzez inwestycje w szeroko
rozumiane mienie gminne oraz wsparcie lokalnych wspólnot,
spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów skupiających
mieszkańców terenów popegeerowskich.

w polu i na łące

Konopie przemysłowe wracają na polskie pola
Ostatnio wraca zainteresowanie konopiami przemysłowymi. Konopie, poza włókiennictwem są wykorzystywane w wielu innych branżach przemysłowych np. budownictwie, motoryzacji, kosmetyce, farmacji oraz w medycynie. W związku
z szerokim ich zastosowaniem rośnie zapotrzebowanie na dobrej jakości materiał siewny.
inż. Monika Pałdyna

Starszy Doradca Zespołu Doradców w Piszu
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich w Poznaniu powołał do
realizacji Program
Konopny stanowiący praktyczne wykorzystanie opracowanych i wdrożonych w IWNiRZ wysoko cenionych na świecie odmian konopi przemysłowych. IWNiRZ oferuje rolnikom możliwość uprawy polskich odmian konopi na cele nasienne w oparciu
o zawartą z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich umowę kontraktacyjną.
Rolnik, który zdecyduje się na uprawę konopi włóknistych w Polsce musi zapoznać się z Ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz.
1485 z późniejszymi zmianami), która zobowiązuje producentów konopi do uzyskiwania zezwolenia z urzędu gminy lub
miasta właściwego dla położenia planowanej plantacji. Urząd gminy występuje
do Marszałka Województwa o rejonizację
uprawy, dlatego rolnik wcześniej powinien złożyć w gminie deklarację uprawy
konopi. Taką deklarację najlepiej przedłożyć w gminie od października do listopada w roku poprzedzającym założenie
uprawy konopi przemysłowych. Gdy rolnik otrzyma już rejonizację wówczas może składać wniosek na uprawę.

Warunki klimatyczne panujące w całej Polsce są sprzyjające uprawie konopi przemysłowych czego nie można powiedzieć o glebach. Jakość gleb jest kluczowa w uzyskaniu wysokich plonów.
Konopie przynoszą dobry plon nasion
na glebach dobrych i średnio przydatnych rolniczo (do kl. IVb) o dużej zasobności w próchnicę. Aby zapewnić
nasionom równe kiełkowanie należy
wykonać głęboką i dokładną orkę zimową, a wiosną, przed siewem, dobrze
wyrównać glebę. Konopie przemysłowe
nie wymagają wysokiego nawożenia
azotem. Należy również wspomnieć, że
roślina ta nie potrzebuje żadnych oprysków, ponieważ jest tak wysoka, że zagłusza wszystkie chwasty. Ze względu
na to, iż jest to rzadko uprawiana roślina nie zagrażają jej również szkodniki czy choroby grzybowe. Do siewu
należy używać tylko nasion kwalifikowanych.
Konopie przemysłowe można siać od
drugiej połowy kwietnia do k ońca maja.
Głównym wyznacznikiem terminu siewu jest pogoda oraz wilgotność gleby.
Zaletą tej rośliny jest również jej odporność na wiosenne przymrozki. Nasiona
dojrzewają stopniowo od dolnej do górnej części kwiatostanu. Nasiona podczas
dojrzewania zmieniają barwę od zielonej
do szarej. Termin zbioru zależy od metody jaką rolnik chce zastosować:

q Zbiór dwufazowy – ścinane są całe
rośliny kosiarką gdy nasiona w dolnej
części wiechy są dojrzałe, następnie
zostawiane na polu złożone w stożki lub warkocze do przeschnięcia,
co umożliwi dojrzewanie nasionom
w górnej części wiechy.
q Zbiór dwufazowy – ścinanie kosiarką wiechy wtedy gdy nasiona są dojrzałe w środkowej części wiechy. Ścięte wiech suszymy pod zadaszeniem.
q Zbiór kombajnem – zbioru dokonujemy w momencie dojrzałości nasion
w środkowej części nasion.
Gdy nasiona będą już wysuszone
i oczyszczone rolnik powinien zgłosić
materiał siewny do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa gdzie
zostanie poddany ocenie kwalifikacyjnej.
Aby wartość materiału siewnego była na
wysokim poziomie należy przechowywać go w pryzmach, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu oraz kontrolować jego wilgotność (<10%).
Jeśli przyjmiemy, że rolnik otrzymał
plon 700-1000 (odmiany włókniste), 12001500 (odmiana oleista) kg/ha nasion, to
można liczyć, że osiągnie przychód do
15 000 zł zł/ha. Możliwa jest też sprzedaż słomy, której plon z ha wynosi 12001600 kg. Zatem łączny przychód może
wynieść nawet 20000 zł/ha plus dopłaty
bezpośrednie do uprawy konopi włóknistych z UE.
Z powyższych wyliczeń wynika, że
uprawa konopi przemysłowych jest bardzo opłacalna i znacząco może poprawić sytuację finansową rolnika. Jednak należy pamiętać o zapewnieniu sobie zbytu czyli zorganizowaniu kontraktacji.
Źródła:
- https://businessinsider.com.pl/;
- ttps://swiatrolnika.info/biznes-na-wsi-konopie-przemyslowe
- https://www.portalspozywczy.pl/
- https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/
inne-uprawy/
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Najczęstsze choroby bulw ziemniaka
występujące w okresie przechowywania

Ziemniak jest czwartą, najważniejszą rośliną uprawianą na świecie. Roślina ta charakteryzuje się wielostronnym użytkowaniem. Wysokie wymagania jakości bulw, stanowią dla producentów duże wyzwanie. Największy, bo ok. 80%
udział w stratach mają ubytki naturalne, które można ograniczyć, utrzymując właściwe warunki przechowywania.
mgr inż. Krzysztof Bartnik

Starszy Doradca Zespołu Doradców w Węgorzewie
Pozostałe 20% to straty wywołane przez
choroby bulw okresu przechowywania. Ich rozwój uzależniony jest od wykonywanych w czasie wegetacji zabiegów ochronnych oraz
od warunków zbioru ziemniaków. Poznanie i ograniczenie występowania tych
chorób może w znacznym stopniu zwiększyć efektywność przechowywania.
Według szacunków IHR-PIB w 2019
roku, w Polsce powierzchnia uprawy
ziemniaków wynosiła 304 tys. ha i była
większa niż w roku poprzednim o ok.
2%. Zbiory wyniosły 6,84 mln ton, a plony szacuje się na 225 dt/ha, wobec 251
dt/ha w roku poprzednim. Bulwy ziemniaka są wykorzystane w wielu kierunkach. Mogą być przeznaczone do konsumpcji bezpośredniej, przetwórstwa
spożywczego, do produkcji skrobi i etanolu. Do przechowywania przeznacza
się około 90% wyprodukowanej masy
ziemniaków. Okres przechowywania
może być różny i wynosi: dla sadzeniaków 6-7 miesięcy i od 1 do 9 miesięcy

dla pozostałych kierunków. Właściwe
przechowywanie poprzez zabezpieczenie bulw przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, minimalizuje straty powodowane przez ubytki naturalne
i agrofagi. Pozwala to na zachowanie odpowiedniej jakości bulw, wymaganej dla
poszczególnych kierunków użytkowania, a także umożliwia ich konfekcjonowanie i przygotowanie zgodnie z przeznaczeniem. Podczas przechowywania
straty plonu utrzymują się na poziomie
8-9%. W niesprzyjających warunkach
straty wywołane przez choroby bulw
okresu przechowywania mogą dochodzić do 50% i więcej. Obecność chorób na
bulwach jest spowodowana niedostateczną ochroną plantacji podczas sezonu wegetacyjnego. Dobre warunki przechowywania wpływają na ograniczenie chorób
w tym okresie. Do najgroźniejszych chorób występujących w czasie przechowywania ziemniaków należą: zaraza ziemniaka, mokra zgnilizna, sucha zgnilizna,
zgnilizny mieszane, parch srebrzysty.
Zaraza ziemniaka (sprawcą jest organizm grzybopodobny Phytophthora
infestans). Jest to najgroźniejsza choro-

ba w uprawie ziemniaka atakująca części nadziemne i bulwy. Rozwija się najpierw na częściach nadziemnych. Następnie zarodniki spływają z wodą z części nadziemnych do gleby gdzie dochodzi do infekcji bulw. Kontakt bulw z porażonymi częściami nadziemnymi również sprzyja infekcji. Zainfekowane bulwy mogą gnić już na polu. Jeśli infekcja
odbyła się pod koniec sezonu wegetacyjnego, to proces gnilny może rozwijać
się dopiero w czasie przechowywania.
Na powierzchni chorych bulw tworzą
się lekko wgłębione ołowianoszare (sine) plamy nieregularnego kształtu, a na
przekroju widać rdzawe lub brunatne
nacieki, które sięgają w głąb miąższu.
Wielkość strat uzależniona jest od terminu wystąpienia i nasilenia choroby,
warunków pogodowych oraz odporności odmiany. Ochrona plantacji w okresie wegetacji zapobiega porażeniu bulw.
Przesortowanie, jak najszybsze osuszenie
i dbałość o prawidłowe warunki przechowywania wpływa na poprawę trwałości przechowalniczej.
Mokra zgnilizna (sprawcą są bakterie Pectobacterium atrosepticum i Pectobacterium carotovorum oraz Dickeya dianthicola i Dickeya solani). Początkowo choroba ujawnia się w postaci wilgotnych
plam przypominających podsiąknięcia
wodą. Brzegi plam są wyraźnie oddzielone od zdrowej części skórki. Początkowo tworzą się niewielkie zagłębienia
wypełnione śluzowatą, kremową zgniłą
tkanką. Zainfekowane bulwy ciemnieją
i gniją. Cały miąższ zmienia się w śluz
bakteryjny. Wysoka temperatura przechowywania (powyżej 60°C), wysoka
wilgotność powietrza (>96%) i niedostateczna wentylacja sprzyjają wystąpieniu
tej choroby.
Sucha zgnilizna (sprawcą są grzyby
z rodzaju Fusarium). Do infekcji dochodzi najczęściej jesienią, podczas zbioru i przechowywania. Sprzyjają temu
mechaniczne uszkodzenia skórki oraz
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w polu i na łące
uszkodzenia spowodowane przez patogeny innych chorób. Skórka bulwy
w miejscu infekcji marszczy się, a na jej
powierzchni tworzą się koncentryczne
pierścienie i poduszeczki grzybni. Końcowym efektem rozwoju choroby jest
jej całkowita mumifikacja bulwy. Przypomina ona swoim wyglądem wysuszoną śliwkę, a miąższ ma barwę od
beżowej do brunatnej i łatwo się kruszy. Do masowego porażenia dochodzi
podczas transportu ziemniaków. Zapobieganie polega na sadzeniu zdrowymi sadzeniakami i przeprowadzeniu zbioru w suchych warunkach, unikaniu mechanicznych uszkodzeń podczas zbioru, transportu i sortowania
oraz zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania w tym wilgotności powietrza.
Zgnilizny mieszane (sprawcami są
grzyby z rodzaju Fusarium, bakterie powodujące zgnilizny oraz organizm grzy-

bopodobny P.infestans). Infekcje mieszane powodują wielokrotnie wyższe straty niż infekcje pozostałymi rodzajami
zgnilizny. Choroba rozwija się najczęściej w wyniku wtórnych infekcji bulw
już zaatakowanych innym czynnikiem
chorobotwórczym. Działania profilaktyczne od etapu sadzenia aż do zbioru
zapobiegają ich powstawaniu w czasie
przechowywania.
Parch srebrzysty (sprawcą jest grzyb
Helminthosporium solani). Na powierzchni skórki tworzą się nieregularne plamy
barwy beżowej lub jasnobrunatnej. Skórka rozwarstwia się i tworzy puste przestrzenie, które wypełnieją się powietrzem
i nadają plamom charakterystyczny srebrzysty połysk. Rozwijająca się grzybnia
niszczy zawartość komórek epidermy.
Bulwy intensywniej odparowują wodę
i zmniejszają swoją masę. Choroba rozwija się szybciej przy temperaturze powyżej 3-4°C i wilgotności powietrza po-

wyżej 90% oraz słabej wentylacji. Osłabia
kiełkowanie sadzeniaków i zahamowuje wzrost roślin.
Rozwój chorób przechowalniczych powoduje duże straty finansowe. Zapobieganie i zwalczanie ich polega na działaniach
profilaktycznych od etapu sadzenia aż do
zbioru. Po zbiorze właściwe przygotowanie bulw do przechowywania, zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i stały monitoring stanu bulw pozwolą na ograniczenie strat do minimum.
Źródła:
- Tomasz Erlichowski: Ograniczenie strat
w czasie przechowywania ziemniaków, Wiadomości Rolnicze Polska, 2005
- Magdalena Kuźmicka: Przechowywanie
ziemniaków krok po kroku – cenne wskazówki, Rynek-Rolny.pl 2015 Jerzy Osowski:
Choroby powodujące zgnilizny bulw ziemniaka w okresie przechowywania, Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2018
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Szczepienie drzew i krzewów owocowych
Szczepienie jest popularną metodą rozmnażania i uszlachetniania roślin sadowniczych. W jego wyniku otrzymuje się
organizm złożony z dwóch różnych genetycznie części: zraza i podkładki. Jeśli chcemy wiosną przeprowadzić szczepienie na podkładkach drzew zrzucających liście na zimę należy się do tego odpowiednio wcześniej przygotować.
inż. Maja Jurczak

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
O udanym szczepieniu decyduje
precyzyjne i czyste wykonanie cięć
oraz staranne dopasowanie ściętych
powierzchni. Metody szczepienia najlepiej wypróbowywać na gałązkach,
które bez trudu dadzą się odciąć specjalnie do tego przeznaczonym nożem
– tzw. szczepakiem, np. na gałązkach
wierzby.
PO CO SZCZEPI SIĘ ROŚLINY?
Najważniejszym celem szczepienia
jest uszlachetnianie odmian uprawnych.
Zapewnia ono wcześniejsze plonowanie,
lepszą jakość owoców, łatwiejszą pielęgnację a także dostosowanie do wymagań sadowników.
Krok 1 – wybór podkładki
Dobra podkładka musi zapewnić
pewne zrastanie z odmianą zaszczepioną. Od wybranej podkładki zależy również zapewnienie pożądanej siły wzrostu drzewa a także zwiększenie wartości użytkowej i przyspieszenie dojrzewania owoców. Wybierając odporne podkładki zapewniamy roślinie wytrzymałość na gorsze warunki glebowe a także na mróz. Producenci proponują również podkładki, które zapewnią mniejszą podatność drzew i krzewów na choroby i szkodniki. Cenne są podkładki,
które łatwo się rozmnażają, ich uprawa
i pielęgnacja jest łatwa a system korzeniowy mocny i przystosowanych do różnych typów gleby.
Krok 2
– odpowiedni termin szczepienia
q Wiosna:
n gdy pąki liściowe na podkładce zaczynają nabrzmiewać,
n najobfitsze tworzenie się tkanki
przyrannej.

12

Bieżące Informacje nr 2 [376] n Luty 2021

q Zima:
n szczepienie „w ręku” wykonywane
głównie w gospodarstwach szkółkarskich, wiąże się z ryzykiem
przesuszenia podkładki,
n w szklarni: szczepienie takich gatunków jak: orzech włoski, winorośl i agrest.
Krok 3 – Przygotowywanie
i przechowywanie zrazów

kim samym, ostrym kątem. Łączymy ściśle i owijamy taśmą do szczepień. Należy zwrócić uwagę, aby jedno oczko znajdowało się po przeciwnej stronie cięcia
i mniej więcej w jej połowie.
Przez stosowanie z nacięciem – wykonuje się pionowe nacięcie na 1/3 długości cięcia od góry podkładki i analogicznie od dołu zraza.

Zrazy można pobierać wcześniej od
końca listopada do końca stycznia, a nawet wczesną wiosną. Pędy przeznaczone na zrazy ścinamy słonecznego dnia
w zimie, związujemy w pęczki i zakopujemy w skrzyniach z drobnym, wilgotnym piaskiem, w temperaturze 0°C .
W takich warunkach przetrwają do wiosny w dobrym stanie. Zrazów nie należy pobierać kiedy temperatura powietrza
jest niższa niż 5°C. Pobieramy pędy nie
mniejsze niż grubość ołówka, z dobrze
wykształconymi pąkami liściowymi, rosnące od strony południowej.
Krok 4 – Wybór metody szczepienia
Przez stosowanie – jest najpopularniejszą metodą szczepienia. Wykonuje
się je wczesną wiosną, w lutym i marcu. Zraz i podkładka powinny być takiej samej grubości, obie ścięte pod ta-

Na przystawkę boczną za korę – gdy
podkładka jest grubsza od zraza. Jej korę nacina się w kształt litery „T” i pod
nią wsuwa zraz o dużej powierzchni
cięcia.

w polu i na łące
Klin – w sarnią nóżkę – tą metodę
stosuję się raczej u starszych drzew – gdy
podkładka jest grubsza od zraza. Zraz z 3
oczkami ścina się w dwustronny, ostry
klin. W konarze podkładki robi się dość
głębokie (ok. 15 mm) klinowate wcięcie,
do którego dopasowuje się zraz i owija paskiem.

Na przystawkę boczną z nacięciem
i bez nacięcia – stosowane gdy podkładka jest grubsza od zraza, ścina się lekko korę wraz z niewielką ilością drewna
na powierzchni zbliżonej wymiarami do
powierzchni ściętego ukośnie zraza. Modyfikacja szczepienia z nacięciem zwiększa powierzchnię przylegania obu części.

Szczepienie za korę – w kożuchówkę, szczególnie polecane dla drzew starszych, przeprowadzane jest pod koniec
kwietnia początek maja. Tuż przed szczepieniem odcina się kawałek konara, aby
odświeżyć powierzchnię cięcia. Zraz
przycina się podłużnie jak przy szczepieniu przez stosowanie. Na przyciętej podkładce korę nacina się pionowo na odcinku ok. 3,5 cm, następnie odchyla ją i wsuwa pod nią 3-oczkowy zraz, który powinien mieć jak największą powierzchnię styku. Zrastanie się zraza z podkładką następuje w tym sposobie powoli. Na
grubych konarach można zakładać po 2
lub nawet 4 zrazy.
Szczepienie w szparę – stosowane
gdy konary są cieńsze niż 5 cm i jest gruba podkładka – takie szczepienie przeprowadza się wiosną. Przycięty koniec
konara rozłupuje się podłużnie, na krzyż
lub trójkątnie ostrym nożem. W powstałą
szparę wkłada się zraz o 3 lub 4 oczkach,
przycięty skośnie z dwóch stron tak , aby
płaszczyzny cięcia były jak najdłuższe
i aby jedno oczko znajdowało się między
płaszczyznami kory.

W kolejnym numerze Bieżących Informacji zostanie omówiony inny sposób uszlachetniania roślin sadowniczych
– okulizacja.
Literatura:
- Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B. 2002.
Szkółkarstwo roślin sadowniczych. PWRiL.
Warszawa.

Zabiegi szczepienia i okulizacji warto wcześniej przećwiczyć na gałązkach z miękką korą, np. wierzbowych
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Podstawowe zalecenia agrotechniczne
w uprawie jęczmienia jarego

Jęczmień w wierzeniach ludowych był symbolem Słońca, źródłem życia, jako dawny pokarm człowieka, później
tylko ubogiego; używany we wróżbach, proroctwie, dawał natchnienie (dym z palących się ziaren miał wywoływać
wizje); w marzeniu sennym: to symbol zdrowia i radości.
mgr inż. Marzena Szymańska

Doradca Zespołu Doradców w Giżycku
O wysokości plonu
decydują: genetyczny
potencjał plonowania odmiany, naturalna produkcyjność
gleby, klimat oraz
rodzaj zastosowanej
technologii uprawy.
Obecnie produkuje się jęczmienie:
n browarny – używany w przemyśle gorzelnianym i piwowarskim;
n konsumpcyjny (kaszowy), który powinien zawierać jak najwięcej białka,
najlepiej nadają się jęczmienie nagie,
tzw. orkisze;
n pastewne, czyli uprawiane na paszę
jęczmienie ozime i jare.
Wymagania glebowe i przedplon
Cechą wyróżniającą jęczmień jary
wśród innych zbóż jarych jest jego niezawodność plonowania, pomimo różnych czynników klimatycznych takich
jak niedostatek opadów czy wzrastająca
długość dnia, na które jęczmień nie jest
aż tak wrażliwy. Jednakże na plon, tj.
na zwiększenie zawartość białka w ziarnie wpływ mają niesprzyjające warunki klimatyczne i siedliskowe. W przypadku jęczmienia na cele paszowe jest
to korzystne. Warunki takie jednak są
niekorzystne w przypadku jęczmienia
browarnego.
Jęczmień jary ze względu na to, iż posiada słabo rozwinięty system korzeniowy i ma krótki okres wegetacji wymaga
lepszych warunków glebowych niż żyto czy owies. Wśród gleb zapewniających
najwyższe plony jęczmienia są gleby gliniaste, pylaste i lessowe. Zaś na glebach
lżejszych, mających zwięźlejsze podłoże i znajdujących się w wysokiej kulturze rolnej można również uzyskać satysfakcjonujące plony. Zatem uprawy jęczmienia jarego powinny być prowadzone na glebach żyźniejszych o wysokiej
kulturze rolnej (pH powyżej 5,8). Wśród
przedplonów dla jęczmienia jarego ko-
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rzystne są: okopowe, motylkowe, oleiste, kukurydza, również owies i pszenica, a należy unikać uprawy po życie,
pszenżycie i po sobie (związane jest to
z przechodzeniem chorób podsuszkowych). W przypadku upraw jęczmienia
browarnego należy unikać takich przedplonów jak strączkowe, motylkowe i okopowe. Dla poprawy stanowiska pod jęczmień jary po zbożach zalecana jest uprawa poplonów ścierniskowych.
Uprawa roli
Jęczmień posiada największe wymagania wśród zbóż co do uprawy gleby,
szczególnie stosunków wodno-powietrznych. Do zabiegów agrotechnicznych po
wcześnie schodzących przedplonach należy wykonać podorywkę z bronowaniem, a następnie jedno lub dwukrotne bronowanie (celem niszczenia chwastów). Z kolei wymagana orka przedzimowa powinna być wykonana w terminie od października na głębokość 20-25
cm, zaś po roślinach okopowych można
ją spłycić do 15 cm. Wiosną można ruszyć z włókowaniem lub bronowaniem.
W dalszym etapie najlepiej jest zastosować zestaw uprawowy złożony z kultywatora o wąskich łapach i wału strunowego. Zestaw ten pozwoli w jednym
przejściu roboczym przygotować grunt
do zasiewu.
Siew
To co ma wpływ na pełne i wyrównane wschody, prawidłowy wzrost i rozwój
roślin oraz pozyskanie wysokiego plonu
ziarna, niezależnie od zabiegów uprawowych to oczywiście dobrej jakości materiał siewny. Ziarno przeznaczone do siewu powinno mieć dobrą charakterystykę czystości nie mniejszą niż 98%, wysoką masą 1000 ziarniaków, dobrą zdrowotność oraz zdolność kiełkowania nie
mniejszą jak 85%. Nasiona powinny być
oczywiście jednolite pod względem od-

miany i pochodzenia co zapewnia kwalifikowalny materiał siewny. Do nabycia nasion zaleca się nasiona w stopniu
oryginału. Taki materiał siewny można
wykorzystywać do siewu przez 2-3 lata
oraz zapewni on stabilizację plonów, jeżeli będzie się go starannie reprodukować.
Na wydłużenie okresu wegetacji wpływ
ma oczywiście wczesny termin siewu,
a to sprzyja wzrostowi plonu ziarna jęczmienia. Do kolejnych korzyści wczesnego wysiewu należy również to, iż jęczmień jary lepiej wykorzysta zimowe zapasy wody w glebie i będzie mniej podatny na atak szkodników i chorób.
Kluczowym wątkiem dla jęczmienia
browarnego jest dotrzymanie jak najwcześniejszego terminu siewu. Zbyt
późny siew wpływa na zwiększenie zawartości białka w ziarnie, co jest niepożądane dla tego rodzaju. Jednakże pogoda może kształtować się w ten sposób, że
zima ustąpi później, co może przełożyć
się na opóźnienie optymalnego terminu siewu. Wobec tego należy kierować
się wyborem odmian w pewnym stopniu tolerancyjnych na opóźnienie siewu,
a unikać najbardziej wrażliwych na termin siewu. Aby rośliny rosnące w łanie
nie konkurowały między sobą o światło, wodę i składniki mineralne należy zapewnić odpowiednią gęstość siewu by uzyskać korzystne plony. Każda odmiana jęczmienia charakteryzuje
się różną ilością wysiewu nasion w kg/
ha, waha się w przedziale od 120 do
180 kg/ha, a uzależniona jest od: gleby,
terminu siewu i odmiany. Zwiększenie
ilości nasion należy założyć dla wysiewu późnego, gleb lżejszych (siew wczesny – 5 kwietnia, późny druga połowa
kwietnia, w przypadku siewu między 5
a 15 kwietnia należy stosować pośrednią
normę wysiewu). Wymagana rozstawa
rzędów wynosi 12-15 cm, zaś głębokość
wysiewu – 3 cm. W przypadku większej
ilości wysiewu, powyżej 160 kg/ha, należy zwężać rozstawę rzędów i wynosi
ona 9-11 cm.
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Nawożenie
Nawożenie mineralne należy do jednych z czynników zapewniających dobre
plonowanie. W zależności od zawartości
fosforu i potasu w glebie oraz przewidywanego poziomu plonów należy zastosować odpowiednią wielkość dawek tych
składników mineralnych. Zatem należy
dbać o systematyczność w badaniu gleb
na zasobność składników pokarmowych.
Na glebach cięższych nawożenie fosforowo-potasowe powinno być stosowane jesienią pod orkę zimową, zaś na glebach
lżejszych można je zastosować wczesną
wiosną – przedsiewnie.
Do optymalnych dawek należy przyjąć 30-70 kg P2O5/ha oraz 40-90 kg K2O/
ha (zależnie od potrzeb nawozowych).
Ilość azotu mieści się w granicach 40 do
80 kg/ha. Zwiększone dawki nawozów
wymagane są w uprawie jęczmienia na
glebach średnich, gdy opady w okresie zimy znacznie przekroczyły normę,
przedplon był nawożony małą dawką
azotu, odczyn gleby jest optymalny i poziom agrotechniki wysoki. W przypadku dawek azotu powyżej 50 kg/ha należy podzielić je na 2 części (przedsiewnie i w fazie strzelania w źdźbło). Następnie w nawożeniu pogłównym poleca się saletrę amonową w formie stałej
lub oprysk roztworem mocznika (5-8%)
wraz z fungicydem. Wraz z opryskiem
można potrudzić się o połączenie jego
z nawozami mikroelementowymi: Insol-3, Ekolist, Agrosol itp.

Właściwa ekonomia efektywności nawożenia zależy w dużym stopniu od aktualnych relacji cen ziarna do cen nawozów. W przypadku wysokiej ceny ziarna rozważnym jest intensywny poziom
nawożenia NPK (wyższe dawki o 10 do
20% w stosunku do podanych wyżej), zaś
w przeciwnym przypadku opłacalne są
niższe dawki nawozów.
Ochrona roślin
W technologii produkcji jęczmienia
istotnym plonochronnym jej członem jest
stosowanie herbicydów i fungicydów, jak
również zapobiegających wyleganiu retardantów. Mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne polegają na bronowaniu zasiewów jęczmienia. Zabiegi te mają znaczenie plonotwórcze, gdyż obok niszczenia
kiełkujących siewek chwastów, poprawiają stosunki wodno-powietrzne i pobudzają rośliny do intensywniejszego
krzewienia. Pierwsze bronowanie, jeżeli
nastąpi zaskorupienie gleby (szczególnie
na glebach cięższych), należy przeprowadzić w okresie ,,piórkowania”. Następnie bronowanie należy wykonać w fazie
4 liści i powtarzać w odstępach 1-2 tygodniowych (w zależności od zachwaszczenia i zaskorupienia gleby) aż do początku strzelania w źdźbło. Bronowanie
należy wykonać w kierunku poprzecznym lub ukośnym do siewu, natomiast
typ brony winien być dostosowany do
ciężkości gleby i fazy rozwojowej rośliny.
Jeżeli po bronowaniu występuje nadal
duże zachwaszczenie, należy podjąć de-

cyzję zastosowania herbicydów, zarówno na jęczmieniu pastewnym jaki i browarnym. Dobór herbicydów powinien
być uzależniony od rodzaju chwastów.
Opryski stosować w okresie od fazy 3 liści do pełni krzewienia. W razie wystąpienia chorób grzybowych i szkodników
(skrzypionka, mszyce) stosować zalecane fungicydy bądź insektycydy. Zabiegi
ochrony roślin należy wykonać zgodnie
z zaleceniami IOR-u oraz wskazówkami
umieszczonymi na opakowaniach stosowanych preparatów.
Zbiór
Do zbioru jęczmienia można przystąpić w fazie dojrzałości pełnej (kombajnem). W wyniku nadmiernego opóźnienia terminu zbioru powstają straty
związane ze zjawiskami łamania kłosów
i osypywaniem ziarna oraz możliwością
większych uszkodzeń w czasie omłotu.
Optymalna wilgotność ziarna dla omłotu wynosi 16-20% (jęczmień pastewny)
i 15-17% (jęczmień browarny i kaszowy).
Lepszą jakość browarną można uzyskać
zbierając jęczmień w najbardziej korzystnych warunkach. Ziarno zebrane kombajnem należy po oczyszczeniu stopniowo dosuszać i wietrzyć (np. szuflowanie,
składowanie w magazynach wyposażonych w suszarnię podłogową, w przystosowanych silosach zbożowych).
Źródło:
- IHAR Państwowy Instytut Badawczy,
- www.hrsmolice.pl
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Wysiew nawozów wapniowych wiosną
Optymalnym terminem na nawożenie wapniowe jest wysiew nawozów w okresie jesiennym. Jednak z różnych przyczyn od rolnika zależnych bądź nie, termin ten nie został dotrzymany, możemy zabieg ten wykonać wczesną wiosną.
inż. Małgorzata Chwojnicka

Główny Doradca Zespołu Doradców w Piszu
Należy jednak pamiętać, że nie każde wapno nadaje się do wysiania o tej porze roku. Musimy wybrać odpowiedni typ wapna, przy uwzględnieniu rodzaju gleby oraz
biorąc pod uwagę roślinę jaka ma być wysiana. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje wapna: wapno tlenowe, wapno węglanowe i dolomitowe.
Przy wiosennym wapnowaniu pól ważne jest zastosowanie
odpowiedniego wapna. W okresie tym możemy zastosować wapno węglanowe. Nie stosujemy wapna tlenowego w tym terminie,
ponieważ wpłynęłoby to negatywnie na strukturę gleby, a zastosowane pogłównie powoduje poparzenie wschodzących roślin.
Wapno takie wysiewamy w porze jesiennej.
Jeżeli chodzi o zastosowanie wapna węglanowego, to możemy wysiewać je na różnych rodzajach gleby począwszy od
gleb lekkich i piaszczystych do gleb ciężkich. Możemy stosować pod różnymi postaciami takimi jak: kreda pylista, kreda
pastewna, mączka wapienna, kreda jeziorna. W formie pylistej
bądź granulowanej. Wapno węglanowe możemy wysiać przed
siewem roślin jarych bądź podczas wegetacji roślin ozimych.
Nawozy takie bardzo łagodnie odkwaszają glebę, może to potrwać nawet kilka tygodni od momentu jego zastosowania. Na
szybkość działania nawozu mają również elementy meteorologiczne takie jak temperatura powietrza i wilgotność gleby.
Bardzo istotne jest nie łączenie ze sobą nawożenia wapniowego z nawozami naturalnymi i mineralnymi azotowymi
i fosforowymi. Łączenie ze sobą takiego nawożenia powoduje
duże straty azotu i przejście fosforu w niedostępną formę dla
roślin. Przy planowanym wiosennym wapnowaniu lepiej zrezygnować ze stosowania obornika, gnojowicy, bądź gnojówki.
Nawożenie mineralne można wysiać w odstępie kilku tygodni
od nawożenia wapnem.
Wapnowanie Trwałych Użytków Zielonych
Na łąki i pastwiska najlepiej jest zastosować nawóz sypki
w formie dolomitu. Wapno w takiej formie zmieni odczyn
gleby ale dodatkowo wzbogaci ją w magnez. Pierwiastki
te są bardzo ważnym składnikiem jakie powinny wystąpić
w trawach. Trawa pastwiskowa bogata ww. składniki chroni zwierzęta trawożerne przed groźną chorobą, która najczęściej występuje wiosną u bydła w postaci tężyczki pastwiskowej. Choroba może przyczynić się do śmierci bydła mlecznego i opasowego. Optymalny odczyn gleby na TUZ to 5,5
do 6,5 pH. Na glebach mineralnych wykonujemy wapnowanie poniżej 5,5 pH, a na glebach organicznych poniżej 5 pH.
Na terenie powiatu piskiego występują gleby typowo polodowcowe, należące do słabszych, mało urodzajnych. Gleby
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te wymagają bardzo starannej uprawy i silnego nawożenia,
a duża ich część nadaje się tylko na pastwiska i pod zalesienie. Dlatego bardzo ważne jest ich wapnowanie potrzebne przy pH poniżej 5,0; wskazane poniżej 5,5 pH.
Plusy zastosowania wapnowania wiosną
n szybszy rozkład resztek pożniwnych,
n mineralizacja azotu – stymuluje procesy próchniczne w glebie,
n proces nitryfikacji – im mniejsze zakwaszenie gleby tym dostępne formy azotu nie ulegają wypłukaniu, mają bardzo dobrą przyswajalność, stanowią główne źródło azotu dla roślin wyższych,
n szybki wzrost roślin,
n wyższe plonowanie,
n neutralizacja glinu – przy dużym zakwaszeniu gleb, wzrasta
zawartość glinu o działaniu toksycznym. Następuje wzrost
stężenia manganu, rośliny zawierają metale ciężkie. Inne
składniki pokarmowe są mało dostępne.
Wraz ze wzrostem odczynu gleby wzrasta przyswajalność
azotu, fosforu oraz potasu (patrz wykres https://osadkowski.pl/pl/
aktualnosci/wapnowanie-silnie-zakwaszonych-pol/).
Gleba o odczynie 4,5 pH pozwoli na wykorzystanie składników pokarmowych przez roślinę w ok 30%. Przy 7 pH jest najlepsza przyswajalność związków chemicznych na poziomie 90%.
Jednak wysoki odczyn powyżej 7,2 pH jest niekorzystny ponieważ może powodować niedostępność pierwiastków dla rośliny.
Rośliny które niekorzystnie reagują na zakwaszenie gleby,
preferują odczyn gleby powyżej 6,0 pH. To rośliny do których
należą: pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak, gorczyca, buraki, koniczyna, nostrzyk, wyka, soja, cebula, szpinak, czosnek,
seler, sałata, wiśnie, czereśnie, śliwa, winorośl i orzech włoski.
Przed zastosowaniem nawożenia wapniowego należy pamiętać o przeprowadzeniu badań odczynu gleby, które powinno się wykonywać co 4-5 lat. Jedną próbkę wykonuje się z powierzchni do 4 ha. Próbkę gleby pobiera się po przekątnej pola
z warstwy ornej od 0 do 20 cm, z użytków zielonych od 5 do 20
cm. Pobiera się ją za pomocą szpadla lub laski Engera. Próbka
powinna ważyć 250 do 500 g z powierzchni 4 ha. Taką próbkę można pobrać osobiście i dostarczyć do laboratorium bądź
zlecić to wykwalifikowanym pracownikom stacji chemiczno-rolniczej. Po zbadaniu takiej próbki stacja chemiczno-rolnicza
wydaje wyniki wraz z zaleceniami.
n
n
n
n
n

Odczyn gleby (pH):
poniżej 4,5 – bardzo kwaśna
4,6-5,5 – kwaśna
5,6-6,5 – lekko kwaśna
6,6-7,2 – obojętna
powyżej 7,2 – zasadowa
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Ocena potrzeb wapnowania gleb mineralnych (wg IUNG PIB)
Kategoria agronomiczna gleb:

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Bardzo lekkie

do 4,0

4,1-4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

od >5,6

Lekkie

do 4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

od >6,1

Średnie

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

od >6,6

Ciężkie

do 5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0

od >7,1

Użytki zielone

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

-

-

Najczęściej występujące objawy z powodu niskiego pH to
słabe ukorzenienie rośli, zahamowany rozwój, zniekształcone liście z plamami. W takiej sytuacji należałoby zrobić jak
najszybciej badania na pH gleby i po potwierdzeniu że gleby są zakwaszone wykonać wapnowanie.

gata jest w próchnicę dzięki temu ma tendencje do zatrzymywania wody a co za tym idzie wyższe plony. Dodatkowo rośliny wykształcają dobrze rozwinięty system korzeniowy który pozwala na pobieranie wody z głębszych warstw. Wyższe
plony warunkują mniejsze zakwaszenie gleb.

Nawożenie wapniowe nie tylko wpływa na podniesienie
pH gleby, ale również korzystnie wpływa na: materię organiczną, życie biologiczne, wzrasta przyswajalność i dostępność składników pokarmowych oraz co bardzo istotne przeciwdziała skutkom suszy. Gleba dobrze zmineralizowana bo-

Źródła:
- http://www.iung.pulawy.pl/
- https://www.agrosklad.com.pl/wapnowanie-lepsza-jakosc-gleby-i-wieksze-plony/
- https://osadkowski.pl/pl/agrotechnika/wapnowanie-wiosenne/
Przyswajalność azotu, fosforu
oraz potasu

Sztuka przyrządzania kiszonek
Proces przyrządzania kiszonek ma wielkie znaczenie dla jakości paszy oraz dla jej pobierania przez zwierzęta.
Co zrobić zatem by jakość naszych kiszonek była najwyższa?
mgr inż. Anna Sawko

p.o. Kierownik Zespołu Zespołu Doradców w Ostródzie
Jakość kiszonki ocenić można subiektywnie
na podstawie jej wyglądu i zapachu. Dobrze
przyrządzona kiszonka ma lekko kwaśny
zapach i barwę jasnobrązową. Kiszonka zepsuta często charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem, bywa też ciemna z widocznymi śladami zagrzybienia. Jakość kiszonki ocenić można drogą analizy parametrów wskazujących powodzenie procesu zakiszania. Niektóre spośród nich ustala się
metodą analizy kiszonki z traw i kukurydzy w bliskiej podczerwieni (NIR). Analiza NIR dostarcza informacji o następujących parametrach: zawartość kwasu mlekowego i octowego,
poziom amoniaku oraz etanolu. Metodą NIR nie można badać

zawartości zarodników beztlenowców ani też kwasu masłowego, w tym przypadku konieczne jest zastosowanie metod tradycyjnych. Próbki do analiz pobiera się nie wcześniej niż po upływie czterech tygodni od momentu przygotowania pryzmy kiszonkowej, tj. po zakończeniu procesu zakiszania.
W celu uzyskania najlepszej jakości kiszonki analizie poddaje się następujące parametry:
1. Wartość pH – stosowana jest do pomiaru kwasowości kiszonki. Niska wartość pH jest dowodem udanego procesu zakiszania. Powstała w wyniku tego procesu kiszonka jest trwała, nie przegrzewa się i nie zawiera zarodników bakterii beztlenowych.
Bieżące Informacje nr 2 [376] n Luty 2021
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2. Wartość pH
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3. Kwas mlekowy – wysoka zawartość kwasu mlekowego zapewnia dobre zakonserwowanie materiału. Zawartość kwasu mlekowego ocenia się zależnie od zawartości suchej masy
w kiszonce.
4. Kwas octowy – kiszonka powinna zawierać pewną ilość kwasu octowego, co zapobiega przegrzewaniu, zbyt wysokie poziomy zawartości tego składnika obniżają pobieranie kiszonki przez krowy.
5. Kwas masłowy – jego zawartość jest wielce niepożądana z uwagi na jego odpychający zapach, niższy pobór paszy przez zwierzęta oraz wysoką zawartość zarodników bakterii beztlenowych.
6. Poziom amoniaku – określa się go liczbą wyrażającą zawartość
azotu (N) jako procentu ogólnej zawartości N. Zawartość amoniaku należy utrzymywać na możliwym najniższym poziomie.
7. Alkohol – w przypadku roślin o dużej zawartości cukru na
ostatnim etapie procesu zakiszania może nastąpić fermentacja alkoholowa. Wytworzyć się może wówczas etanol, którego
zawartość powyżej 1% jest niepożądana, powoduje bowiem
niższy pobór paszy i znaczne jej straty.
8. Zarodniki beztlenowców – obok analizy NIR warto zbadać
zarodników bakterii beztlenowych, kiszonka odpowiada bowiem zazwyczaj za wysoki poziom zarodników w mleku.
Zawartość zarodników beztlenowców powinna być możliwie jak najniższa.
Ilość
zarodników
w 1 g suchej masy

Warto zwrócić uwagę na to, że stworzenie w pełni idealnych
warunków dla fermentacji może w praktyce okazać się trudne. Jeżeli jednakże podsuszony i rozdrobniony materiał zostanie dobrze ugnieciony, a tworzenie warunków beztlenowych
trwać będzie krótko, szanse na przyrządzenie dobrej kiszonki są bardzo duże.

Ocena zagrożenia

< 200

Brak problemów z zarodnikami w mleku

200-1.000

Brak problemów przy dobrych warunkach utrzymania w budynku inwentarskim i higienie udoju

< 1.000

Podwyższone ryzyko dużej zawartości
zarodników w mleku

9. Grzyby i wytwarzanie ciepła – w sytuacji przedostania się
do kiszonki tlenu wzrasta ryzyko jej zagrzybienia oraz przegrzania. Ciepło wytwarzane jest często przez drożdżaki, które rozrastają się już przy niewielkim stężeniu tlenu i wartościach pH nieprzekraczających 2. Niektóre z pleśni rosną przy
bardzo niskich stężeniach tlenu, a ich wysoka zawartość prowadzi do problemów. Kiszonki zarażonej pleśnią nie wolno
stosować jako paszy. Wytwarzają toksyny i powodują problemy zdrowotne zarówno u zwierząt jak i u ludzi.
Poza oceną wartości kiszonki bardzo istotną kwestią jest
sam proces zakiszania. Zakiszanie polega na przechowywaniu roślin w warunkach beztlenowych w celu ich późniejszego wykorzystania jako paszy. Istotne znaczenie ma tu wyso-
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ka jakość roślin oraz utrzymanie jakości podczas całego procesu przyrządzania kiszonki. Należy więc zminimalizować straty suchej masy i składników pokarmowych w zakiszanych roślinach. Obszerne zasady samego procesu fermentacji skupiają się głównie na tym by zapewnić brak tlenu w celu wytworzenia kwasu mlekowego. Można także dodatkowo wspomóc
rozwój bakterii kwasu mlekowego obniżając wartość czynnika
pH i zwiększając ciśnienie osmotyczne w materiale roślinnym.
Po fermentacji trwającej około trzech-czterech tygodni wartość
współczynnika pH jest już tak niska, że hamuje to wzrost nawet bakterii korzystnych. Zakiszane rośliny osiągają wówczas
stan stabilny, w którym mogą być przechowywane przez dłuższy czas bez pogorszenia jakości.
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Techniki przyrządzania kiszonek zależą od warunków i możliwości poszczególnych gospodarstw rolnych. Poprzez pryzmę
kiszonkową na polu, silos przejazdowy, hermetyczny silos wieżowy po tradycyjne zakiszanie w belach. Dodatkowo wybór odpowiednich dodatków do zakiszania poprawia jakość sporządzonego przez nas produktu. Przyznać trzeba, że żadne z dodatków do zakiszania nie zastąpią dobrej techniki przyrządzania kiszonki. Jednakże w pewnych przypadkach dodatki pomagają uzyskać pożądaną jakość kiszonki.
Pamiętajmy! Jakość przygotowywanej przez nas paszy, jej wartościowość pokarmowa i chęć pobierania przez zwierzęta przekłada się na zdrowie naszych zwierząt a w następstwie nasze.
Źródła:
- Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z 2018 r.,
- Broszura informacyjna – Przyrządzanie kiszonek, The Publishing Section/Dział Wydawnictw w tłumaczeniu Joanny Krahelskiej
- www. arimr.gov.pl
- www.farmer.pl
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Co ma wpływ na opłacalność produkcji mleka? Cz. II
Podstawą prawidłowego funkcjonowania każdego gospodarstwa, jest umiejętność korzystania z dostępnej wiedzy,
a także analizowania istotnych dla codziennej pracy informacji. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy gospodarz
ma do swojej dyspozycji całą gamę narzędzi i usług, które mogą bardzo pomóc w osiągnięciu opłacalności, a także
pozwalają na dalekosiężne planowanie następnych posunięć i inwestycji hodowlanych.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Niebagatelne znaczenie ma także fachowa porada specjalistów, która nie tylko pomoże ukierunkować i polepszyć wspomnianą produkcję, ale również pozwoli ustrzec się błędów
w użytkowaniu stada. Dlatego w porozumieniu z Ośrodkami
Doradztwa Rolniczego postaramy się przybliżyć Państwu rozwiązania i udogodnienia, pomocne w pracy ze stadem i pozwalające wypracować doskonałej jakości mleko, które Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka proponuje w swojej ofercie. Jesteśmy pewni, że wiele z nich okaże się przydatnych w codziennej pracy w gospodarstwie, o ile nie stanie się
jej nieodzownym i bardzo pożądanym elementem.
Krowy zdrowe to krowy wydajne
Drugi częsty argument przeciwko wysokiej wydajności to
pogorszenie zdrowia i płodności, jakie (ponoć nieuchronnie) towarzyszy wzrostowi wydajności. A skoro krowy więcej chorują i gorzej się zacielają, to rosną koszty weterynaryjne i koszty
inseminacji, a w końcu także rośnie brakowanie krów i koszty
remontu stada. Dane, zamieszczone w omawianej tabeli rzeczywiście wskazują na wzrost kosztów usług (w tym weterynaryjnych) w gospodarstwach o wysokiej wydajności krów. Różnica miedzy skrajnymi grupami wynosi około 300 zł na krowę.
Można powiedzieć „trzysta złotych piechotą nie chodzi”! Zauważmy jednak, że ten wzrost kosztów usług był dwadzieścia
razy mniejszy, niż przyrost wartości wyprodukowanego mleka!
Nie znaczy to, że można machnąć ręką na kwestie zdrowia
i płodności, „byleby krowy dużo doiły”. Bo krowy chore i jałowe doiły nie będą! Na zależność między zdrowiem a wydajnością należy raczej spojrzeć tak, jak od lat zaleca Zbigniew
Lach. „Jeśli masz krowy o wysokim potencjale genetycznym,
to wystarczy, gdy będziesz się starał o ich zdrowie i dobrostan.
Mleko to one ci same wyprodukują.” Bo współczesna krowa
mleczna produkuje mleko „za wszelką cenę”. Jeśli umieścimy ją
w kiepskim środowisku, to krowa będzie produkowała mleko
oszczędzając na własnym zdrowiu i płodności. Takie „żyłowanie krów” na pewno się nie opłaca. Jeśli natomiast zapewnimy
krowie dobre żywienie i właściwe warunki utrzymania, to może ona produkować dużo, przez wiele laktacji. Coraz liczniejsze krowy „stutysięcznice” są żywym potwierdzeniem tej tezy.
Ponieważ parametry rozrodu istotnie wpływają na rentowność gospodarstw mlecznych, właściwa jego organizacja nabiera dużego znaczenia w ekonomice hodowli. Wszelkie nieprawidłowości w tym temacie generują koszty leczenia, powtórek
zabiegów inseminacyjnych, wydłużających się okresów bezprodukcyjnych, czy brakowania sztuk. Również w tej dziedzinie
bardziej opłaca się stały monitoring wskaźników płodności,
odpowiednia selekcja zwierząt i właściwy dobór par rodzicielskich, a wszystko oparte o rzetelną informację.

„CYTRYNA PL005075467819 żyła 14 lat i dała ponad 130 ton mleka. Takie krowy są żywym dowodem, że wysoka wydajność nie musi oznaczać pogorszenia zdrowia i płodności”
Najważniejszy jest gospodarz
Każda działalność rolnicza to realny biznes, a podstawowym
czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji jest jakość
zarządzania. Przy czym przez „zarządzanie” rozumiemy jego
istotę, czyli planowanie działań i ich solidną codzienną realizację, ale także okresową ocenę uzyskiwanych efektów i ewentualną korektę postępowania, jeśli jest potrzebna. Nie jest ważne,
czy osoba zarządzająca stadem ma pracowników, którzy wykonują powierzone im zadania, czy sama robi wszystko (lub
prawie wszystko), co sobie zamierzyła. Ważne jest, aby to zarządzanie opierało się na solidnych danych, a podjęte zamierzenia były wytrwale realizowane. Rola aktualnej i szybko dostępnej informacji jest w obecnym czasie dominująca. Jej wartość i znaczenie wynika z możliwości jej wykorzystania do założonych celów. Wiedza o stadzie i pełna świadomość realiów
rynkowych, decyduje często o powodzeniu gospodarstwa, pozwala precyzyjnie projektować i planować swój biznes, tak by
funkcjonował zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Natomiast
utrata lub niewłaściwe zarządzanie danymi może być przyczyną porażki. Znaczenie precyzyjnej informacji o zwierzętach, jako podstawy dla skutecznego zarządzania stadem bydła mlecznego, jest dzisiaj warunkiem racjonalnego funkcjonowania gospodarstwa.
Systematycznie gromadzone informacje
to podstawa skutecznego zarządzania stadem
Doskonałym sposobem na pozyskiwanie informacji o krowach od samych krów jest regularna ocena ich wartości
użytkowej. Usługę taką prowadzi Polska Federacja HodowBieżące Informacje nr 2 [376] n Luty 2021
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ców Bydła i Producentów Mleka dostarczająca swoim klientom narzędzi, dzięki którym zyskują nowy punkt widzenia
w postrzeganiu, interpretowaniu, ale i wyjaśnianiu zjawisk
oraz procesów zachodzących w stadzie. Wyniki oceny, zawarte w aż 10 indywidualnych raportach wynikowych, to
wiarygodne źródło wiedzy o stadzie i poszczególnych jego sztukach, a co więcej cenna pomoc w podejmowaniu decyzji i działań we właściwym czasie. Im większe stado i im
wyższy poziom produkcji, tym informacje o produkcyjności,
płodności i zdrowiu powinny być bardziej kompletne, precyzyjne i aktualne. Dostarczane raporty STADO i PRÓBA oraz
informacje zarejestrowane w SOL (internetowa aplikacja do
zarządzania stadem bydła mlecznego), to atrakcyjne narzędzie pracy ponieważ są obrazem rzeczywistej kondycji stada.
Uporządkowane i zgrupowane w odpowiedzenie bloki tematyczne dane (wydajność, kluczowe parametry mleka, użytkowość rozpłodowa i inne) pokazują rzeczywisty stan hodowli, dają też wskazówki dotyczące planowania, kontroli i działań organizacyjnych.

3. Raport RW-1 Stado

Czy jedna krowa wpływa na wyniki stada? Naturalnie, że
tak! Właśnie dlatego warto poznać konkrety o utrzymywanych zwierzętach i skorzystać z informacji zawartej w raporcie RW-2 Próba.
4. Raport RW-2 Próba

1. Raport RW-1 Stado

Powyższe stanowi fragment przykładowego raportu wynikowego PFHBiPM, gdzie prezentowane są wartości zarejestrowane, zmierzone lub obliczone indywidualnie dla każdej krowy
w stadzie. Informacje nt. oceny wartości użytkowej publikowane
są w formie danych tabelarycznych, wraz z komentarzem graficznym wskazującym wyraźną tendencję w wynikach krowy.
Raport RW-2 PRÓBA to wielostronicowa analiza krów w stadzie,
zestawienie dostarczane jest hodowcom bez dodatkowych kosztów, w ramach standardowej opłaty za usługi z zakresu oceny.
Powyższe stanowi fragment przykładowego raportu wynikowego PFHBiPM, gdzie wyniki oceny wartości użytkowej prezentowane są w formie danych tabelarycznych. Raport RW-1 STADO dostarczany jest hodowcom bez dodatkowych kosztów, w ramach standardowej opłaty za usługi
z zakresu oceny.
2. Raport RW-2 Stado

Powyższe stanowi fragment przykładowego raportu wynikowego PFHBiPM, gdzie wyniki oceny wartości użytkowej
prezentowane są w formie danych graficznych, wraz ze słownymi komentarzami sytuacji w stadzie. Raport RW-2 STADO
dostarczany jest hodowcom bez dodatkowych kosztów, w ramach standardowej opłaty za usługi z zakresu oceny.
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Zarządzanie stadem to prosta sprawa
jeśli masz do tego odpowiednie narzędzia
Efektywność użytkowania krów mlecznych zależy od wielu
czynników, w tym kluczowych – genetyki i żywienia, ale też
systemu utrzymania czy użytkowania. Z raportami wynikowymi zarządzanie stadem nie musi być trudne i skomplikowane,
wystarczy umiejętna analiza dostarczonych faktów. Dane pozwalają na pracę nad doskonaleniem interesujących hodowcę
cech, zarówno tych produkcyjnych jak i funkcjonalnych. Znając
wartości poszczególnych parametrów mleka można działać zarówno w kierunku poprawy wskaźników rozrodu, jak i zwiększenia wydajności, czy doskonaleniu składu mleka. W przemyśle mleczarskim ważna jest zarówno ilość skupowanego surowca, ale i jego jakość oraz przydatność dla przetwórstwa, kolokwialnie mówiąc „mleczarnie za wodę nie płacą”. Idąc dalej, dla
optymalnej produkcji mleka w laktacji, ważna jest prawidłowo
zbilansowana dawka pokarmowa, a tu potrzebna jest stabilizacja i optymalizowanie zawartości tłuszczu i białka w mleku
przy zachowaniu dobrej zdrowotności i płodności krów. Błędy
żywieniowe generują powstawanie chorób, a to dla gospodarstwa duże straty ekonomiczne wynikające z kosztów leczenia,
spadków wydajności, a w skrajnych przypadkach upadków lub
brakowania krów. W raportach wynikowych dostępny jest pełen monitoring składu mleka – tłuszcz, białko, laktoza, zawartość mocznika, liczba komórek somatycznych, a nawet ocena
zagrożenia subkliniczną ketozą.

w chlewni i oborze

Wsparcie specjalistów
Bardzo istotną kwestią staje się jednak umiejętność wykorzystania posiadanych informacji. Ani liczby, widoczne w raporcie wynikowym, ani najpiękniejsze nawet wykresy, pojawiające się na ekranie komputera, nie wpływają w żaden sposób na rzeczywistość w danym stadzie. One ją tylko opisują. Potrzebny jest ktoś, kto ten opis zrozumie i przekuje w jasny plan działania, jeśli konieczne są zmiany. Wielu hodowców dysponuje wiedzą i doświadczeniem wystarczającymi do
samodzielnego wykonania tego zadania. Ale z pewnością nie
wszyscy i nie zawsze. Dlatego poszukując metod na poprawę opłacalności produkcji mleka warto się posiłkować fachowym doradztwem. Tu także sprawdza się przytoczone wcześniej powiedzenie „nie myśl, jak oszczędzać, myśl, jak zarabiać”. Pieniądze wydane na fachowego doradcę są często najlepszą oszczędnością. Bo ten wydatek oszczędza hodowcy wielokrotnie wyższych kosztów, jakie musiałby ponieść, szukając
rozwiązania na własną rękę lub z pomocą domorosłych „specjalistów od wszystkiego”.

„Poszukując metod na poprawę opłacalności produkcji mleka, warto
się posiłkować fachowym doradztwem”
Niezwykle ważne jest, aby taki doradca posiadał odpowiednią i ugruntowaną wiedzę, a także, aby był niezależny i obiektywny w swoich działaniach. Cechy te posiadają zarówno
eksperci działający z ramienia lokalnego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, jak i doradcy świadczący swoje usługi z ramienia PFHBiPM. Dzięki wieloletniej praktyce, starannemu i stale uzupełnianemu wykształceniu oraz niezależności i partner-

skiemu podejściu do klienta, mogą służyć fachową i kompleksową pomocą w wielu problemach, z którymi borykają się rodzime gospodarstwa.

|

Jak zatem widać z powyższych przykładów, współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego wsparta rozwiązaniami oferowanymi przez PFHBiPM, skutkować może
dla hodowcy tylko tym, że będzie on mógł swój biznes
planować precyzyjnie, racjonalizować wydatki i czerpać
ze swojej działalności konkretne zyski!
KOMENTARZ

Raporty wynikowe (RW) to najważniejsze narzędzie w pracy hodowcy, zootechnika i doradcy żywieniowego. Powinny być również jednym
z podstawowych źródeł informacji dla lekarza weterynarii obsługującego stado. Nie wyobrażam sobie swojej współpracy z hodowcami bez comiesięcznej analizy RW ich stad. To „kopalnia” wiedzy o krowach i stadach, o ich aktualnych możliwościach produkcyjnych, ich zdrowiu i rozrodzie. Bez takich danych nie jest możliwa efektywna produkcja mleka.
Posiadania danych dostarczanych w raportach wynikowych to jednak
dopiero początek. Kolejnym krokiem powinna być ich analiza, z której
wyciąga się praktyczne wnioski dotyczące żywienia, hodowli prewencji chorób czy dobrostanu. Nowa forma przedstawiania danych w raportach wynikowych, w których oprócz informacji zebranych w czasie ostatniego doju kontrolnego (lub ostatnich kilku dojów), znajduje się
ich analiza, to bardzo ciekawa i nowoczesna forma raportów wynikowych, wychodząca naprzeciw wspomnianej wcześniej konieczności analizy danych. Hodowca „widzi” w raportach nie tylko dane o swoich
krowach, ale ich interpretację na tle aktualnej wiedzy. Może również
porównać swoje wyniki z wynikami uzyskiwanymi w całej populacji
krów ocenianych w Polsce. Szczególnie cenna jest analiza skutków wynikających z uzyskiwania przez krowy złych wyników produkcyjnych.
Znam wiele raportów wynikowych dostarczanych hodowcom w innych krajach i z wielką przyjemnością stwierdzam, że na ich tle polskie raporty wynikowe, dostarczane hodowcom przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka są wyjątkowe, tak pod
względem bogatej treści (wiele różnych danych), jak i nowoczesnej formy. A wspomniana analiza danych w raportach wynikowych sytuuje je na samym szczycie najlepszych tego typu raportów w świecie.
Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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Rola wody w hodowli bydła
Kluczowa rola wody w żywieniu zwierząt wiąże się z jej uniwersalnością i rozmaitością funkcji, jakie pełni w żywym
organizmie. Woda optymalizuje wzrost i rozwój oraz umożliwia rozród i laktację krów mlecznych. Jest ona substratem
lub produktem w wielu reakcjach chemicznych zachodzących w organizmie, a dzięki dużej pojemności cieplnej i ciepłu parowania, pozwala utrzymać prawidłową temperaturę ciała.
mgr inż. Sylwia Walesieniuk

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Stanowi ona wewnętrzne środowisko organizmu, będące wodnym roztworem elektrolitów,
który umożliwia komórkom zachowanie ich właściwego
kształtu i określonych funkcji. W narządach wymiany gazowej woda jest niezbędna do rozpuszczania gazów oddechowych transportowanych do wnętrza, jak i na zewnątrz organizmu. Woda odgrywa też istotną rolę w tworzeniu barier chroniących organizm przed
zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Badania wykazują, że jeśli zwierzęta
piją wodę do woli w ciągu całej doby to
poziom mleczności krów może wzrastać
o 10-15%, a o 3-5% zwiększają przyrosty
masy ciała bydła opasowego. Pojenie zapewnia 80-90% dobowego zapotrzebowania krów na wodę, reszta wprowadzana jest do organizmu wraz paszą, głównie objętościową soczystą. Nadmierne pobieranie wody nie jest na ogół szkodliwe,
stąd jest to argument uzasadniający stały dostęp do wody. Jednak duże pragnienie spowodowane długim brakiem wody
może być przyczyną przesadnego przyjęcia wody. W tej sytuacji krowa może wypić jednorazowo, w krótkim czasie, nawet
kilkadziesiąt litrów wody. Prowadzić to
może do zaburzenia równowagi elektrolitowej. Krowa staje się wtedy apatyczna,

występują zaburzenia w trawieniu a nawet pojawiają się dreszcze. Duże rezerwy
wody u dorosłych przeżuwaczy znajdują
się w przewodzie pokarmowym, głównie
w żwaczu. Dzięki temu zwierzęta mogą
w pewnych warunkach utracić część wody (do 10% całkowitej ilości wody w organizmie) bez zagrożenia życia.
Woda przeznaczona dla bydła musi spełniać takie same wymagania jakościowe, jak woda dla ludzi czy produkcji żywności. Jakość dostępnej wody jest
kluczowym czynnikiem decydującym
o spełnieniu podstawowych zasad dobrostanu, zapewnieniu dobrego samopoczucia i komfortu bydła. Odpowiednia
jakość wody ogranicza ryzyko pojawienia się zagrożeń chorobotwórczych wynikających z chemicznego czy mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody. Powinna ona być bezbarwna, pozbawiona
smaku i zapachu, zanieczyszczeń mechanicznych i mikrobiologicznych. Odczyn
(pH) powinien być zasadowy i wynosić
od 6,5 do 8,5.
Ilość pobieranej wody przez bydło
uwarunkowana jest przez wiele czynników: rodzaj żywienia i skład dawek pokarmowych, wypas pastwiskowy, wydajność mleczną, temperaturę otoczenia, wody, jakość wody, rodzaj poidła, jego dostępność – ilość poideł i ich rozmieszczenie. Wielkość zapotrzebowania bydła na
wodę zależna jest od wieku, stanu fizjologicznego, kierunku i intensywności użyt-

kowania. Dla wysokowydajnych krów
istotny jest stały dostęp do wody, gdyż
istnieje wyraźna zależność między ilością
pobranej wody a wynikami produkcyjnymi. Aby wyprodukować 1 litr mleka krowa potrzebuje ok. 3-5 litrów wody, a więc
zapotrzebowanie na wodę wynosi nawet
200 litrów dziennie. Stosowane w żywieniu bydła pasze znacznie różnią się zawartością wody, co tym samym wpływa na zapotrzebowanie wody. Spożywając większe ilości pasz soczystych, zmniejsza się ilość wypijanej wody przez krowy. Natomiast dawki pokarmowe o wysokiej koncentracji białka lub soli zwierających sód, dodatkowo wzmagają pobranie wody. W czasie wysokich temperatur
otoczenia woda nabiera jeszcze większego
znaczenia. Bierze udział w termoregulacji,
dzięki której organizm dostosowuje się do
nowych warunków termicznych. Jeśli nie
zapewni się krowom odpowiedniej ilości
wody w okresie występowania wysokich
temperatur, woda konieczna do produkcji
mleka zostanie zużyta do procesów termoregulacji, co w konsekwencji może obniżyć wydajność nawet o 20%.
Pamiętajmy o bardzo ważnej roli, jaką pełni woda w chowie i hodowli bydła.
Zadbajmy o odpowiedni dostęp do świeżej i czystej wody, w ilości dostosowanej
do liczby zwierząt. Spełnienie wymogu
pojenia zwierząt do woli wymaga zainstalowania w budynkach inwentarskich,
pastwiskach odpowiedniej ilości źródeł
wody w postaci poideł.

Wartości krytyczne wybranych wskaźników określających przydatność wody do pojenia bydła wraz z objawami ich przekroczenia
Symptomy pojawiające się po przekroczeniu
Wskaźnik
Wartość krytyczna
wartości krytycznej
≤5,5
niska wydajność, małe pobranie paszy, kwasica
pH
powyżej 8,3
niska wydajność, zasadowica
Magnez
≥400 mg/l
biegunki
Żelazo
≥0,3 mg/l
obniżenie ilości pobieranej wody, gorsze wyniki produkcyjne
Miedź
≥0,6 mg/l
uszkodzenie wątroby
Kadm
≥0,05 mg/l
anemia, uszkodzenie nerek, spadek wydajności
Ołów
≥0,1 mg/l
biegunka, odwodnienie cieląt
≥1/100 ml
biegunka
Bakterie coli
≥20/100 ml
krwawa biegunka
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Praktyczne wdrożenie nowych technologii
w chowie trzody chlewnej
Poprzednie dziesięciolecie to okres, w którym krajowa produkcja zwierzęca uległa szerokim zmianom pod wieloma
względami, w tym: stosowanej genetyki, żywienia i systemów utrzymania. Hodowcy zwierząt gospodarskich muszą
nieustannie dbać o ochronę środowiska, higienę produkcji i przestrzeganie minimalnych wymagań w zakresie utrzymania zwierząt.
mgr inż. Ewelina Lechowska

Doradca Zespołu Doradców w Piszu
Polskie rolnictwo jest
czołowym, znaczącym producentem
trzody chlewnej, zajmuje bowiem IV miejsce w Europie a VII na
świecie wg danych
GUS z 2020 r. Obecna produkcja trzody chlewnej odznacza
się intensyfikacją i specjalizacją produkcji. Oba te elementy prowadzą do wzrostu wydajności pracy i wzrostu wydajności utrzymywanych zwierząt. Dążący
do zwiększania efektywności produkcji
i polepszenia stanu zdrowia utrzymywanych zwierząt producenci trzody chlewnej muszą nieustannie podnosić standardy chowu tych zwierząt m. in. poprzez:
modernizację pomieszczeń inwentarskich
celem polepszenia warunków bytowania
zwierząt. Wpływ na całokształt mają nowoczesne technologie produkcji.
Przykładem posłuży nam gospodarstwo rolne z województwa warmińsko-mazurskiego trudniące się hodowlą trzody chlewnej, które stosuje nowoczesne
technologie kształtujące utrzymanie tych
zwierząt.

Chlewnia
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 130 ha, w tym 85 ha ziemie własne,
a 45 ha dzierżawy. Stado liczy ogółem
1600 szt., stado reprodukcyjne – 160 loch,
a roczna produkcja towarowa oscyluje na
poziomie 2800 tuczników. Trzoda chlewna chowana jest w cyklu zamkniętym.
Prowadzona jest w chlewniach w systemie komorowym na rusztach. Trzo-

da chlewna utrzymywana jest w dwóch
chlewniach wybudowanych w 1990 roku oraz 2005 roku. Budynki gospodarcze
wyposażone są w nowoczesne, w pełni zautomatyzowane systemy zadawania pasz, pojenia, wentylacji i ogrzewania oraz dozowniki leków. Produkcja roślinna dostosowana jest do potrzeb żywieniowych utrzymywanych zwierząt,
co umożliwia zastosowanie w żywieniu mieszanek pełnoporcjowych, które
właściciele gospodarstwa sporządzają ze
zbóż pochodzących z własnej produkcji.
Zboże i pasza dla świń przechowywana jest w silosach. Gospodarstwo posiada bogato wyposażony park maszynowy,
wzbogacany w coraz to nowe maszyny
i urządzenia. Maszyny i urządzenia przechowywane są w murowanym garażu.
Istotną inwestycją, jaką w 2019 roku poczynili gospodarze jest inwestycja dotycząca energii odnawialnej. Gospodarstwo
wyposażone jest w monitoring.

Warchlakarnia
Ze względu na rozprzestrzeniającą się
w kraju chorobę afrykańskiego pomoru
świń (ASF) w gospodarstwie realizowana jest bioasekuracja wewnętrzna i zewnętrzna. Proces technologiczny w zakresie obsługi chlewnej obejmuje 3 zabiegi: przygotowanie i zadanie pasz, usuwanie i magazynowanie nawozów, prace związane z pielęgnacją zwierząt oraz
konserwacją maszyn i urządzeń. Przygotowanie i zadawanie pasz jest zmechanizowane poprzez nowoczesne systemy mechanizacji i automatyzacji (sta-

cje żywieniowe, autokarmiki). Mechanizację usuwania nawozów w gospodarstwach determinuje system chowu zwierząt. Wykorzystywany jest samospływ,
w którym stosuje się zjawisko rozwarstwiania gnojowicy.

Silosy
Gospodarstwo jest zmechanizowane
i skomputeryzowane, dzięki czemu praca właściciela przebiega szybko i sprawnie i jest bezpieczniejsza i mniej uciążliwa. Wprowadzona nowoczesna technologia stworzyła w gospodarstwie szansę na prowadzenie stabilnej i opłacalnej
działalności rolniczej.

Garaże
Producenci muszą być jednak świadomi słabych i mocnych stron chowu oraz
szans i zagrożeń produkcji świń. Planując w gospodarstwie inwestycje w nowoczesne technologie należy niezwykle dokładnie przeanalizować poszczególne parametry, w celu efektywnego wykorzystania czasu pracy i osiągnięcia jak najwyższej wydajności.
Źródło:
- opracowanie własne
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agrorynek
CENY PASZ (11.01.2021 r.)
Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

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

wyszczególnienie

cena (zł/dt)

Pasza CJ

40,00

Tucznik TV Super

275,00

Pasza DJ

41,00

Warchlak W 20%

306,00

Prosięta PDP 20%

315,00

Lochy karmiące LK 20%

270,00

Lochy prośne LP 7,5%

237,00

wyszczególnienie

śruta sojowa (1 dt)

235,00

śruta rzepakowa

160,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
25 kg/46 zł

mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Brojler 2

25 kg/44 zł

Agro TOP 16

105,50

Odchów 1

25 kg/41 zł

Agro TOP 18

106,00

Odchów 2

25 kg/39zł

Agro TOP 20

112,00

Nioska

25 kg/40 zł

Agro TOP 22

120,00

Drób wodny

25 kg/43 zł

Agro TOP 24

123,50

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

20 kg/64 zł

Prestarter MPU C

25 kg/53 zł

Konc.HGC Junior

25 kg/76 zł

Konc.HGC Super

25 kg/63zł

Premiks Starter 2,5%
Premiks Grower/Tucznik 2,5%

25 kg/130zł
25 kg/107zł

De Heus -Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk

20 kg/142 zł

Ekono Milk

20 kg/130 zł

West Milk

20 kg/110 zł

Kaliber Starter

25 kg/41 zł

Kaliber Junior

25 kg/38 zł

Krowimix 18 Basic

25 kg/30 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie

cena
(zł/opak.) 25kg

Produkty SANO
Laktoma

42,00

Meggi 35

82,00

Mleko Milsan

150,00

Protamilk Complite

70,00

Protamino Forte

74,00

Protamino Matra

66,00

Protamino Piggi

76,00

Profisan

146,00
Renata i Marcin Mazur sp.j,
Kurzętnik „MAZUR”
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Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz

Brojler 1

Power Starter

76,00

otręby pszenne

80,00

Power tucznik *25 kg)

70,00

Provit L (25kg)

64,00

Provit P (25 kg)

70,00

Provit T (25 kg)

60,00

śruta rzepakowa

151,00

śruta sojowa

230,00
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Agro Perfekt 18

117,00

Agro Perfekt 19

123,00

Agro Perfekt 20

125,00

Agro ProRobot 20 bez GMO

137,50

Agro Perfekt 21

127,00

Agro Perfekt 23

129,50

Agro Finezja 22 bez GMO

141,50

Agro Specjal Werwa bez GMO

272,00

Agro Extra Energia bez GMO

159,50

Agro Delicja bez GMO

191,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO

212,00

Maximus 38 MH z GMO

219,00

korektory
Mikor 34 Energia bez GMO

170,00

Mikor 38 Active bez GMO

190,00

Mikor 40 S

190,00

Mikor 38 bez GMO

202,00

Mikor 35 Protect bez GMO

174,00

Mikor 40 Protect bez GMO

185,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO

179,50

Agro Musli KPP bez GMO

189,50

Agro Starter bez GMO

157,00

Agro Kadet bez GMO

146,50

Agro MH bez GMO

119,00

Agro Top CJ bez GMOAgro
Top CJ bez GMO

138,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO

188,00

BullStar Strong bez GMO

170,50

BullStar Treściwy bez GMO

115,00

dodatki paszowe
Lizawka solna M

9,15

Lizawka solna Lisal

8,50

Lizawka solna z selenem
(czerwona)

9,65

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

agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (11.01.2021 r.)
Nazwa środka
ochrony roślin

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

ZRiO Agroplon
Bartoszyce

opak.

opak.

zł

zł

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec
opak.

zł

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Giżycku
opak.

zł

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

zł

Galaper 200 EC

1l

64,94

Cewino 500 S.C.

1l

225,00

20l

287,34

5l

116,78

1l

161,77

1l

188,90

5l

361,21

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD

1l

115,75

Rosate Clean 360 SL
Atlantis 12 OD+Actiriob

500ml

77,28

Fenoxinn 110 EC

1l

155,00

Fundamentum 700 WG

30g/300g

0,12

Maister Power 42,5OD

5l

798,00

Nixon 50SG+Asystent

80g+100ml

34,00

1l

110,00

60g+100ml

92,00

Mustang 306 SE
Rimel 25SG+Asystent
Attribut 70 SG

120g

165,80

Agrosar
Chwastox Extra

1l

244,00

1l

49,00

12,80

Chwastox nowy trio 390 SL
Chwastox Turbo 340 SL

1l

20,15

Gold 450 EC

1l

47,45

Fernando Forte 300EC

1l

72,40

Glean 75 WG

100g

197,60

Granstar Ultra SX 50 SG

20g

18,47

Tayson 464

1l

33,85

Lentipur FLO 500SC

1l

28,45

Puma Uniwersal 069 EW

1l

133,30

Randap/FLEX 480
Roundap 360 SL Plus

1l

23,17

Mustang Forte 195 SE

1l

60,52

100 g

286,70

Titus 25 WG

20l

1l

43,00

1l

31,50

1l

1l

30,00

20g

26,00

1l

34,00

34,00

FUNGICYDY
Spodnam 554 DC

1l

165

Ambrossio 500 S.C.

1l

105,00

Makler 250 SE

1l

96,00

Topsin M 500 S.C.

1l

85

Kier 450 S.C.
Proteus 110 OD

1l

135

Targa 10 EC

1l

125,00
INSEKTYCYDY

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

0,25l

171,65

Orius Extra 02WS

0,9kg

44,70

Asahi SL

0,9 kg
1

56,00

105,00
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agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (11.01.2021 r.)
Nazwa środka
ochrony roślin

Halwit - Grabinek
opak.

zł

Hurtownia "Alczes"
Lubawa
opak.

zł

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

Mazur s.j. Kurzętnik

opak.

zł

opak.

zł

11

155

1l

165,00

1l/5l

118/550

2l

320

1l/5l

23/79

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

5l

96

1l/5l/10l

20,50/88

1l/5l/10l

25/85/160

Chwastox Turbo 340 SL

5l

130

1l/5l/10l

38/145/260

1l/5l

34/144

Granstar Ultra SX 50 SG

240g

220

20g/240g

22/250

Maister POWER 42,5 OD

1l

151

Mustang forte 195SE

1L

115

1l/5l

70/325

Roundap Ultra 360 SL

20L

410

100 g

327

1l

116
200g/1kg

0,20

1l/5l

152/720

Titus 25 WG
Mustang 306SE
Lancet Plus 125 WG
Fusilade Forte 150 EC
Chisel 75 WG

1l

129

60g

99

1l

135

Boxer 800 EC
Puma Uniwersal 069 EW

5l

620

FUNGICYDY
Artea 330 EC

5l

725,00

Tarcza Łan 250 EW
Funaben Plus 02WS

1l
0,3kg

22,00

40g

174,00

1l

135,00

200g

100,50

58,00
INSEKTYCYDY

Apacz 50 WG
Decis Mega 50 EW
Mospilan 20SP
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1l

55,00

1l/5l

143/715

agrorynek
CENY SKUPU MLEKA (11.01.2021 r.)
Cena
w zł.
za jedn.
tłuszczu

Cena
w zł.
za jedn.
białka

Dopłata
w zł.
za klasę
Extra

Średnia
cena
wypłacona
za miesiąc
/brutto/

Dopłata
za
wielkość
dostawy

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo

0,40

0,12

0,30

1,67

0,05-0,26

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie

0,11

0,10

0,1+0,05

1,71

0,1-0,22

Spółdzielnia

Dopłata

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

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (11.01.2021 r.)

Wyszczególnienie

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

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY

brak skupu

brak skupu

Żywiec wieprzowy 3,4 – 4,00 +VAT
WBC kl.E -4,7 – 5,0 zł+VAT

ŻYWIEC WOŁOWY

poubojowa klasa O:
jałówki – śr. 7,9
buhajki – śr. 8,8

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-13,50
byki pow. 300 kg R-13,80

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

ŻYWIEC KROWY

śr. 8,35

poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 10,90

brak skupu

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (11.01.2021 r.)
Targowisko / towar

pszenica (dt)

jeczmień (dt)

pszenżyto (dt)

ziemniaki (dt)

jaja (szt.)

100-150

0,70-1,00

100-110

0,80-1,00

100-120

0,50-0,80

68

120-180

0,70-1,00

75

80

0,70

120-180

0,7-1,00

130

1,15

Biskupiec
Ełk

85

66

70

Giżycko
Olecko

90

Orneta

90

Pisz
Szczytno

70
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„MAZUR” sp.j.
R. i M. Mazur Kurzętnik

120.00

Mocznik 46%

Saletra amonowa 34%
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55.00

Wapno magnezowe

Canvil 27

49.00

168.00

150.00

wapno granulowane

wapno kredowe

Tarnogran 12-23

Polifoska 7:18:28

Polifoska 6:20:30

NPK 7-20-30

NPK 8-20-30

Polifoska 5-17-32

Lubofoska

Polifoska 8:24:24

152.00

52.00

155.00

91.00

48.00

44.00

102.00

154.00

161.00

56.00
49.00

112.00

44.00

99.00

57.00

44.00

162.00

166.00

128.00

105.00

115.00

Amofoska NPK 4:16:18

133.00

115.00
122.00

98.00

130.00

Amofoska NPK 4:12:12

110.00

96.00

106.00

105.00

Amofoska NPK 4:12:20

95.00

RSM

120.00

98.00

Siarczan magnezu

100.00

136.00

152.00

181.00
135.00

150.00

165.00

Sól potasowa

162.00

90.00

110.00

Fosforan amonu/Polidap (N18,P46)
136.00

89.00
160.00

91.00

Superfosfat wzbog. 40% P2O5 gran.

110.00

97.00
88.00

105.00

97.00

Siarczan amonu

Saletrzak

ROL-BART FU-H
S.Bartkowski, Lidzbark

110.00

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

110.00

„Amiga” sp. z. o.o.
Kętrzyn

Saletrosan

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

108.00

„U Krzyśka” K.Samoraj
Mrągowo

103.00

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

103.00

110.00

160.00

138.00

150.00

AMIGA MRĄGOWO
50.00

50.00

155.00

162.00

152.00

162.00

88.00

98.00

102.00

zł / dt
138.00

60.00

118.00

192.00

132.00

zł/dt

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

zł / dt
145.00

47.50

159.50

164.50

144.00

94.50

107.00

zł/dt

Zaopatrzenie Rolnictwa
i Ogrodnictwa „Agroplon”
Bartoszyce

zł / dt
137.00

96.10

131.80

180.70

80.40

96.60

zł / dt

Chemirol Bartoszyce

zł / dt
136.50

102.60

113.40

zł/dt

Centrala Nasienna
Nidzica

zł / dt
138.00

52.00

155.00

125.00

139.00

98.50

117.00

123.00

zł / dt
145.00

Halwit
Grabinek

zł / dt
135.00

153.90

97.20

134.00

92.90

107.50

zł/dt
138.30

BAY WA Nowa Wieś
14-400 Pasłęk

zł / dt
136.00

125.00

94.00

96.00

zł/dt
120.00

P.H.U. „Biochem”
Wiesław Musiał

Saletra KAN

zł / dt
146.00

159.00

92.40

102.50

zł/dt
130.50

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5
11-700 Mrągowo

120.00

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

zł / dt
150.00

Nazwa

agrorynek
CENY NAWOZÓW (11.01.2021 r.)

agrorynek
CENY USŁUG ROLNICZYCH (11.01.2021 r.)
Usługa/firma (zł/godz)

SKR
Rybno

SKR
Rudzienice

Agroperfekt
Kisielice

Orka pług 4-skibowy

172,80

229,50 h

240,00

Orka 4 skiby pług obrotowy

ROL-BART FU-H
S.Bartkowski Lidzbark

292,50 h

330,00

Roztrząsanie obornika

388,80

184,50 h

90 za 1 przyczepę 13t

Transport 1-przyczepa

123,00

150,00

130,00

Transport 2-przyczepy

147,60

170,00

150,00

Siew kukurydzy

189,00 h

Najem ciągnika

140,00 h

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

270/144

Siew zbóż
Wysiew nawozów

130(ha)

180,00

130(ha)

162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem
Kultywator

140,00

50(ha)
20zł/tona

172,80

Agregat 2 kultywatory z wałkiem

261-292,5 h

Agregowanie

80(ha)

koszenie kosiarką rotacyjną

184,50

150,00

Opryskiwanie

40(ha)

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana
Wypożyczenie ciągnika

250(25t/h)

207,00
108 h

Podsiew traw siew.VERDO

120,00
252 za 1 ha

Bronowanie

97,20

Wałowanie

97,20

Talerzowanie

172,80

261,00

Ładowarka

129,60

155,70

Spycharka

129,60

Koparka

108,00

Równarka

135,00

Zestaw niskopodwoziowy

147,60

200,00

100(ha)
130,00

120/h

100,00

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

850(ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno

360(h)

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)

432,00 +45,00

Koszenie kombajnem zbożowym

300(ha)

Zbiór balotów turem

126,00 h

Odwóz kiszonki 4 t

166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne
Zbiór zielonek
Owijanie balotów

25 zł/szt
581,40-632,70 h

300,00

8,10 zł za szt
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przy zagrodzie

Zmiany klimatu a stan środowiska
wodnego na obszarach wiejskich

Działalność człowieka wpływa na klimat. Masowe spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów i niszczenie terenów
biologicznie czynnych oraz zanieczyszczenie mórz i oceanów naruszyło stabilność całego systemu przyrodniczego
i jest główną przyczyną gwałtownego wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Uruchomiło to proces,
który znamy pod nazwą „globalne ocieplenie”.
mgr inż. Urszula Anculewicz

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Wśród wszystkich
obszarów gospodarki to sektor rolniczy
jest najbardziej narażony na skutki zmiany klimatu. O powodzeniu produkcji rolnej w ogromnym stopniu decydują czynniki klimatyczne: ilość i rozkład opadów, maksymalne i minimalne temperatury, występowanie (bądź nie) okrywy śnieżnej czy
wiosennych przymrozków, długość okresu wegetacyjnego itp. Nawet niewielka
ich zmiana w długiej perspektywie może prowadzić do destabilizacji produkcji
rolnej i niepewności jej wyników a nawet skutkować wyłączeniem określonego rodzaju produkcji na danym terenie.
Stąd uznaje się, że zmiana klimatu jest
jednym z czynników stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Jednocześnie rolnictwo jest sektorem, który w istotny sposób przyczynia się do zachodzącej zmiany klimatu –
jest ono istotnym źródłem emisji gazów
cieplarnianych, w tym podtlenku azotu i metanu.
Naukowcy biją na alarm, że skutki
zmiany klimatu będą bardzo szerokie
i dotkną każdego aspektu naszego życia oraz gospodarki. Cztery z nich będą
miały kluczowe znaczenie dla rolnictwa:
n zmiana częstości opadów i – w konsekwencji – zagrożenie suszą,
n wzrost średniej temperatury powietrza i związane z tym wydłużenie
okresu wegetacyjnego,
n wzrost częstotliwości ekstremalnych
zdarzeń pogodowych oraz
n nasilenie się występowania nowych
chorób i szkodników.
Te zmiany już występują. Z roku na rok
coraz częściej obserwujemy niesprzyjające
rolnictwu zjawiska zachodzące w pogodzie i idące za tym konsekwencje tj.:
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n ekstremalnie wysokie temperatury i to
nie tylko w miesiącach letnich, ale też
wiosną i jesienią, które potrafią utrzymywać się przez kilka dni i zdarzają
się coraz częściej;
n bezśnieżne zimy, które stają się już
normą, a determinują zapasy wody
w glebie w sezonie wegetacyjnym;
n gwałtowne zmiany pogody, a w szczególności duże wahania temperatur
w ciągu doby, w wyniku których rośliny uprawne doznają szoku;
n sukcesywne zanikanie dwóch pór roku: wiosny i jesieni oraz nieprzewidywalne cykle pogodowe. Dawniej rolnicy, nauczeni doświadczeniem, wiedzieli, że w pewnych porach jest pogoda deszczowa, a w innych należy
spodziewać się tzw. słoty. Obecnie te
pewniki już się nie sprawdzają;
n całe tygodnie z zimnym i suchym wiatrem szczególnie w sezonie wiosennym, który potrafi zupełnie wyhamować wegetację roślin, wymuszając nierzadko na rolnikach rozpoczęcie wcześniejszego siewu aby uchwycić wilgoć pozostałą po zimie;
n migracja na północ szkodników owadzich oraz chwastów ciepłolubnych.
W związku z zauważalnymi skutkami zmiany klimatu w naszym kraju, konieczna jest rewizja podejścia nie
tylko do produkcji rolnej ale również
do gospodarowania wodami. Sytuację
pogarsza fakt, iż roczny cykl opadowy
w naszej szerokości geograficznej jest
niekorzystny – rośnie przewaga parowania nad opadem w okresie wegetacyjnym. Ponad 60% opadów przypada
na okres o większym parowaniu wody (60%), zaś w okresie o niższej wartości parowania (wynoszącej 50%) mamy około 40% opadów rocznych. Taki
układ powoduje, że wraz ze zmianą klimatu bardziej wzrasta w naszym kraju
prawdopodobieństwo zagrożenia suszą
niż powodziami.

Woda jest zasobem niezbędnym do
prowadzenia produkcji rolnej, a rolnictwo, które gospodaruje na 60% powierzchni obszarów zlewni, jest głównym użytkownikiem zasobów wodnych
kraju. Odnawialne zasoby wodne pochodzą z opadów, na których ilość i rozkład
nie mamy wpływu. Choć ilość opadów
nie zmienia się znacząco od 150 lat, ich
rozkład stał się w ostatnich dekadach niekorzystny z punktu widzenia odnawiania się zasobów wody. Mniej wody pada latem (w sezonie wegetacyjnym), opady mają charakter nawalny, powodujący szybki odpływ wody z terenu zlewni, zimą zaś częstsze są opady deszczu
niż śniegu. O ile nie mamy wpływu na
ich rozkład czy intensywność opadów, to
możemy wpływać na tempo ich ucieczki,
zapobiegając parowaniu i spływowi powierzchniowemu.
Dotychczasowe, tradycyjne podejście
do gospodarowania wodami na terenach rolniczych było oparte na koncepcji „rolnictwa odwodnieniowego”, a pojęcie „utrzymanie wód/rzek” oznaczało przede wszystkim meliorację i regulowanie cieków. Zakładano, że najważniejszym zadaniem gospodarowania wodami powierzchniowymi na terenach rolniczych jest usunięcie stałego lub sezonowego nadmiaru wody ograniczającego dostępność terenu i wielkość produkcji rolnej. Znakomita część zlewni została zmeliorowana w celu przyspieszenia
odpływu wód. Po akcesji Polski do UE
problem nasilił się jeszcze bardziej z uwagi na dostępność środków unijnych na
różnego rodzaju inwestycje hydrotechniczne. Tu znowu najczęstszym wyborem były melioracje, regulowanie cieków
oraz prowadzenie na nich prac utrzymaniowych. Inwestycje te wykonywane były bez pogłębionej analizy ich zakresu
w konsekwencji czego nie znane jest ich
całkowite oddziaływanie na zasoby wody w Polsce. Wiadomym jest natomiast,
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że inwestycje te powodując przyspieszenie odpływu wody, w tym z terenów rolniczych, przyczyniały się do pogłębiania
problemów suszy i powodzi. Dodatkowo problem nasilał się poprzez stosowanie upraw monokulturowych zarówno
w rolnictwie jak i leśnictwie.
W dłuższej perspektywie takie działania okazały się szkodliwe dla ochrony
zasobów wodnych i doprowadziły do
głębokiego kryzysu ekosystemów wód
śródlądowych nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Szukając rozwiązania tego problemu w UE opracowanych zostało 6 dyrektyw, które w sposób kompleksowy
i spójny zobowiązują kraje członkowskie
do zapewniania ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego. Należą do nich:
q Ramowa Dyrektywa Wodna z 2000 r.
(RDW) – chroniąca wody powierzchniowe i podziemne (obowiązująca
w naszym kraju od 2004 r.) Nadrzędnym celem tej dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu wód przez wszystkie państwa członkowskie najpóźniej
do 2027 roku. W odniesieniu do RDW
podkreślono potrzebę odchodzenia od
działań technicznych w utrzymaniu
wód jako czynnika w istotny sposób
przyczyniającego się do ograniczania
ryzyka powodzi. Znalazło to także odzwierciedlenie w zaleceniach Dyrektywy Powodziowej.
q Dyrektywa Powodziowa – eksponująca między innymi konieczność stosowania nietechnicznych/ekologicznych
metod ograniczania ryzyka powodzi,
a wśród nich renaturyzację koryt uregulowanych rzek i odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych.
q Dyrektywa Azotanowa – odnosząca
się do różnych sfer aktywności ludzkiej mających niekorzystny wpływ na
stan środowiska, w tym do wpływu
rolnictwa na zasoby wodne.
q Dwie dyrektywy NATURA 2000 (Siedliskowa i Ptasia) – nakierowane na
przeciwdziałanie zanikowi różnorodności biologicznej w UE, wprowadzające ochronę dzikich gatunków fauny
i flory w ramach obszarów NATURA
2000, w tym na terenach występowania ekosystemów wodnych.
Omawiając zarządzanie wodą na terenach rolniczych, należy szczególnie
podkreślić wnioski dotyczące ochrony
przed suszą, które płyną przede wszystkim z RDW oraz Dyrektywy Powodzio-

wej. Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem
i przeciwdziałanie skutkom suszy mogą stanowić poważne zagrożenie dla ilościowego oraz ekologicznego stanu wód.
Zgodnie ze współczesną wiedzą, to właśnie spowalnianie spływu wód ze zlewni
za pomocą naturalnej oraz małej retencji
jest skuteczną metodą ograniczania ryzyka powodzi i przeciwdziałania suszy.
Podstawą łagodzenia suszy i jej skutków są rozwiązania oparte o potencjał
ekosystemu, pozwalające na magazynowanie wody w krajobrazie. Szczególnie
ważna dla terenów rolniczych jest naturalna retencja czyli zatrzymywanie wody w glebie, w naturalnych zbiornikach
wodnych (stawach, oczkach wodnych,
starorzeczach) oraz retencja dolin rzecznych. Wodę pomagają zatrzymywać siedliska leśne, łąkowo-pastwiskowe i mokradłowe. Jest to retencja siedliskowa nazywana także krajobrazową.
Równie istotnym elementem w łagodzeniu skutków niedoboru opadów
i wzrostu temperatur na terenach wykorzystywanych rolniczo jest zatrzymywanie wody w glebie – uwilgotnienie profilu glebowego. W tym wypadku pozytywnie na ilość wody w glebie wpływa zwiększenie udziału powierzchni łąk
i pastwisk w ogólnym areale terenów rolniczych.
Dobre warunki do magazynowania
wody w glebie, spowolnienie spływu powierzchniowego i umożliwienie większej
infiltracji wody (także zasilanie wodami
opadowymi warstw wodonośnych) zapewniają trwałe użytki zielone (TUZ). Dodatkowo TUZ przechwytując związki biogenne pochodzące z nawozów rolniczych,
oczyszczają wodę zasilającą cieki krajobrazu rolniczego, a tym samym ograniczają
eutrofizację wód powierzchniowych.

Wymaga to przedefiniowania podejścia
do produkcji rolnej, w którym podstawowym kryterium, co jest zrozumiałe, jest zysk ekonomiczny. Nowy model
rolnictwa w znacznie większym stopniu musi promować i nagradzać różnorodne usługi ekosystemowe, świadczone przez ten dział. Rolnictwo jutra
przede wszystkim powinno opierać się
na produkcji żywności wysokiej jakości,
która nie zawiera pozostałości substancji chemicznych stosowanych dziś powszechnie w uprawie i hodowli, a także na ochronie i wspieraniu różnorodności biologicznej oraz ochronie klimatu i zrównoważonym gospodarowaniu
zasobami wodnymi. Bardzo ważne jest
także prowadzenie działań adaptacyjnych, które wzmacniają potencjał terenów rolnych do minimalizowania niekorzystnych skutków zmiany klimatu.
Musimy też mieć świadomość, że prawie każda nasza decyzja na poziomie
lokalnym ma globalne skutki.
Zachęcam do zapoznania się z publikacją „Ekspertyza – Woda w rolnictwie”,
która jest pogłębioną i wieloaspektową
diagnozą zasobów wodnych w Polsce.
Autorzy przedstawiają zagrożenia i krytycznie analizują dotychczasowy model
gospodarowania wodami jednocześnie
wskazując rozwiązania w zakresie polityk, ochrony środowiska czy praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do lepszej ochrony zasobów wodnych.
Źródło:
- „Ekspertyza – woda w rolnictwie” – Koalicja Żywa Ziemia 2020

Odtworzenie retencji glebowej i krajobrazowej, a także odstąpienie od inwestycji mających na celu udrażnianie i regulowanie cieków to najpilniejsze zadania, które chronić będą zasoby wodne
Polski i zapewnią trwałość produkcji
rolnej, a zatem bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
Jak widać, już dziś sektor rolniczy
stoi przed dwoma ważnymi wyzwaniami: potrzebą redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz prowadzenia działań
adaptacyjnych do zachodzących zmian.
Bieżące Informacje nr 2 [376] n Luty 2021
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Mięso oraz produkty mięsne pozyskiwane
ze zwierząt gospodarskich
,,Jesteś tym co jesz” – to znana od dawna refleksja ożywiająca naszą uwagę. Przeglądając etykiety produktów spożywczych, szczególnie tych „wysokoprzetworzonych” dowiadujemy się, że oprócz zasadniczego udziału surowców roślinnych, zwierzęcych lub jednych i drugich, produkt spożywczy zawsze zawiera znaczne ilości dodatków chemicznych.
mgr inż. Jerzy Bancewicz

Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Niezależnie jednak od
źródła tych informacji
sposób prowadzenia
hodowli i chowu: min.
poziom spełnienia wymogów dobrostanu
zwierząt w gospodarstwie, stosowane rozwiązania żywienia zwierząt, uzyskiwana
konkretna produkcyjność zwierząt określonych ras, utrzymywanych w gospodarstwie i inne specyficzne walory związane
z pozyskiwaniem mięsa stanowią o ostatecznym efekcie dla konsumenta.
Konserwanty w produktach spożywczych, pozostałości metabolizmu syntetycznych hormonów, antybiotyków i innych związków czynnych biologicznie, stosowanych w procesie wytwarzania i dystrybucji mięsa oraz produktów pochodnych, prowadzą do istotnych zmian jakości
ostatecznego produktu. Jako konsumenci,
chcąc skorzystać z ważnych dla naszego
zdrowia wartości odżywczych mięsa, musimy brać pod uwagę skutki oddziaływania na organizm substancji dodatkowych,
zawartych w mięsie m.in. w efekcie realizowanych intensywnych systemów produkcji zwierzęcej. Wiele wskazuje na to,
że zawartość substancji dodatkowych stanowi o narastaniu antybiotykoodporności, o rosnącej ilości alergii – w tym alergii
pokarmowych, wreszcie o słabieniu ogólnej odporności naszych organizmów. Na
dzień dzisiejszy coraz trudniej znaleźć jajka od tzw. ,,szczęśliwych kur”, czy mleko od ,,szczęśliwych krów” czyli utrzymywanych i użytkowanych w sposób tradycyjny. Produkty pozafermowego (przyzagrodowego) chowu zwierząt gospodarskich, w tej liczbie też, mięso to wyjątkowo rzadkie rarytasy, dostępne wyłącznie
na wsiach od rolników, prowadzących tradycyjne, małe gospodarstwa rolne. Nie ma
możliwości pozyskania takich produktów
na skalę przemysłową. Jednakże opłacalny
zbyt takich produktów z pozycji wytwarzających je rolników był wielorako skom-
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plikowany ale Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 roku, opublikowane w Dzienniku
Ustaw z dnia 14 stycznia 2020 roku Poz. 56
od 18 lutego br. ,,uruchomiło” tzw. ,,rzeźnie rolnicze”, o małej zdolności produkcyjnej, położone na terenie gospodarstw
rolnych. Mija już prawie rok od tej bardzo
dobrej zmiany prawa, ale do tej pory zaledwie słyszałem o zamiarach organizowania takich rzeźni. Wnikliwa analiza zapisów tego rozporządzenia prowadzi do refleksji, że wymogi uboju zwierząt i rozbioru tusz zostały sprowadzone do koniecznego minimum. Po szczegółowych konsultacjach w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie wiem, że urządzenie takiej rzeźni jest stosunkowo proste
i niekoniecznie bardzo kosztowne. Rolnicy, którzy mogliby uruchomić takie rzeźnie na terenie swoich gospodarstw (min.
hodowcy owiec, z ubojem których jest sporo organizacyjnych i logistycznych kłopotów) tłumaczą się min. brakiem czasu na
prowadzenie tego przedsięwzięcia u siebie. W małej rzeźni rolniczej można by było również zalegalizować i zagospodarować mięso pochodzące z uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych
i tą drogą uratować przynajmniej wartość
rzeźną tych sztuk. Przeanalizujmy zapisy
rozporządzenia i oceńmy pod kątem naszego gospodarstwa konieczne przecież
wymagania weterynaryjne (bo to będzie
produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego na rynek) dotyczące konstrukcji,
rozplanowania i wyposażenia, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw oraz konieczne wymagania weterynaryjne dotyczące funkcjonowania tych rzeźni.
W rzeźniach rolniczych można poddawać ubojowi zwierzęta gospodarskie kopytne, drób, zajęczaki lub zwierzęta dzikie
utrzymywane w warunkach fermowych,
których posiadaczem jest podmiot prowa-

dzący rzeźnię lub inny podmiot utrzymujący takie zwierzęta w gospodarstwie położonym na obszarze tego samego powiatu, w którym jest zlokalizowana ta rzeźnia lub na obszarach powiatów sąsiadujących z powiatem, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia. W rzeźniach rolniczych
będzie dokonywany również rozbiór mięsa pozyskanego z tych zwierząt.
Limity dzienne liczby zwierząt poddawanych ubojowi w rzeźniach rolniczych
odpowiednio wynoszą:
n drobiu albo zajęczaków 50 sztuk,
n ptaków bezgrzebieniowych 1 sztuka,
n świń o wadze równej lub powyżej 15
kilogramów 6 sztuk, o wadze poniżej
15 kilogramów 10 sztuk,
n owiec albo kóz o wadze powyżej 15 kilogramów 6 sztuk, o wadze poniżej 15
kilogramów 10 sztuk,
n bydła albo koni w wieku równym lub
powyżej 3 miesięcy 1 sztuka, w wieku
poniżej 3 miesięcy 2 sztuki.
Nowe prawo otwiera zupełnie nowe
możliwości uboju zwierząt gospodarskich,
realizowanego na małą skalę, o których
jeszcze niedawno nie mieliśmy odwagi
myśleć; zrozumiałe, że warunki pozyskiwania mięsa w ,,rzeźniach rolniczych” muszą odpowiadać zasadniczym wymogom,
koniecznym do spełnienia przy produkcji
żywności pochodzenia zwierzęcego.
Pierwszym krokiem w stronę uruchomienia ,,rzeźni rolniczej” w gospodarstwie jest złożenie wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii o ocenę załączonego do wniosku planu technologicznego rzeźni (z informacjami o zakładanej
skali uboju i pochodzeniu ubijanych zwierząt – z własnego gospodarstwa, z gospodarstw sąsiednich lub z terenu powiatu, z powiatów sąsiednich). Kolejnym ruchem jest decyzja Powiatowego Lekarza
Weterynarii o zatwierdzeniu planu technologicznego dla rzeźni, którą zamierzamy uruchomić. Na podstawie zatwierdzo-
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nego planu przystępujemy do przygotowania i urządzenia pomieszczeń rzeźni
zgodnie z planem.
Zwierzęta na ubój są doprowadzone
lub transportowane do rzeźni rolniczej
bezpośrednio z gospodarstwa, w którym
były utrzymywane, a środek transportu
i urządzenia do transportu są czyszczone, myte i odkażane. Jeżeli w rzeźni rolniczej są ubijane zwierzęta gospodarskie
z innych gospodarstw (oznakowane, ze
świadectwem zdrowia), szczególnie z gospodarstw, z których transport tych zwierząt trwał dłużej niż 2 godziny, dla takich
zwierząt należy przewidzieć zagrodę do
odpoczynku przed ubojem i wodę po podróży. Dla zwierząt podejrzanych o chorobę musi to być dodatkowa zagroda lub
pomieszczenie. Uboju zwierząt lub rozbioru mięsa w rzeźni rolniczej dokonują osoby z kwalifikacjami potwierdzonymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W pobliżu pomieszczenia, w którym
dokonuje się uboju zwierząt lub rozbioru mięsa, znajduje się osobne miejsce do
zmiany odzieży własnej na odzież roboczą i ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej przez osoby wykonujące czynności
związane z ubojem zwierząt i produkcją
mięsa, przy czym lokalizacja tego miejsca wyklucza możliwość zanieczyszczenia mięsa. W rzeźni rolniczej jest dostępna
co najmniej jedna toaleta spłukiwana wodą, podłączona do sprawnego systemu kanalizacyjnego, której drzwi wejściowe nie
otwierają się bezpośrednio do pomieszczenia, w którym odbywa się ubój zwierząt
lub znajduje się mięso albo zlokalizowana
w pobliżu pomieszczenia, w którym dokonuje się uboju zwierząt lub rozbioru mięsa.
Rzeźnia rolnicza składa się z co najmniej jednego pomieszczenia, przy czym
to samo pomieszczenie może być wykorzystywane do przeprowadzania:
q następujących czynności tzw. brudnych:
n ogłuszania i wykrwawiania,
n sparzania, odszczeciniania, oparzania i opalania – w przypadku świń,
n oskubywania lub oskórowania oraz
sparzania,
q następujących czynności tzw. czystych:
jeżeli ubój zwierząt i rozbiór mięsa są
przeprowadzane w tym samym pomieszczeniu wówczas rozbiór mięsa
(tusz) odbywa się po zakończeniu uboju oraz po odpowiednim oczyszczeniu, myciu i odkażeniu pomieszczenia,
w którym odbywał się ubój.

n wytrzewiania – czyli usunięcia zawartości jamy brzusznej i klatki
piersiowej (po wytrzewieniu dalej zajmujemy się tuszą: min. staranne opłukujemy tuszę możliwie
oszczędną ilością wody) i dalszej
obróbki, z wyłączeniem poddanych
ubojowi drobiu, zajęczaków oraz
ptaków bezgrzebieniowych,
n obróbki czystych narządów wewnętrznych i jelit,
n wstępnej obróbki i czyszczenia podrobów, zwłaszcza oskórowanych
głów, jeżeli nie jest wykonywana na
linii uboju,
n pakowania zbiorczego podrobów,
n wysyłki mięsa, pod warunkiem, że
czynności te są wykonywane w odrębnym miejscu albo w innym czasie, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, oraz po ich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie, mycie i odkażenie miejsc, w których były wykonywane te czynności, lub w razie potrzeby całego pomieszczenia (podłoga, ściany, sufit, stoły, pojemniki – codziennie, chłodnia po opróżnieniu);
q opróżniania i czyszczenia żołądków
i jelit lub w przypadku poddanych
ubojowi drobiu, zajęczaków oraz ptaków bezgrzebieniowych – wytrzewiania i dalszej obróbki, łącznie z dodawaniem przypraw korzennych do całych
tusz, pod warunkiem że czynności te
są wykonywane w innym czasie niż
pozostałe czynności przeprowadzane
w tym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa,
oraz po ich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie, mycie i odkażanie miejsc, w których były wykonywane, lub w razie potrzeby
całego pomieszczenia.
W rzeźni rolniczej funkcjonuje system
urządzeń do czyszczenia, mycia i odkażania narzędzi po każdej produkcji, zabezpieczający mięso przed zanieczyszczeniem i umożliwiający dostęp do odkażonych narzędzi podczas produkcji,
a w przypadku gdy do tego odkażania
używana jest woda, to jej temperatura
powinna być nie niższa niż 82°C. W zamkniętej szafce znajdują się środki dezynfekcyjne, używane w rzeźni; razem z nimi przechowywana jest instrukcja do wykonywania roztworów dezynfekcyjnych.
Zainstalowane są dla pracowników mających kontakt z mięsem, możliwie najbliżej stanowisk pracy, urządzenia do mycia

i odkażania rąk, z bieżącą ciepłą i zimną
wodą lub wodą zmieszaną do odpowiedniej temperatury, wyposażone w środki
do czyszczenia i odkażania rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku i pojemniki na
zużyte ręczniki.
Rzeźnia rolnicza jest wyposażona
w miejsce lub obszar poza pomieszczeniami rzeźni do przechowywania obornika, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
Treści przewodów pokarmowych ubitych
zwierząt są przechowywane w zamkniętym, szczelnym pojemniku również zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Docelowo mogą być kompostowane.
W rzeźni rolniczej, w której odbywa
się rozbiór mięsa (tusz lub półtusz ubitych zwierząt) mięso pakowane (za mięso pakowane uznaje się również elementy tuszy przechowywane w pojemnikach)
i niepakowane pozyskane w wyniku rozbioru jest przechowywane (wieprzowina
i wołowina wychłodzone do 7°C, mięso
drobiowe do 4°C):
q w jednym pomieszczeniu, innym niż
pomieszczenie, w którym odbywa się
ubój zwierząt lub rozbiór mięsa, pod
warunkiem że jest ono przechowywane w innym czasie albo w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie przechowywanego mięsa i opakowań, albo
q w przypadku gdy rzeźnia rolnicza
składa się z jednego pomieszczenia,
w którym odbywa się ubój zwierząt
lub rozbiór mięsa:
n w co najmniej dwóch urządzeniach
do chłodniczego przechowywania
mięsa, z których każde służy do oddzielnego przechowywania mięsa
pakowanego albo niepakowanego,
albo
n w tym samym urządzeniu do chłodniczego przechowywania mięsa,
pod warunkiem że jest ono przechowywane w innym czasie albo
w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie przechowywanego mięsa i opakowań.
W rzeźni rolniczej znajduje się co najmniej jedno urządzenie, zamykane na
klucz, do chłodniczego przechowywania
mięsa uznanego za niezdatne do spożycia przez ludzi.
W rzeźni rolniczej znajduje się odpowiednio wyposażone, zamykane na klucz
miejsce do wyłącznego użytku przez urzędowego lekarza weterynarii.
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Kalkulacje rolnicze
Definiując kalkulacje rolnicze, można powiedzieć, że kalkulacje to rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk.
Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych.
mgr Klaudia Miziej

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Kalkulacje dotyczą przyszłości, natomiast obliczenia
opierają się na faktycznych zaszłościach lub wielkościach, które można
ściśle określić.
Duża konkurencyjność i wolny rynek
wymuszają na rolnikach zaznajomienie
z zagadnieniami ekonomicznymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania i oceny ekonomicznej gospodarstwa. Dane o kosztach produkcji wyko-

rzystywane są do podejmowania bieżących decyzji pod kątem planowania na
przyszłość. Kalkulacje poszczególnych
działalności mogą służyć rolnikom jako
podpowiedź przy przeprowadzaniu własnych rachunków.
Przedstawione w niniejszym podsumowaniu obliczenia rolnicze są obliczeniami uśrednionymi o charakterze ilustracyjnym, które mogą służyć jedynie
jako materiał pomocniczy do przygotowania szczegółowych obliczeń, stanowiących element analizy bieżącej produkcji i planowania działalności rolni-

czej. Należy zauważyć, że przyjęte parametry mogą się zmieniać w zależności od gospodarstwa, dla którego przygotowywana jest kalkulacja rolnicza,
a precyzyjnych obliczeń w odniesieniu
do określonych warunków można dokonać na podstawie bazy danych zgodnej
z tym, co dzieje się w analizowanym
gospodarstwie.
Zgodnie z cyklicznym udostępnianiem kalkulacji w BI, zamieszczamy kolejną kalkulację, tym razem rzepaku. Metodyka oraz pojęcia były zamieszczone
w ubiegłym miesiącu.

KALKULACJA DOCHODU BEZPOŚREDNIEGO Z 1 HA RZEPAKU OZIMEGO (grudzień 2020 r.)
Wyszczególnienie

J.m.

Cena

Niski
Ilość

Wartość (zł)

Poziom intensywności
Średni
Ilość
Wartość (zł)

Ilość

Wysoki
Wartość (zł)

Wartość produkcji
Rzepak ozimy (nasiona)

dt

165,00

20,00

3 300,00

25,00

4 125,00

35,00

5 775,00

Plon uboczny

dt

Jednolita Płatność Obszarowa

ha

483,79

1,00

483,79

1,00

483,79

1,00

483,79

Płatność za zazielenenie

ha

323,85

1,00

323,85

1,00

323,85

1,00

323,85

ha

182,02

1,00

182,02

1,00

182,02

1,00

182,02

Płatność cukrowa
Płatność energetyczna
Płatność dodatkowa
Wartość produkcji ogółem

4 289,66

5 114,66

6 764,66

Materiał siewny
Własny
Z zakupu

kg

53,00

4,00

Razem materiał siewny

212,00

4,50

212,00

238,50

4,50

238,50

238,50
238,50

Nawozy (w czystym składniku)
Azot (N)

kg

3,71

100,00

371,41

140,00

519,97

200,00

742,82

Fosfor (P2O5)

kg

3,97

50,00

198,68

90,00

357,63

115,00

456,97

Potas (K2O)

kg

2,56

90,00

230,82

140,00

359,05

170,00

435,98

0,13

750,00

97,22

750,00

97,22

750,00

97,22

Obornik

t

Wapno nawozowe (1/4 dawki)

kg

Inne

kg

Razem nawozy

898,13

1 333,87

1 733,00

Środki ochrony roślin
- Zaprawy nasienne:
Zaprawa nasienna T 75 DS./WS

kg

69,02

0,02

1,10

0,02

1,10

0,02

1,10

l

75,95

3,00

227,85

3,00

227,85

3,00

227,85

- Chwastobójcze
Colzor Trio 405 EC
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Galera 334 SL

l

459,33

Targa 10 EC

l

106,45

0,35

160,77

0,35

0,35

0,70

74,52

0,70

74,52

Galera 334 SL

l

459,33

0,35

160,77

0,35

160,77

Toprex 375 SC

l

285,62

0,30

85,69

0,30

85,69

0,30

85,69

Caramba 60 SL

l

135,40

1,00

135,40

1,00

135,40

1,00

135,40

Yamato 303 SE

l

83,83

1,75

146,69

1,75

146,69

1,75

146,69

Decis Mega 50 EW

l

135,60

0,15

20,34

0,15

20,34

0,15

20,34

Fury 100 EW

l

91,80

0,60

55,08

0,60

55,08

0,60

55,08

l

97,35

0,60

58,41

0,60

58,41

0,60

58,41

0,70

74,52

- Grzybobójcze

- Owadobójcze

- Inne
Asahi SL
Razem środki ochrony roślin

805,08

1 126,61

966,20

Koszty bezpośrednie

1 915,21

2 698,98

2 937,69

Nadwyżka bezpośrednia

2 374,45

2 415,68

3 826,97

Inne koszty
Razem inne koszty

Praca maszyn własnych
Podorywka z bronowianiem

h

60,20

1,50

90,30

1,50

90,30

1,50

90,30

Bronowianie

h

56,03

0,50

28,02

0,50

28,02

0,50

28,02

Wysiew NPK

h

49,82

0,50

24,91

0,50

24,91

0,50

24,91

Orka zimowa

h

61,91

Orka siewna

h

58,07

2,00

116,14

2,00

116,14

2,00

116,14

Uprawa przedsiewna

h

61,91

0,70

43,33

0,70

43,33

0,70

43,33

Siew

h

65,16

1,20

78,20

1,20

78,20

1,20

78,20

Oprysk

h

52,37

1,20

62,85

1,20

62,85

1,20

62,85

Wysiew N

h

49,82

0,60

29,89

0,60

29,89

0,60

29,89

Transport ziarna

h

57,53

0,50

28,77

0,50

28,77

0,50

28,77

Suszenie ziarna

h

150,00

Załadunek słomy

h

49,30

Transport słomy

h

55,64

Razem praca maszyn własnych

502,40

502,40

502,40

Usługi z zewnątrz
Zbiór kombajnem

h

Prasowanie słomy

h

280,00

1,20

180,00

1,00

Razem koszty usług
Podatki i ubezpieczenia
Inne

336,00

1,20

336,00
5,0%

Razem koszty inne

180,00
137,68

336,00

1,20

336,00
1,00

180,00
176,87

336,00
336,00

1,00

180,00
188,80

317,68

356,87

368,80

Koszty pośrednie

1 156,08

1 195,26

1 207,20

Koszty całkowite

3 071,28

3 894,25

4 144,89

153,56

155,77

118,43

Koszt jednostkowy produkcji 1 dt
Wskaźnik opłacalność produkcji
(z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich)

%

39,67

31,34

63,20

Wskaźnik opłacalność produkcji
(bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich)

%

7,45

5,93

39,33

Dochód rolniczy (z dopłatami)
1 218,38
1 220,41
Dochód rolniczy (bez dopłat)
228,72
230,75
Założenia:
1. Uprawa intensywna na glebach I-III klasy kompleksu pszennego b. dobrego i dobrego oraz na kompleksie żytnim bardzo dobrym
2. Uprawa średniointensywna – na glebach kompleksów zbożowo-pastewnego i żytniego dobrego po dobrych przedplonach
3. Gleby o średniej zasobności w przyswajalne składniki pokarmowe.
4. Odczyn gleby – pH 5,1-6,5.

2 619,77
1 630,11
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CIEKAWOSTKI O ZIMIE
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Zima, jedna z czterech pór roku z najniższymi temperaturami powietrza. Jednych zachwyca, a drudzy jej nie lubią.
Jedni z utęsknieniem czekają na śnieg i zabawy na nim,
a wielu chce tylko leżeć na kanapie pod ciepłym kocem, ze
szklanką gorącej herbaty. A zatem, czy w ogóle zima może
być ciekawa?

C
I
E
K
A
W
O

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia
zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co na półkuli północnej w przybliżeniu oznacza okres między 21 lub 22 grudnia a 21 marca. Początek kalendarzowej zimy jest stały i przypada na 22 grudnia. Istnieje także pojęcie zimy klimatycznej. Według tego terminu, zima nadchodzi w momencie, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Z zimą najczęściej kojarzą się Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i Nowy Rok, sporty i zabawy zimowe, karnawał i ferie, morsowanie
i wędkarstwo podlodowe. Pojawiające się zimą wydarzenia, zjawiska i zachowania klimatu i przyrody zrodziły wiele ciekawostek
o tej szczególnej porze roku. Oto klika z nich.

S
T
K
I
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Zima w Użbalach (pow. gołdapski)
Zima stulecia. Na przełomie 1978 i 1979 roku Polskę zaatakowała wyjątkowo śnieżna i mroźna zima. Do dziś wiele osób i media wspominają ją jak legendę. Sparaliżowała życie niemal na dwa
miesiące. W kilku województwach ogłoszono nawet stan klęski żywiołowej. Rekordową, aż 84 cm wysoką pokrywę śnieżną, odnotowano 16 lutego w Suwałkach. Wiele miejscowości zostało odciętych od świata, drogi były nieprzejezdne, nie kursowały pociągi i autobusy. Zaczęło brakować surowców energetycznych. Zamarznięte zwrotnice kolejowe i popękane w wyniku mrozów szyny
spowodowały, że transporty węgla do elektrociepłowni docierały
wyjątkowo rzadko, a rozmrażanie tych, które udało się dowieźć,
było bardzo utrudnione. Zamykano kina i teatry. W historii naszego kraju zapisano również wcześniejsze zimy na przełomie lat:
1928/1929, 1939/1940, 1962/1963 oraz późniejszą zimę na przełomie 1986/1987 roku. Temperatura powietrza spadała wówczas
nawet do -40 stopni Celsjusza.
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Zima to również miasto w Rosji w obwodzie irkuckim na Syberii, stanowiące ważną stację na szlaku kolei transsyberyjskiej,
które założono w 1743, a prawa miejskie nadano w 1922 roku.
Słynie z produkcji drewna, kalafonii, cegieł oraz naprawy wagonów i lokomotyw.
Zimą ciało najmniejszego ssaka żyjącego kurczy się pod
wpływem niskich temperatur aż do 30%. Ten ssak to 4-6 centymetrowa ryjówka.
Zimą oczy reniferów zmieniają kolor ze złotego latem na niebieski. Oczy niebieskiego koloru lepiej widzą w ciemności.
Zimą zmienia się kolor sierści niektórych zwierząt – lisa
polarnego, gronostaja, daniela, zająca bielaka, łasicy i ptaków –
śnieguły, lodówki (kaczka morska), pardwy.
Zimą nietoperze, niedźwiedzie, borsuki i wiele gryzoni zapada w sen zimowy zwany hibernacją. Stan ten bowiem pozwala
ograniczyć bicie serca do trzech razy na minutę, oddech staje się
wolniejszy, a temperatura ciała spada do kilku stopni. Dzięki temu
zwierzęta przeżywają zimę bez pożywienia.
Najniższą temperaturę, bo aż minus 98,2 stopni Celsjusza,
notowano w stacji Wostok na Antarktydzie. Zapisy dotyczą daty
21 lipca 1983 roku. W Polsce najniższą temperaturę odnotowano 1 stycznia 1940 w Siedlcach. Temperatura powietrza spadła
wówczas do -41 stopni Celsjusza.
Najbliżej słońca Ziemia znajduje się w styczniu, a dokładnie 3 stycznia. Oznacza to, że południowa półkula dostaje więcej
energii słonecznej w ciągu całego roku niż północna, gdyż w styczniu to ona jest odwrócona do Słońca. W lecie Ziemia znajduje się
o 4 miliony kilometrów dalej od Słońca.
Największy płatek śniegu spadł 28 stycznia 1887 roku w Fort
Keogh w Montanie (zachodnia część Stanów Zjednoczonych). Miał
aż około 40 centymetrów szerokości i 20 centymetrów grubości.
Przeciętna wielkość płatka śniegu waha się od wielkości nieco
mniejszej od grosza do szerokości ludzkiego włosa.
Najwyższy bałwan ulepiony ze śniegu mierzył ponad 37 metrów wysokości. Ulepianie trwało prawie miesiąc. Zadanie zakończono 26 lutego 2008 roku w Maine w Stanach Zjednoczonych. Nos bałwana mierzył 2,4 metra, a na budowę rzęs użyto
aż ośmiu par nart.
Ostatnia ciekawostka pojawiła się w wyniku obserwacji własnej. Od jakiegoś czasu nie ma białych Świąt Bożego Narodzenia, ale śnieg zawsze pada podczas ferii zimowych, a na górki wychodzą mali saneczkarze.
Źródła:
- www.wikepedia.pl, www.planeta.pl, www.fajnepodroze.pl
- archiwum Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Wsparcie warsztatu pracy producenta rolnego
w ramach PROW 2014-2020

Od 31 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji
w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
dr Marcin Kazimierczuk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Podstawa prawna
Warunki i tryb przyznawania pomocy,
w tym szczegółowe informacje o prawach
i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 223, z późn. zm.).
Pomoc spółkom wodnym
W ramach analizowanego działania pomoc przyznaje się
pierwszej kategorii beneficjentów czyli spółce wodnej o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt
do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub
nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych
i udokumentowanych kosztów
kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie finansowe przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta 1 milion zł – w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Kolejny warunek otrzymania wsparcia wymaga, aby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących
do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej. Kolejność przysługiwania pomocy

ustala się na podstawie danych zawartych w uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku
spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek, lub
zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.
Wsparcie bioasekuracji w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń
W ramach przedmiotowego działania PROW 2014-2020,
które jest przedmiotem analizy niniejszego artykułu, pomoc
przyznaje się (oprócz omawianych wcześniej spółek wodnych) również rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym
lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium kraju,
na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń
i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) poprzez: ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń; utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji; zakup urządzeń do dezynfekcji;
przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych
operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie
przyznaje się na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta 100 tys. zł – w przypadku rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Polski i prowadzi chów lub
hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie na nieruchomości położonej na terytorium kraju. Kolejność przysługiwania pomocy w przypadku rolników ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa
w ustawie z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Bieżące Informacje nr 2 [376] n Luty 2021
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Inwestycje wpływające na ochronę wód
20 listopada 2020 r. Prezes ARiMR ogłosił możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu
„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy będzie prowadzony w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r.
dr inż. Paweł Urbanowicz

Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Pomoc w ramach dofinansowania może
być wykorzystana na
inwestycje, które zapewnią dostosowanie
gospodarstw do wymagań określonych
w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”,
które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek
– w przypadku młodych rolników).
Dofinansowanie można otrzymać
m.in. na koszty związane z:
n budową, przebudową lub zakupem
zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych;
n budową, przebudową lub zakupem
płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych;
n budową, przebudową lub zakupem
zbiorników, lub płyt do przechowywania kiszonek;
n zakupem nowych maszyn i urządzeń
do aplikacji nawozów naturalnych
płynnych.
Rodzaje nawozów naturalnych
Rodzaj i jakość nawozów naturalnych,
jakie powstają w gospodarstwach rolnych,
jest związany z trzema elementami, do
których należy zaliczyć gatunek zwierząt,
system, w jakich są utrzymywane zwierzęta oraz sposób przechowywania odchodów. Ten ostatni element jest po części
najważniejszy, gdyż niewłaściwe przechowywanie obornika bądź gnojowicy wiąże
się m.in. ze stratami składników nawozowych, jak również może doprowadzać do
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym do zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi z nieprawidłowego
składowania nawozów. Pośród nawozów
naturalnych wyróżniamy nawozy naturalne płynne, do których należą:
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n gnojowica – mieszanina kału i moczu
zwierząt z domieszką wody,
n gnojówka – odciek z obornika (przefermentowany mocz zwierząt),
n nawóz naturalny stały:
• obornik – mieszanina kału i moczu
zwierząt wraz ze ściółką, w szczególności słomą, trocinami lub korą,
• pomiot ptasi – odchody drobiu
z bezściółkowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich.
Przechowywanie
odchodów zwierzęcych
Należy pamiętać, iż sposoby stosowane do przechowywania nawozów naturalnych możemy stosować do przechowywania produktów pofermentacyjnych. Ważne jest, aby wszystkie stosowane w gospodarstwie nawozy naturalne, a także kiszonki były przechowywane w specjalnie wyznaczonych i przygotowanych do tego celu miejscach. Obiekty te powinny spełniać wytyczne zawarte w tzw. ,,Programie działań mających
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu’’. W programie
tym zostały zawarte informacje na temat składowania nawozów naturalnych
ich stosowania, jak również usytuowania
obiektów do przechowywania nawozów
w bezpiecznej odległości od zabudowań
i granic gospodarstwa, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Należy

zwrócić szczególną uwagę, by zachować
bezpieczną odległość od studni, które są
źródłem wody pitnej dla ludzi i zwierząt. Do ważnych aspektów należy również odpowiednia pojemność magazynowa takich obiektów, które muszą zapewnić bezpieczne składowanie nawozów naturalnych w okresie jesienno-zimowym,
w którym zakazane jest ich stosowanie.
Należy pamiętać, iż pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez
okres 6 miesięcy. Natomiast powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów
naturalnych stałych powinna umożliwiać
ich przechowanie przez okres 5 miesięcy. W programie azotanowym zostały
określone terminy dostosowania urządzeń, w zależności od wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.
Obiekty stosowane do przechowywania odchodów naturalnych
Konstrukcje stosowane do przechowywania nawozów naturalnych powinny być wykonane z materiałów odpornych na różnego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne, wywołane przez nadmierne naciski i uderzenia związane z gromadzeniem i usuwaniem nawozów. Ponadto obiekty te powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed niezamierzonym przemieszczaniem się gromadzonych nawozów poza ich obręb (np.
ścianki boczne w gnojowni), dlatego wymaga się, aby boki i dno tych zbiorni-
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Przykładowe konstrukcje
na nawozy płynne:
n cylindryczne zbiorniki betonowe;
n laguny;
n workowe zbiorniki elastyczne.

ków były wodoszczelne. Obecne przepisy nie określają materiałów, z jakich
powinny być wykonane płyty obornikowe. Do budowy tych obiektów mogą
być wykorzystywane tradycyjne materiały stosowane w budownictwie, takie
jak na przykład beton. Powszechnie na
rynku można spotkać różnego rodzaju
tworzywa sztuczne, których producenci
deklarują, iż posiadają one odpowiednie
właściwości do przechowywania nawozów naturalnych. Przy zakupie materia-

Przykładowe konstrukcje
na nawozy stałe:

Konstrukcje do przechowywania nawozów naturalnych w formie płynnej
lub stałej muszą chronić przed przedostawaniem się odcieków zarówno do
gruntu, jak i wód. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w ,,Programie azotanowym’’ wiąże się z sankcjami, które nakładają organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Organy te mogą nakazać rolnikowi usunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub
ustalić obowiązek uiszczenia opłaty za
naruszenie zapisów Programu azotanowego.

n płyty obornikowe z niskimi oraz wysokimi ściankami oporowymi;
n płyty gnojowe z izolacją wykonaną
z folii zbrojonej z krawężnikami.

Źródła:
- www.arimr.gov.pl
- www.gov.pl (Zbiór zaleceń dobrej praktyki
rolniczej)

łów do budowy płyt obornikowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby były one nieprzepuszczalne, posiadały dużą wytrzymałość.

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

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
NA OBSZARACH WIEJSKICH

iczego

Olsztyn, 2020 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ZARZĄDZANIE WODĄ
W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH

iczego

Olsztyn, 2020 r.

Pozarolnicza działalność prowadzona na obszarach wiejskich jest uważana za niezbędną do rozwoju gospodarczego tych terenów. Ma ona istotne znaczenie dla gospodarstw rolnych działających
szczególnie na terenach o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. Pozarolnicza działalność
gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych polega na wykorzystaniu różnorodnych zasobów (kapitału, siły roboczej, ziemi), którymi dysponuje gospodarstwo, do prowadzenia dodatkowej
działalności bezpośrednio nie związanej z rolnictwem. Szczególnie ważne jest to w przypadku pogarszającej się kondycji ekonomicznej, gdyż pozwala na uzyskanie dodatkowych dochodów oraz spełnia
ważną funkcję w aktywizacji obszarów wiejskich. Dodatkowych źródeł dochodów wymaga obecnie wiele wiejskich gospodarstw domowych w całym kraju. Dzięki takim formom przedsiębiorczości powstają
nowe miejsca pracy, przybywa źródeł dochodów ludności.
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przybiera różne formy działalności.
Niejednokrotnie powstają one z aktualnej sytuacji, potrzeby, konieczności, czy pasji.
Do podjęcia decyzji w tworzeniu nowego przedsięwzięcia potrzebna jest determinacja w osiągnięciu celu, jakim jest na pewno polepszenie jakości życia.
Bilans wodny w Polsce należy do najgorszych w Europie, dlatego szczególną uwagę powinniśmy
zwracać na racjonalną gospodarkę wodną. Jest ona podstawowym czynnikiem wpływającym na przyszłość rolnictwa, a szczególnie ogrodnictwa. Według statystyk dostępność czystej wody na osobę
w Polsce jest trzy razy mniejsza niż na obywateli innych krajów UE. Także sumaryczna ilość opadów
jest u nas mniejsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Średnie roczne opady niższe niż 600 mm
uważane są za wyjątkowo ubogie w stosunku do potrzeb uprawowych roślin. Tymczasem średnia wieloletnia (1981-2010) suma opadów dla Olsztyna wynosi 625 mm. Szczególnie niepokojące są małe zasoby wodne na terenach o wysokiej kulturze rolnej, bardzo istotnych dla polskiego ogrodnictwa. Sposobem na stabilne i wysokie plony jest stosowanie systemów nawodnieniowych.
O potrzebie nawadniania decydują dwa podstawowe czynniki: warunki klimatyczne oraz stosowana technologia uprawy. Produkcja warzyw czy owoców pod
osłonami jest niemożliwa bez nawadniania. W uprawach polowych jest to, co prawda możliwe ale nigdy jakość i wielkość plonów nie będzie taka jak w uprawach
nawadnianych.

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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Świadczenia opieki na obszarach wiejskich.
Cz I. Opieka dzienna czy całodobowa?

Rozpoczynamy serię publikacji kierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich planujących podjęcie działalności
w zakresie opieki. Będą one także przydatne dla doradców rolniczych zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich,
przedsiębiorczością wiejską i rolnictwem społecznym.
dr Konrad Stępnik

|

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
Polskie społeczeństwo
starzeje się. W naszym kraju rodzi się
niewiele dzieci, a jednocześnie postęp cywilizacyjny powoduje, że żyjemy coraz
dłużej. Zmieniają się
również relacje rodzinne. Coraz rzadziej
spotykane są rodziny wielopokoleniowe,
co powoduje, że wiele seniorów i seniorek mieszka samodzielnie. Na to zjawisko nakłada się migracja młodych ludzi
ze wsi, którzy przenoszą się do miast
lub osiedlają się za granicą. Wszystkie te
zjawiska łącznie powodują, że znacznie
rośnie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Jest to dużym problemem dla
lokalnych społeczności, ponieważ cały
czas przybywa osób, które są samotne,
chore i wymagają wsparcia. Starzenie się
społeczeństwa stymuluje rozwój „srebrnej gospodarki” czyli sektora dostarczającego produkty i usługi dostosowane do
potrzeb osób starszych.
Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Krakowie promuje ideę gospodarstw opiekuńczych, czyli gospodarstw rolnych, które łączą działalność
rolniczą z udzielaniem wsparcia osobom go potrzebującym ze względu na
wiek, stan zdrowia czy sytuację życiową. Pilotażowe gospodarstwa tego typu utworzone zostały już w ramach
projektów realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Projekty te pozwoliły na przetestowanie idei opieki
w gospodarstwach rolnych oraz wskazały bariery w jej rozpowszechnianiu
na obszarach wiejskich w Polsce. Nie
ulega wątpliwości, że rozwój gospodarstw opiekuńczych na szerszą skalę wymaga stworzenia odpowiednich,
tzn. przyjaznych dla rolników, rozwiązań prawnych oraz ustanowienia mechanizmów finansowania tego typu
działalności.
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad tymi kwestiami w ramach projektu GROWID,
który realizowany jest wspólnie
z CDR O/Kraków oraz Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem
Rolniczym w Krakowie. Projekt finansowany jest przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju poprzez
program GOSPOSTRATEG.

Dotychczasowe działania jednostek
doradztwa rolniczego doprowadziły do
wypromowania wśród mieszkańców
wsi koncepcji gospodarstw opiekuńczych. Do doradców rolniczych zgłasza się coraz więcej osób, które zainteresowane są podjęciem działalności
opiekuńczej. Mają one jednak trudności z odnalezieniem się w gąszczu przepisów, które regulują jej prowadzenie
w Polsce. Jedna z najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczy rodzaju opieki, która może być podejmowana w gospodarstwach rolnych. Kwestia
ta była już wielokrotnie podejmowana
w ramach działań edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez CDR.

stwie. Opieka nie jest tym samym co
oferta turystyczna lub edukacyjna dla seniorów lub osób z niepełnosprawnościami. Opieka nie jest też po prostu wspólnym mieszkaniem czy też wynajmowaniem pokoju w swoim mieszkaniu czy
domu. W gospodarstwach rolnych możliwy jest oczywiście wynajem kwater turystycznych. Rolnicy mogą też wynajmować pokoje współlokatorom. Taki rodzaj
działalności nie zakłada jednak „opiekowania się”. Z tego względu sam najem pomieszczeń czy udostępnianie powierzchni gospodarstwa nie są kwestiami, branymi pod uwagę w działaniach
zmierzających do rozwoju gospodarstw
opiekuńczych.

Rozumienie gospodarstwa
opiekuńczego wypracowane
przez konsorcjum GROWID
Opieka dzienna zakłada, że osoby korzystające ze wsparcia nie mieszkają na
stałe w miejscu, w którym jest ono udzielane. Przebywają one w placówce wsparcia dziennego przez określony czas w dni
robocze, ale nadal zamieszkują w swoim
gospodarstwie rodzinnym. Żeby dobrze
zrozumieć na czym może polegać opieka dzienna lub całodobowa w gospodarstwie rolnym trzeba wziąć pod uwagę
jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Każda z tych form opieki oznacza udzielanie
pomocy osobom, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nie
jest to zatem usługa polegająca jedynie
na wynajmie pomieszczeń w gospodar-

Opieka dzienna. Fot. Lina Kivaka (Pexels)

Gospodarstwa opiekuńcze są obecnie ideą krążącą w przestrzeni publicznej. Nie są one jak na razie zdefiniowane w prawie, co oznacza, że każdy może
założyć firmę o nazwie „gospodarstwo
opiekuńcze” i korzystać z pozytywnych
skojarzeń jakie budzi to określenie. Partnerzy realizujący projekt GROWID dążą do zmiany tego stanu rzeczy i wprowadzenia ścisłej definicji, która pozwoli na odróżnienie tej formy działalności
od innych sposobów świadczenia usług
dla osób wymagających wsparcia. Propozycja przepisów przygotowywanych
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w ramach projektu GROWID przewiduje, że gospodarstwa opiekuńcze to usługa
w zakresie opieki dziennej świadczona
w gospodarstwach rolnych. Wprowadzenie takiego zapisu ma daleko idące konsekwencje. Po pierwsze, gospodarstwa
opiekuńcze nie będą mogły funkcjonować w oderwaniu od gospodarstwa rolnego. Po drugie, proponuje się, by w gospodarstwach tego typu świadczona była
opieka w formie dziennej. Czy to oznacza, że mieszkańcy wsi nie mogą podejmować działalności polegającej na świadczeniu opieki całodobowej? Oczywiście
nie. Możliwe jest uruchamianie opieki
24-godzinnej, ale należy to robić zgodnie z już obowiązującymi przepisami.
Takie stanowisko jest wypadkową opinii przedstawianych przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej oraz wyników analiz prowadzonych w projekcie GROWID.
Możliwości w zakresie
prowadzenia opieki całodobowej
na obszarach wiejskich
Zanim szerzej opiszę przesłanki stojące za rekomendowaniem opieki dziennej jako najlepszego rozwiązania dla gospodarstw opiekuńczych wskażę drogi
wyjścia dla osób, które rozważają lub już
zdecydowały się na uruchomienie opieki całodobowej. Ich sytuacja jest zupełnie inna niż rolników planujących uruchomienie opieki dziennej, ponieważ istnieją przepisy ściśle regulujące ten rodzaj działalności. Osoby fizyczne mogą prowadzić:
q Domy Pomocy Społecznej,
q działalność gospodarczą w zakresie
opieki całodobowej,
q Rodzinne Domy Pomocy.
Wszystkie trzy wymienione powyżej
rodzaje placówek oferujących opiekę całodobową zdefiniowane są w Ustawie
o Pomocy Społecznej i dodatkowych rozporządzeniach. Ich nazwy mogą jednak
nieco dezorientować niektórych czytelników. W Polsce działają przecież „Domy spokojnej starości”, „Rodzinne Domy
Opieki”, „prywatne DPS-y” i wiele innych miejsc świadczących opiekę nazywanych w różny sposób. To zamieszanie
jest jednak pozorne. Niezależnie od nazwy, jaką przyjmuje konkretne miejsce,
w którym udzielana jest wsparcie, musi ono działać w jednej z trzech możliwych form prawnych. Innymi słowy, patrząc z punktu widzenia prawa nie ist-

nieje coś takiego, jak „dom spokojnej starości” czy „rodzinny ośrodek wsparcia
dla seniorów”. To podobna sytuacja, jak
w przypadku gospodarstwa rolnego. Jego prowadzący może je nazwać „Zagrodą u Stefka” lub „Gospodarstwem pod
białą chmurką”, ale cały czas jest to po
prostu gospodarstwo rolne. Doradcy rolniczy i osoby planujące rozpocząć działalność opiekuńczą muszą więc być świadomi, o jakiej konkretnie formie tej działalności jest mowa w danym przypadku.
Rolnicy i mieszkańcy wsi planujący
utworzenie placówki świadczącej wsparcie całodobowe muszą podporządkować
się obowiązującym przepisom i wybrać
jedną z trzech dostępnych opcji jej prowadzenia. Takie stanowisko przyjęte przez
członków konsorcjum GROWID jest bardzo dobrze uzasadnione. Dla systemu
pomocy społecznej niekorzystne byłoby
mnożenie placówek, które świadczą usługi o zróżnicowanej jakości. Z pewnością
nieuzasadnione byłoby zwłaszcza tworzenie na obszarach wiejskich nowych
miejsc świadczenia opieki, które oferują
niższy standard niż te działające na dotychczasowych zasadach.
Argumenty za opieką dzienną
Spróbuję przekonać wątpiących czytelników, że łączenie działalności rolniczej
z opieką dzienną jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem zarówno z perspektywy rozwiązywania problemów
społecznych wsi, jak i samych rolników.
Po pierwsze, należy pamiętać, że prowadzenie opieki całodobowej wymaga spełnienia rygorystycznych wymogów infrastrukturalnych, które opisane są w stosowanych rozporządzeniach. Trudno wyobrazić sobie, żeby takie wymogi były
spełnione np. przez gospodarstwo agroturystyczne. Koszty, które należy ponieść w związku z przystosowaniem się
do opieki całodobowej są tak znaczne,
że działalność tę należy od razu planować jako działalność na większą skalę.
Nie może ona być dodatkiem do działalności rolniczej i jej łączenie z rolnictwem w wielu przypadkach byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. Oprócz nakładów finansowych opieka całodobowa
wymaga także znacznego nakładu pracy. Formą najbardziej realną do połączenia z rolnictwem jest Rodzinny Dom Pomocy. Jego utworzenie nie wymaga jednak przyjmowania odrębnych przepisów
i mieszkańcy wsi już teraz mogą zakładać

taką działalność. Nie ma więc potrzeby
by włączać tego typu placówki w obręb
przepisów tworzonych z myślą o gospodarstwach opiekuńczych.
Po drugie, w ramach prac konsorcjum
GROWID uznano, że gospodarstwo opiekuńcze musi być prowadzone w formie
możliwej do pogodzenia z działalnością
rolniczą. Osoby, które chcą zrezygnować
z rolnictwa i skupić się na działalności
opiekuńczej mogą założyć działalność gospodarczą zarówno w zakresie opieki całodobowej, jak i dziennej. Idea rolnictwa
społecznego, na której oparty jest model
gospodarstwa opiekuńczego zakłada, że
dodatkowa działalność społeczna w gospodarstwie wspiera rolnictwo i współistnieje z nim. Jest to o wiele bardziej realne w przypadku opieki dziennej.
Po trzecie, wsparcie dzienne jest przyszłościowym kierunkiem rozwoju usług
opiekuńczych. Wiele badań wskazuje, że
w przypadku osób starszych czy chorych
przebywanie w domu rodzinnym wpływa korzystnie na ich sprawność i stan
zdrowia. Dla wielu seniorów zakwaterowanie ich w obcym środowisku, z dala od rodziny i miejsc, w których funkcjonowali przez całe życie nie jest pozytywnym doświadczeniem. Na dodatek opieka całodobowa jest niezwykle
kosztowna i wiele rodzin nie może sobie pozwolić na jej sfinansowanie. Wiele przesłanek przemawia za tym, żeby
opieka całodobowa była oferowana jedynie osobom, których stan jest szczególnie
trudny i które wymagają stałego nadzoru wykwalifikowanej kadry. Wiele osób
starszych czy chorych może samodzielnie funkcjonować jedynie przy niewielkim codziennym wsparciu udzielanym
w formie dziennej. Proponowane przez
konsorcjum GROWID rozumienie gospodarstw opiekuńczych wpisuje się zatem
w politykę państwa w zakresie rozwoju
usług społecznych.

Opieka dzienna. Fot. Matthias Zomer (Pexels)
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Krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR (Plan). Jest to dokument (obecnie projekt), który będzie obejmował zarówno instrumenty I filara
WPR,tj. płatności bezpośrednie, działania sektorowe w zakresie rynków rolnych oraz instrumenty II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne Planu.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

n
n
n
n

1. Istota nowego modelu wdrażania
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
(WPR)
W nowej perspektywie finansowej (lata
2023-2027), WPR będzie wdrażana w oparciu o ocenę osiąganych efektów i realizowanych celów. Oznacza to większą odpowiedzialność państw członkowskich, m.in. w:
wyborze interwencji dostępnych w ramach Planu,
określeniu zasad i warunków dostępu do wsparcia,
precyzyjnym określeniu rezultatów realizacji zaplanowanych
interwencji (wskaźniki),
stworzeniu odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania.

Państwa członkowskie mają większą swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji objętych w krajowym Planie i dostosowywaniu ich do krajowych uwarunkowań. Projektowane przepisy wymagają także, aby ukierunkowane interwencje były właściwie uzasadnione w Planie.
Cele szczegółowe nowej WPR zorientowane są głównie na
rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji
w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich.
Nowa WPR ma być bardziej dostosowana do sytuacji
i uwarunkowań danego państwa członkowskiego, które mogą
określić większość warunków kwalifikowalności na poziomie
krajowym, aby dostosować je do swych specyficznych uwarunkowań oraz oczekiwanych do osiągnięcia celów. W projektowaniu Planu konieczne jest również wzięcie pod uwagę zaleceń służb Komisji Europejskiej względem konkretnych celów
gospodarczych, środowiskowych i społecznych przyszłej WPR,
w szczególności do ambicji i konkretnych celów strategii „od
pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności.
Państwa członkowskie przedstawiają w Planach swoje propozycje interwencji (w oparciu o kategorie interwencji wyszczególnione w legislacji UE), mające na celu realizację celów szczegółowych UE oraz zidentyfikowanych potrzeb na poziomie kraju. KE będzie sprawdzać Plany i je zatwierdzać.
Zgodnie z wymogami określonymi w projekcie rozporządzenia UE w sprawie planów strategicznych WPR, wykorzystano szeroką bazę diagnostyczną, na którą składają się najnowsze dostępne analizy sytuacji wsi i rolnictwa w Polsce, w tym:
n diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i rybactwa w Polsce,
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n diagnozy regionalne dot. rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
n tematyczne diagnozy i ekspertyzy opracowane na potrzeby
prac nad Planem,
n opisy dla poszczególnych celów WPR po 2020 przygotowane przez służby KE oraz
n analizy SWOT dla każdego z celów pod kątem zidentyfikowania i priorytetyzacji potrzeb.
W projekcie Krajowego Planu WPR sformułowano 87 potrzeb dla 9 celów szczegółowych WPR oraz dla celu przekrojowego. Potrzeby zdefiniowane na podstawie analiz SWOT są
bardzo szerokie i wymagają nakładów inwestycyjnych przekraczających znacznie możliwości jakie daje budżet Planu, tylko
część z nich będzie mogła być sfinansowana ze środków WPR.
Pozostałe potrzeby lub ich część będą finansowane ze środków
polityki spójności, Krajowego Planu Odbudowy, środków krajowych i innych źródeł finansowania. Zakłada się, że priorytetyzacja potrzeb powinna być punktem odniesienia na etapie
wyboru interwencji, uwzględniając efektywność wykorzystania
dostępnego budżetu. Będzie także częścią oceny spójności między różnymi elementami Planu, w tym interwencjami, strukturą budżetu i potrzebami, w tym realizowanymi z wykorzystaniem pozostałych polityk i funduszy UE.
2. KLUCZOWE OBSZARY WSPARCIA PLANU
STRATEGICZNEGO WPR 2021-27 DLA POLSKI
Dochodowe rolnictwo
q Konkurencyjność – innowacyjność, przetwórstwo, jakość
produktów, skracanie łańcucha, wzrost efektywności czynników produkcji; wymiana pokoleniowa, dostęp do ziemi.
q Wsparcie dochodów rolniczych – wysokość wsparcia bezpośredniego i dla obszarów ONW, rozwój działalności okołorolniczej.
q Kooperacja-współpraca między rolnikami, powiązania
z uczestnikami łańcucha żywnościowego.
q Zarządzanie ryzykiem – udoskonalenie i upowszechnienie
instrumentów zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych, głównie ubezpieczenia dochodów rolniczych.
Środowisko i klimat
q Reagowanie na zmiany klimatu – poprawa dostępności wody oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i amoniaku
(OZE, produkcja zwierzęca, nawożenie, agrotechnika, inne).
q Ochrona zasobów naturalnych – wody, gleby, powietrza
i bioróżnorodności, poprzez stosowanie korzystnych dla środowiska praktyk i inwestycji.
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Bezpieczna żywność – zdrowy konsument
q Zrównoważone stosowanie antybiotyków, nawozów i pestycydów – pomocja oraz wsparcie integrowanej ochrony roślin, podwyższonych standardów produkcji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, antybiotyków, nawozów
i dobrostanu zwierząt.
q Krajowe pasze – krajowe zasoby genetyczne roślin; technologie produkcji pasz i rozwój rynku.
q Budowanie świadomości konsumentów – promocja rolnictwa ekologicznego i innych systemów jakości żywności i narzędzi informowania o produktach oraz skracanie łańcucha
dostaw.
Żywotne obszary wiejskie
q Rozwój usług dla ludnośći wiejskiej – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zielonej energii, cyfryzacji.
q Aktywizacja społeczna i ekonomiczna mieszkańców – pomoc w aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, zmarginalizowanych, wykluczonych społecznie.
q Inteligentne wsie.
q Rozwój usług pozarolniczych – rolnictwo społeczne, turystyka wiejska, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze.
Wymiana wiedzy i innowacji
– dotyczy wszystkich ww. obszarów wsparcia
q Poprawa systemu wymiany wiedzy i innowacji.
q Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rolników i innych mieszkanców.
q Kompleksowe wsparcie doradcze rolników.
Pomoc w ramach Planu Strategicznego WPR ukierunkowana będzie na zapewnienie konkurencyjności i trwałości ekonomicznej podmiotów rolno-spożywczych, głównie poprzez
zwiększenie ich zdolności do zapewnienia stabilności – zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie. Jest to ważne, ponieważ silne ekonomicznie gospodarstwa są warunkiem
zachowania zrównoważonego modelu polskiego i europejskiego rolnictwa jako gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego,
wkładu w żywotność i różnorodność obszarów wiejskich oraz
w gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby biologiczne.
Oferowane wsparcie będzie odpowiadać na wyzwania
wynikające z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych
i w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla WPR. Istotnym elementem Planu będą interwencje, których celem będzie realizacja kluczowych założeń strategii „Od pola do stołu” i strategii
na rzecz bioróżnorodności.

Rządu, diagnozy, potrzeby, analizy SWOT oraz bieżące wydarzenia związane z pracami nad PS, przedstawione na tzw.
„osi czasu”, które pozwolą opinii publicznej na bieżące śledzenie oraz wpływ na proces programowania.
W celu pozyskania przez MRiRW uwag, komentarzy wyrażonych przez interesariuszy do poszczególnych obszarów
interwencji, opracowywanych w projekcie Planu, udostępniono na stronie internetowej formularz konsultacyjny.

|

Link do strony internetowej dostępny jest na stronie internetowej MRiRW oraz stronach jednostek podległych i nadzorowanych współpracujących w obszarze WPR, w tym W-MODR. Informacje o trwających pracach nad opracowaniem
PS WPR po 2020 roku, są również przekazane za pośrednictwem TV, radia oraz social mediów.
Cel konsultacji projektu Planu

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu
rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich
do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.
Jak zgłosić uwagi?
Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz do 15 lutego br. Dokumenty te dostępne są
na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.
Materiały do konsultacji
q Projekt Planu Strategicznego WPR oraz:
n zał. nr 1 – Harmonogram przygotowania Planu
n zał. nr 2 – Praca grup roboczych / tematycznych w ramach
opracowania projektu Planu
n zał. nr 3 – Diagnoza sektora rolno-spożywczego i obszarów
wiejskich przygotowana dla potrzeb opracowania Planu
n zał. nr 4 – Pełne wersje analiz SWOT dla 9 celów szczegółowych WPR oraz celu 10 przekrojowego
n zał. nr 5 – Priorytetyzacja potrzeb Planu
n zał. nr 6 – Normy GAEC określone na poziomie krajowym
w ramach warunkowości
n zał. nr 7 – Opis pomocy technicznej, w tym sieci WPR
n zał. nr 8 – Koordynacja, demarkacja i komplementarność
n zał. nr 9 – Pełny opis systemu wiedzy i innowacji AKIS

3. KONSULTACJE PUBLICZNE
Mając na uwadze potrzebę szybkiego dostępu obywateli do
informacji publicznej, a także wpływ społeczeństwa na kształtowanie zakresu wsparcia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje społeczne Planu. Konsultacje prowadzone są m.in. poprzez dedykowaną stronę internetową PS
WPR po 2020 roku na portalu gov.pl. Podstawowa architektura strony obejmie najistotniejsze informacje, tj. projekty aktów
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Harmonogram naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

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

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

2.

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

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

3.

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

28.02 – 28.03.2020 r.

4.

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

31.03 – 30.06.2020 r.
marzec 2021 r.

5.

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

21.02 – 20.07.2020 r.
30.11.2020 – 28.01.2021 r.

6.

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

31.03 – 30.06.2020 r.

7.

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

3.06 – 17.08.2020 r.
marzec 2021 r.

8.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

9.

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

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

10.

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

1-30 grudnia 2020 r.

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

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
11.

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

28.02 – 28.03.2020 r.

12.

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

29.10 – 3.12.2020 r.

13.

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

27.02 – 27.03.2020 r.

14.

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

30.11.2020 – 15.02.2021 r.

15.

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

do 24 grudnia 2020 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
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16.

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

17.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

do 16.11.2020 r.
marzec, listopad 2021

18.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

do 14 września 2020 r.
czerwiec 2021 r.

19.

Działanie „Współpraca”

13.01 – 12.03.2020 r.
29.06 – 24.07.2020 r.
styczeń 2021 r.
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SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
20.

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

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

21.

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

29.11.2019 r. – 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
22.

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

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

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

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 15.05.2021 r.

26. Działanie „Dobrostan zwierząt”
27.

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

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

28.

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

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

29.

„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

9.09 – 7.10.2020 r.

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

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

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
q Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dz.U. z 2021 r., poz. 36. Ustawa weszła w życie z dniem 23 stycznia 2021 r.
q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 90.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.
Zgodnie z rozporządzeniem stawka dopłaty do 1 ha powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 wynosi:
1) 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków
lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych;
2) 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych;
3) 339,90 zł – w przypadku ziemniaków.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny
wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2250. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.
q z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych
i granicznych lekarzy weterynarii. Dz.U. z 2020 r., poz. 2271. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
q z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Dz.U. z 2020 r., poz. 2274.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
q z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2276. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 grudnia 2020 r.
q z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub
ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne,
w których są utrzymywane świnie. Dz.U. z 2020 r., poz. 2373.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 grudnia 2020 r.
q z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
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wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2120 r., poz. 2399. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.
q z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2021 r. Dz.U.
z 2120 r., poz. 59. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12
stycznia 2021 r.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. z 2020 r., poz. 2243.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Dz.U. z 2021 r., poz. 43.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu. Dz.U. z 2021 r., poz. 76.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
Dz.U. z 2020 r., poz. 2244.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie
zwierząt gospodarskich. Dz.U. z 2021 r., poz. 34.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego 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.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniającego 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.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w domu i w zagrodzie

Koronkarstwo, szydełkowanie
– praca, hobby, terapia

Koronki przez wieki uważane były za najbardziej ekskluzywne tekstylne wyroby dekoracyjne. W Polsce sztuka ich
wyrabiania zagościła dzięki królowej Bonie, która była inicjatorką wielu zmian w kulturze i sztuce. Modne wówczas
we Włoszech wyroby koronkarskie zaczęły być również stosowane w strojach polskich możnowładców.
mgr inż. Renata Kierska

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Koronkarstwo to ozdabianie strojów koronką, czyli ażurową materią wykonaną z różnego gatunku nici, które wiąże się w oczka.
Obok haftu stanowi ważną gałąź kobiecego
rzemiosła ludowego. W Polsce, pod koniec
XIX wieku powstało wiele szkół koronkarskich np. w Bobowej i Zakopanem, w których wyrób koronek opierał się głównie na
ludowej sztuce rękodzielniczej czerpiąc wzory z rodzimych tradycji. Bobową nazywano „stolicą koronek sądeckich”, bowiem
koronczarki tej szkoły odnosiły liczne sukcesy, nie tylko w Polsce a również na arenie międzynarodowej. W 1902 roku, za swe
arcydzieła, otrzymały brązowy medal na wystawie w Saint Luiz, a w 1905 roku złoty medal w San Francisco. Szkoła koronkarstwa, zarówno w Zakopanem jak i w Bobowej już nie istnieje, jednak Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej zadbało o kultywowanie wiedzy na jej temat, inaugurując od 2000 roku, coroczny Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej, który jest doskonałą okazją do międzynarodowych spotkań koronczarek. Festiwalowi towarzyszą warsztaty nauki wyrabiania koronek.

niezmiernie trudna do wykonania, a jej wytwarzanie wymaga nie lada zdolności, precyzyjności i umiejętności koronczarki, natomiast koronki igiełkowe, które przez stulecia uznawane były za najdroższe, wykonywane są ściegami dzierganymi na szkielecie z nici napiętych na podkładzie papierowym z zaznaczonym wzorem.

Staropolska koronka w Polsce nosiła nazwę forboty, forbotki lub forbótki. Wówczas wykańczano nimi kołnierzyki, mankiety, kryzy, falbany, czepce, obszywano bieliznę, szale, suknie
i welony, jednak w XIX wieku na skutek rozpowszechnienia się
maszynowej produkcji koronek, wyrób ręczny został zahamowany. Ręczne koronki zastąpione zostały pasmanteriami, które
produkowano w manufakturach. Masowo produkowane imitacje ręcznie wytwarzanych koronek nigdy jednak nie uzyskały najwyższej jakości oryginałów, dlatego koronkarstwo wciąż
cieszy się żywym zainteresowaniem. Rzemiosło to, jest dzisiaj
traktowane często jako hobby, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie kobiety poddają się tej sztuce, traktując ją jako odskocznię od codziennej krzątaniny w gospodarstwie. Szydełkując samotnie w zaciszu własnego domu bądź w gronie koleżanek, tworzą niesamowite serwety, obrusy i inne ozdoby.
Wśród wielu technik koronkarskich za najbardziej szlachetne i luksusowe uważane były wcześniej wspomniane koronki klockowe oraz igłowe. Nazwa koronki klockowej pochodzi od narzędzi pracy służących do wyrabiania koronek
tak zwanych klocków, na które nawijane są nici. Kształt klocków bywa różny, często uwarunkowany grubością nici. Koronka klockowa jako element zdobniczy i dekoracyjny jest

Oprócz typowych serwetek koronkowych wykonywano
i wykonuje się do dnia dzisiejszego inne wyroby koronczarskie, takie jak: kamizelki, kołnierze i różne niewielkich wymiarów ozdoby. Koronki stanowiły także ważny element odświętnego stroju ludowego, np. na Kujawach z haftowanego tiulu
wykonywano czepce, zapaski oraz kryzy, natomiast kurpiowskie koronki, wykonywane szydełkiem, zdobiły fartuchy, kołnierzyki i mankiety.
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Obecnie koronki wykonuje się najczęściej na szydełku z różnej grubości kordonków, czyli bawełnianych lub jedwabnych nici (w zależności od przeznaczenia: z cienkich jasnych nici wykonuje się wstawki i narożniki do bielizny pościelowej, a z grubszych ciemniejszych bieżniki, a nawet kapy), które są dostępne
we wszystkich możliwych kolorach. Szydełka, narzędzia służące do wykonania koronek, często wykonane są z plastiku,
ale bywają też metalowe, drewniane, niegdyś natomiast wykonywano je z kości.
Koronkarstwa można się nauczyć – wystarczy odrobina chęci i samozaparcia. Choć na szydełku powstaje dziś bardzo wiele koronek, w środowiskach koronkarskich „szydełkowanie”
i „koronkarstwo” to dwa różne pojęcia. Na określenie „koronka” zasługują robótki wykonane igłą lub techniką klockową.
Szydełkowanie natomiast, kojarzone jest z zajęciem wykonywanym za pomocą szydełka, najczęściej przez osoby starsze.
Jednak robótki ręczne, dając możliwość autoekspresji i zabawy
formą, stają się sposobem na spędzenie wolnego czasu dla osób
w każdym przedziale wiekowym. W wielu Kołach Gospodyń
Wiejskich kobiety oferują swoją pomoc chętnym nauczyć się tego fachu. Czasem wystarczy znajomość podstaw i dosłownie
kilku ruchów aby stworzyć takie rzeczy jak dywan, torebka czy
poszewka na poduszkę. Niekiedy umiejętność szydełkowania
jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, co pozwala zachować elementy tradycji jak i rodzinnych więzi.
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Robótki ręczne przeżywają swój renesans, pomagają wyciszyć się i zrelaksować. Przynoszą również wiele korzyści
naszemu zdrowiu zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu.
Uczą bowiem cierpliwości, wytrwałości, sprawności umysłowej oraz zwinnych ruchów dłoni. Szydełkowanie to nie tylko
sposób na zabicie czasu. W wielu krajach czynność tę określa
się mianem włóczkoterapii, której celem jest nie tylko poznanie nowych technik ściegów, splotów i wzorów ale również
walka ze stresem, dzielenie się przeżyciami i wspólne spędzanie czasu. Robótki ręczne, to zajęcia polecane szczególnie osobom, u których na skutek doznanego wypadku przebytej choroby czy te z operacji, motoryka uległa znacznemu ograniczeniu. Zajęcia te, skierowane są również do osób cierpiących na
artretyzm czy też zespół cieśni nadgarstka, i choć nie wyeliminują bólu całkowicie, to w znacznym stopniu wpływają na
jego ograniczenie.

Haftowanie, robótki na drutach czy też na szydełku, to nie
tylko sposób na spędzenie wolnego czasu podczas długich zimowych wieczorów ale również recepta na poprawę koncentracji i rozwój kreatywności. Zajęcie to, daje niezwykle satysfakcjonujący efekt końcowy, zwłaszcza dla tych osób, które lubią i cenią własnoręcznie wykonaną odzież i dodatki.
Źródła:
- http://www.ck.bobowa.pl/historia-koronki
- https://koronkaklockowa.pl/historia-koronki-klockowej-w-polsce/
- https://malopolskatogo.pl/archiwum/artykuly/479/azurowe-krolestwo

ogłoszenia kupno-sprzedaż
SPRZEDAM:
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do kukurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355
n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicznie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwadniacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Końcówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, atestacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.
n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy,
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.
n Sprzedam ziemie rolną-40ha z zabudowaniami: dom, obora, stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.
n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% sprawny, cena 1990zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nieścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Sprzedam – prasa do słomy kostka Z 224/1 rok 1989 w dobrym
stanie. Tel. 790 414 714.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow.
12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się:
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2),
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha
(2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.
n Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry,

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

n Siewnik zbożowy AGROMET KUTNO POZNANIAK 6 rok prod.
1988. Przyczepa samozbierająca MIROSŁAWIEC duża rok prod.
1987. Pow. bartoszycki gm. Górowo Iławeckie. Tel. 516 063 227.
n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap.
Tel. 600 096 165.
n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak);
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim napędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę do
zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe
do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do balotów.
Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) – cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel.
600 797 360.
n Sprzedam osiołka 2-letniego z paszportem (samiec), cena do
uzgodnienia. Tel. 691 922 144.

n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator
oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia.
Tel. 668 478 407.
n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
n Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha,
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.
n Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze,
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4
ha z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec-Olsztyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.

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

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
n Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619,
518 867 456.
n Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Producent, tel. 533 053 636.
n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
KUPIĘ:
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsiewacz nawozu Brzeg, Amazone 1600l, sadzarkę talerzową do
ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz tel. 795-807-728.
n Kupię Bizon Rekord – BF, Claas, sortownik do ziemniaków,
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik lub agregat siewny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet tel. 511-924-809.
n Kupię rozsiewacz wapna RCW Brzeg i dmuchawę do zboża ssąco-tłoczącą Tel. 790-318-118.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową.
Tel. 511 924 809.
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie.
Tel. 724 133 999.
n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą.
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
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KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1. Składnik, element
2. Bezpłatnie, darmowo
3. Od niego podatek
4. Uodparniający zastrzyk
5. Stolica „Pyrlandii”
6. „Siatkowa” choroba jęczmienia
7. Maskowanie
8. Słynne z Bobowej
9. Ścienny lub biurkowy
10. Nota
11. Jedna tysięczna milimetra
12. Marszowy bęben
13. Forma egzaminu
14. Rywal Skrzetuskiego
15. Metoda ozdabiania tkanin
16. Potrawa kuchni greckiej
17. Ma odmienną opinię
18. Dobrze, gdy zasobna w nią gleba
19. Utarte powiedzenie ludowe
20. Zespół genów danego osobnika
21. Odnóże ośmiornicy
22. Aktor dawniej
23. Poprawka

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

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

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

			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

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

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

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

Gwarancję spłaty do

Dopłaty w wysokości

kapitału kredytu
inwestycyjnego
i obrotowego

do oprocentowania
kredytu obrotowego

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

2%

WWW.BGK.PL

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

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

APLIKACJA
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

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

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie

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

