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Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
n umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR w swoim gospodarstwie
 lub w siedzibie Doradcy,
n zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WMODR,
n zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia agrofagów w Twojej okolicy
 (jeśli na terenie Twojego powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),
n będziesz miał dostęp do najświeższych informacji z branży rolniczej,
n dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach upływu atestu opryskiwacza
 oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
n 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

APLIKACJA ODR OLSZTYN
N A  U R Z Ą D Z E N I A  M O B I L N E
Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie z myślą
o rolnikach z województwa warmińsko-mazurskiego.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR
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o doradztwie rolniczym

Pieniądze otrzymane w ra-
mach płatności rekompensu-
ją rolnikom spadek dochodu 
z gospodarstwa, spowodowa-
ny znaczną obniżką cen, mo-
gą też być „zastrzykiem” któ-
ry można przeznaczyć na za-
kup środków do produkcji. 
Dlatego bardzo ważne jest, 
aby składane wnioski by-
ły sporządzone prawidłowo 
i aby rolnicy zdawali sobie 
sprawę z zobowiązań, które 
muszą spełniać, by płatności 
otrzymać. Doradcy rolniczy 
odgrywają tutaj bardzo waż-

ną rolę, ponieważ oprócz pomocy w sporządzeniu wniosku, pla-
nów rolno-środowiskowo-klimatycznych lub ekologicznych, czy też 
planów poprawy dobrostanu zwierząt, prowadzą rolnika przez ca-
ły okres zobowiązania, doradzając, służąc podpowiedzią i szukając 
dobrych dla rolnika rozwiązań. Czas kampanii wnioskowej jest go-
rącym, pracowitym okresem dla naszych pracowników, a jednocze-
śnie bardzo ważnym okresem dla rolników, zważywszy na środ-
ki, które mogą wpłynąć do gospodarstw w naszym województwie. 

Według danych z ARiMR w województwie warmińsko mazur-
skim w 2021 roku, złożonych zostało 42 370 wniosków, czyli tyle go-
spodarstw ubiegało się o wsparcie w ramach płatności. Kwota zre-
alizowanych płatności w ramach wsparcia bezpośredniego w na-
szym województwie w ubiegłym roku wyniosła 655 452 981,40 zł, 
a od początku wejścia do UE, czyli w latach 2004-2021 do gospo-
darstw w naszym województwie z tytułu wsparcia bezpośrednie-
go trafiło 14 408 879 320,60 zł. Wysokość tych kwot obrazuje, jak 
ważnym elementem przychodów gospodarstw są płatności bezpo-
średnie i ze świadomością tego faktu, nasi doradcy wchodzą co ro-
ku w okres kampanii wnioskowej, aby rzetelnie pomagać rolnikom. 

Lata 2021-2022 należą do okresu przejściowego we Wspólnej Poli-
tyce Rolnej. Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 
został przyjęty przez Radę Ministrów i 22 grudnia 2021 roku prze-
kazany do Komisji Europejskiej w celu akceptacji. Zakłada się, że 
w drugiej połowie 2022 roku projekt zostanie zaakceptowany przez 
KE, a od 2023 roku rozpocznie się jego wdrażanie. Według zapisów 
w projekcie ochrona środowiska, klimatu oraz produkcja żywno-
ści wysokiej jakości mają być dodatkowo stymulowane finansowo 
w nowej WPR. W tym celu rolnicy będą mogli korzystać z dobro-
wolnego wsparcia w ramach systemów na rzecz klimatu i środo-
wiska (ekoschematy). Ekoschematy będą miały za zadanie zachęcić 
rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klima-
tu, a jednocześnie wykreować możliwości ukierunkowania wspar-
cia ku przejściu na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku 

rolnictwo. Już w tym roku pracownicy Ośrodka starają się informo-
wać i uświadamiać rolników o założeniach nowej WPR i zmianach 
w płatnościach, które czekają od przyszłego roku. 

Zatem w tym roku – w kampanii 2022 nie spodziewamy się 
większych zmian. Jedyną zapowiedzianą do tej pory nowością jest 
wprowadzenie uzupełniającej płatności obszarowej, która ma wy-
równać dopłaty bezpośrednie do średniej Unii Europejskiej. Wspar-
cie w ramach uzupełniającej płatności obszarowej będzie przysługi-
wać gospodarstwom rolnym o powierzchni nie większej niż 30 ha, 
a według zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 
przyszłego roku rolnicy gospodarujący na obszarze do 50 ha rów-
nież będą mogli otrzymać tę płatność. Jak podało ministerstwo, 
stawka płatności uzupełniającej zostanie określona tak jak w przy-
padku pozostałych dopłat bezpośrednich – na podstawie rzeczy-
wistej powierzchni kwalifikującej się do płatności, zgłoszonej przez 
rolników we wnioskach.

Wzorem ostatnich lat wnioski można będzie składać za pomocą 
aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja w znaczący sposób ułatwia proces 
wypełniania oraz składania wniosków. Została przygotowana w ta-
ki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania 
mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. 
Jest to ułatwienie w przypadku rolników, którzy planują skorzystać 
z pomocy doradcy. Należy pamiętać, że już od ubiegłego roku nie 
ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępujące-
go wniosek, a tym samym ARiMR nie przesyła spersonalizowane-
go formularza wniosku w wersji papierowej. Wnioski można zło-
żyć jedynie przez Internet, za pomocą aplikacji eWniosekPlus, do-
stępnej na stronie www.arimr.gov.pl. Za datę złożenia wniosku uwa-
ża się datę wysłania wniosku. 

O szczegółach zasad przyznawania płatności bezpośrednich 
w 2022 na bieżąco będziemy Państwa informować. Nasi pracowni-
cy są dostępni w biurach gminnych, powiatowych oraz w Centra-
li w Olsztynie i Oddziale w Olecku. Zapraszam do kontaktu z do-
radcami WMODR oraz śledzenia strony internetowej www.wmodr.
pl i fanpage Ośrodka na facebooku. 

Serdecznie zapraszam rolników od 15 marca do naszych biur 
w celu spotkania z doradcą, uzyskania porady i pomocy w spo-
rządzeniu wniosku.

Z doradcą po wsparcie
Marzec to miesiąc, w którym rozpoczyna się okres składania wniosków o płatności obszarowe. Jak co roku doradcy 
i specjaliści Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie służyć będą doradzaniem 
i pomocą w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, wniosków o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne 
i ekologiczne oraz sporządzaniu planów poprawy dobrostanu zwierząt.

mgr inż. Damian Godziński 
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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z życia WMODR

|Zapraszamy do udziału w szkolenio-
wych organizowanych przez WMODR:

q 7 marca 2022 r. odbędzie się webinarium 
pn. „Zarządzanie gospodarstwem rol-
nym – prowadzenie i wykorzystanie 
ewidencji przychodów i rozchodów”. 
Osobą odpowiedzialną za sprawy mery-
toryczne spotkania jest Klaudia Zawac-
ka, specjalista WMODR, tel. 697 632 401.

q W terminie od 15 marca do 1 kwietnia 2022 r. WMODR 
przeprowadzi 6 regionalnych szkoleń nt. Krajowego 
Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Omó-
wione zostaną zapisane w projekcie dokumentu instru-
menty I i II filara WPR. Szkolenia zrealizowane zostaną 
w formule hybrydy – część uczestników spotka się sta-
cjonarnie, część przez Internet, co pozwoli wziąć udział 
w szkoleniach wszystkim zainteresowanym tą tematy-
ką. Organizatorami szkoleń są kierownicy Powiatowych 
Zespołów Doradztwa Rolniczego. Osobą odpowiedzial-
ną za sprawy merytoryczne spotkania jest Maria Susz-
ko, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 
695 990 229.

q Do 20 marca 2022 r. dostępne jest szkolenie pn. „Dobre 
praktyki pszczelarskie – skuteczne i bezpieczne zwalcza-
nie warrozy u pszczół miodnych” w formie e-learningu 
przygotowane przez specjalistów Ośrodka. Uczestnik szko-
lenia w dogodnym dla siebie czasie, po otrzymaniu da-
nych dostępowych, kształci się samodzielnie. Jest to dosko-
nała forma dla osób ceniących indywidualny tok zdobywa-
nia wiedzy. Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym za-
liczeniu testu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukoń-
czeniu szkolenia. Rejestracji zamiaru udziału można doko-
nać przez stronę internetową Ośrodka w zakładce „Szkole-
nia e-learningowe”.

q 30 marca 2022 r. odbędzie się webinarium pn. „Racjonal-
ne gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich”. Kon-
ferencja rozpocznie trzeci etap tworzenia w województwie 
warmińsko-mazurskim Lokalnych Partnerstw ds. Wody na 
poziomie powiatów. Omówione zostaną zagadnienia doty-
czące adaptacji rolnictwa do zmian klimatu oraz problema-
tyka melioracji wodnych i nowoczesnych systemów nawad-
niania upraw rolniczych. Osobą odpowiedzialną za sprawy 
merytoryczne spotkania jest dr Paweł Urbanowicz, starszy 
specjalista WMODR, tel. 665 895 606.

q W marcu br. doradcy terenowi prowadzą szkolenia, któ-
re mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych in-
formacji branżowych. Plan szkoleń zamieszczony jest na 
stronie internetowej WMODR w zakładce szkolenia. Reje-
stracji chęci udziału w szkoleniach online można dokonać 
przez stronę Ośrodka wybierając kolejno: aktualności, wie-
ści z PZDR.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programów planowa-
nych spotkań. Zamieszczone są one na stronie internetowej Ośrodka 
wraz z informacją o sposobie zarejestrowania się do udziału w spo-
tkaniu.

n Kampania składania wniosków o płatności za 2022 rok
Od 15 marca, jak co roku, ARiMR rozpocznie przyjmowanie 

wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ob-
szarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pra-
cownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, 
które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą 
usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Za-
praszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omó-
wienia szczegółów współpracy.

n Polski e-bazarek
Zapraszamy rolników i konsumentów do korzystania 

z platformy internetowej, dzięki której rolnik bezpłatnie 
zarejestruje swoje ogłoszenie, łatwo sprzeda towar i zyska 
darmową promocję, a klient znajdzie ciekawe oferty (z ca-
łej Polski) oraz kupi produkty w cenach producenta, bez 
marży. Więcej informacji o warmińsko-mazurskim e-bazar-
ku udzieli Mirosław Fesnak, kierownik Sekcji Wydawnictw 
i Informacji, tel. 605 098 542. Zachęcamy również do kon-
taktu z najbliższym doradcą terenowym w sprawach pro-
mocji swoich produktów na powiatowych grupach w ser-
wisie Facebook.

n II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022 
W dniach od 6 czerwca do 7 lipca br. zapraszamy na 19 

powiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicie-
lami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedsta-
wicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawiciela-
mi samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organiza-
cji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa 
i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktycz-
ne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać 
i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz od-
miany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne. 

Celem II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwie-
nie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbli-
żonych do występujących w ich gospodarstwach, potencja-
łu odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i na-
wożenia. Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolni-
kom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efek-
tywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyj-
ność. Wyniki z prowadzonej działalności upowszechnienio-
wej Ośrodka, zebrane w zwarte opracowane, zostaną opubli-
kowane i przekazane do ogólnego użycia. Będą wykorzysty-
wane także przez doradców w ich codziennej pracy doradczo-
-informacyjno-szkoleniowej.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm pro-
dukujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego 
oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obej-
muje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR 
w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą dzia-
łania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kie-
rownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Ogromne środki dla mieszkańców Warmii, Mazur 
i Powiśla dzięki realizacji programów rządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg powołany został, aby 
wspierać jednostki samorządu terytorialnego w realizacji in-
westycji na drogach samorządowych. Dofinansowanie z RFRD 
wymiernie przyspiesza powstawanie nowoczesnej i bezpiecz-
nej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Jest to bar-
dzo istotny element prawidłowego funkcjonowania i rozwo-
ju gospodarki.

Samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzy-
mają w 2022 roku dofinansowanie w kwocie 172 247 686,79 zł 
na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub 
remoncie dróg gminnych i powiatowych. Na zadania gmin-
ne zostanie przekazane 107,1 mln zł natomiast na zadania po-
wiatowe 65,2 mln zł.

W ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg (wcześniej Fun-
duszu Dróg Samorządowych), w la-
tach 2019-2021 jednostkom samo-
rządu terytorialnego z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego prze-
kazano dofinansowanie na realiza-
cję zadań gminnych oraz powiato-
wych w wysokości 554 873 088,61 
zł, co umożliwiło wykonanie 807 za-
dań w zakresie budowy, przebudo-
wy i remontów dróg o łącznej dłu-
gości 1 179,63 km.

Realizacja grantu „Wsparcie dzie-
ci i wnuków pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym” zwiększy 
dostępność mieszkańców terenów 
popegeerowskich do komputerów 
oraz internetu. Poszczególne gminy 
popegeerowskie otrzymają do 100 
proc. kosztów kwalifikowanych. Do-
finansowanie jest przeznaczone na: 
sprzęt komputerowy z niezbędnymi 
akcesoriami oraz koniecznym opro-
gramowaniem, umożliwiający pracę 
zdalną, akcesoria i oprogramowanie 
dla osób z niepełnosprawnościami; 
ubezpieczenie zakupionego sprzętu 
komputerowego; usługę zapewnia-
jącą dostęp do internetu na sprzęcie 
komputerowym zakupionym w ra-
mach projektu. Województwo war-
mińsko-mazurskie otrzymało 80 015 
041,00 zł. 

Natomiast dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych w województwie warmińsko-ma-
zurskim w tym roku będzie funkcjonować 311 linii autobu-
sowych o łącznej długości 10 581,8 km. Kwota dopłaty to 33 
633 207,75 zł. Dofinansowanie otrzyma 7 powiatów, 31 gmin, 
1 urząd miasta i Urząd Marszałkowski. 

Zwiększenie siatki połączeń autobusowych jest niezwykle 
istotne dla regionu, ponieważ daje możliwość znalezienia pracy 
w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudnio-
ny lub wręcz niemożliwy. Dzięki przywracaniu lokalnych połą-
czeń autobusowych oraz wsparciu linii komunikacyjnych nie-
funkcjonujących, mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych 
miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicz-
nego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Ostatnie lata to okres rekordowego wsparcia dla województwa warmińsko-mazurskiego ze środków z budżetu pań-
stwa. Pieniądze, które płyną do regionu z rządowych programów przyspieszają rozwój i wzrost gospodarczy, przycią-
gają przedsiębiorców i turystów, a także podnoszą dobrobyt mieszkańców.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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Pomoc ARiMR przekazana w 2021 roku
w woj. warm.-maz. na działania inwestycyjne
W 2021 roku ARiMR zakończyła weryfikację wniosków w ramach pięciu działań inwestycyjnych Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR działania te cieszy-
ły się sporym zainteresowaniem.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2021 rok był kolejnym rokiem z utrudnie-
niami wynikającymi z obostrzeń spowo-
dowanych pandemią covidową. Nie wpły-
nęło to jednak na zainteresowanie działa-
niami inwestycyjnymi, a jedynie na czas 
ich obsługi – wnioskodawcy mogli korzy-
stać z przedłużonego postępowania, co 
dla wielu z nich było pomocne.

q 4.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obsza-
rach Natura 2000” 
W ramach działania wnioskodawcy najczęściej ubiegali się 

o pomoc na zakup maszyn i urządzeń do utrzymania trwa-
łych użytków zielonych.
q 4.1.2 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed za-

nieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych” 
W ramach działania wnioskodawcy najczęściej ubiegali się 

o pomoc na zakup maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów 
naturalnych płynnych.

q 4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych”
W ramach działania wnioskodawcy najczęściej ubiegali się 

o pomoc na zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej.
q 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których ce-

lem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywio-
łowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
W ramach działania wnioskodawcy najczęściej ubiegali się 

o pomoc na inwestycje polegające na ogrodzeniu chlewni i te-
renów koniecznych do obsługi świń.
q 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalno-

ści pozarolniczej” 
W ramach działania wnioskodawcy ubiegali się o pomoc 

na zakup maszyn i urządzeń rolniczych przeznaczonych do 
świadczenia usług dla gospodarstw rolnych.

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR 
zweryfikowano łącznie 1562 wnioski oraz zawarto z benefi-
cjentami 958 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 
170 mln zł.

Liczba złożonych wniosków oraz wnioskowana kwota pomocy w poszczególnych działaniach PROW
Nazwa działania Liczba wniosków Kwota pomocy
4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 89 18 073 101
4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami po-
chodzącymi ze źródeł rolniczych 142 10 998 295

4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych 974 193 724 618
5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof 195 22 723 084

6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej 162 72 897 641
Razem 1562 318 416 739

Aktualnie trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomo-
cy z kolejnych naborów przeprowadzonych w 2021 roku i na 
przełomie 2021 i 2022 roku:
q 4.1.2 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanie-

czyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” 
– 61 złożonych wniosków.

q 4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych” – 661 złożonych 
wniosków.

q 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których ce-
lem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk ży-
wiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
– 52 złożone wnioski.
W 2022 roku ARiMR planuje przeprowadzić nabory wnio-

sków z następujących działań:
q 4.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 

Natura 2000” – listopad. 
q 4.1.2 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanie-

czyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” 
– listopad/grudzień.

q 4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze A, tj. 
rozwój produkcji prosiąt” – marzec. 

q 4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze E, tj. na-
wadnianie w gospodarstwie” – marzec, wrzesień. 

q 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których ce-
lem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk ży-
wiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
– maj, październik.

q 5.2 „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – na-
bór ciągły do 30 grudnia.

q 6.4. „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych 
z rolnictwem i leśnictwem” – kwiecień/maj.

Rok 2022 będzie także rokiem, w którym ARiMR rozpocz-
nie wdrażanie działań inwestycyjnych, związanych z Krajo-
wym Planem Odbudowy, jak również będzie przygotowywać 
się do realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2023-2027.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działając w imieniu Skarbu Państwa realizuje cele określone między innymi 
w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm., dalej 
„UKUR”) poprzez specyficzne narzędzia takie jak prawo pierwokupu o którym mowa w art. 3 ust. 4 oraz prawo nabycia 
opisane w art. 4 ust. 1. 

dr Marcin Kazimierczuk 
Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Nabywanie gruntów rolnych przez KOWR

Powyższe narzędzia zostały stworzo-
ne między innymi w celu wzmocnienia 
ochrony ziemi rolnej w Polsce przed jej 
spekulacyjnym wykupywaniem przez 
osoby, które nie gwarantują zgodnego z in-
teresem społecznym wykorzystania na-
bytej ziemi na cele rolnicze oraz dla za-
pewnienia właściwego zagospodarowa-
nia ziemi rolnej w Polsce. Ponadto w ce-

lu jak najefektywniejszego wykorzystania nieruchomości rol-
nej w myśl obowiązującej ustawy w pierwszej kolejności nie-
ruchomości rolne mogą nabywać rolnicy zamieszkujący gminę 
w której położona jest nieruchomość podlegająca obrotowi lub 
w gminie sąsiadującej z tą gminą. Wyjaśnić należy, że w świe-
tle przepisów UKUR przez zamieszkiwanie rozumie się zamel-
dowanie na pobyt stały.

Oczywiście zapisy ustawy pozwalają na pewne odstępstwa 
od tej reguły. Jednym z nich jest możliwość nabycia nierucho-
mości rolnej o powierzchni mniejszej niż jeden hektar. Kolej-
nym najczęściej obserwowanym odstępstwem jest nabycie nie-
ruchomości rolnej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
egzekucyjnego lub upadłościowego. W tym ostatnim przypad-
ku aby przystąpić do licytacji wystarczy spełnić warunki okre-
ślone w obwieszczeniu o licytacji.

Mimo, że ustawa umożliwia nabywanie nieruchomości rol-
nych o powierzchni przekraczającej 1 hektar jedynie rolnikom 
indywidualnym, to należy pamiętać, że nabycie takie jest moż-
liwe jedynie gdy rolnik indywidualny nabywa nieruchomość 
rolną w gminie w której zamieszkuje, bądź w gminie grani-
czącej z tą gminą. W innym przypadku zgodnie z art. 3 ust. 7 
rolnik indywidualny może nabyć nieruchomość rolną, ale pod 
warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez Skarb Pań-
stwa reprezentowany przez KOWR.

Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie w 2021 roku został 
powiadomiony łącznie 3338 razy o zawarciu warunkowej umo-
wy sprzedaży nieruchomości rolnej oraz 153 razy o nabyciu 
nieruchomości rolnej w stosunku do której przysługuje KOWR 
reprezentującemu Skarb Państwa prawo nabycia na podstawie 
art. 4 ust. 1 UKUR. Do tutejszego Oddziału wpłynęło łącznie 
254 spraw dotyczących nieruchomości rolnych o powierzchni 
1 hektara i większej. Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie 
działając w imieniu Skarbu Państwa skorzystał łącznie 28 ra-
zy z prawa pierwokupu oraz prawa nabycia w wyniku czego 
w 2021 roku nabył łącznie 1042,1679 hektarów.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przed skorzysta-
niem z prawa pierwokupu bądź prawa nabycia zawsze do-

konuje rozszerzonej analizy zasadności skorzystania z przy-
sługującego mu prawa. W ramach prowadzonej analizy prze-
prowadza się lustrację celem określenia charakteru nierucho-
mości oraz przydatności do prowadzenia racjonalnej dzia-
łalności wytwórczej w rolnictwie. Kolejnym argumentem za 
skorzystaniem z prawa pierwokupu lub prawa nabycia mo-
że być duży popyt na grunty rolne wśród rolników indywi-
dualnych prowadzących swoje gospodarstwa na terenie gmi-
ny gdzie położona jest nieruchomość rolna będąca przedmio-
tem obrotu lub gmin graniczących. Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa pozyskuje informacje w zakresie obserwowa-
nego popytu na grunty rolne ze strony miejscowych rolni-
ków indywidualnych zainteresowanych powiększeniem swo-
ich gospodarstw rodzinnych od samorządów, izb rolniczych 
oraz ośrodków doradztwa rolniczego. W związku z powyż-
szym, istotne jest aby rolnicy zgłaszali swoje zainteresowanie 
do ww. instytucji w celu zapewnienia podejmowania przez 
KOWR rozstrzygnięć w zakresie wykonywania zadań wyni-
kających z przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-
go w oparciu o pełne i obiektywne dane. 

Podstawowym celem korzystania przez KOWR z przysługu-
jącego mu prawa pierwokupu oraz prawa nabycia jest zaspo-
kojenie potrzeb okolicznych rolników, dla których nierzadko 
jedyną możliwością powiększania swojego gospodarstwa jest 
dzierżawa nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Wyjaśnić należy, że zasady rozdysponowania nieru-
chomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
reguluje ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. 
z 2020 poz. 2243 ze zm.).

Zgodnie z art. 29 ust. 3b pkt. 1 ww. ustawy Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa zastrzega, że w przetargu ograniczo-
nym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w ro-
zumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamie-
rzający powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użyt-
ków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, 
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetar-
gu lub w gminie graniczącej z tą gminą. 

Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzy-
skać na stronie www.kowr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym 
w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn.
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z życia KRUS

Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie zaprasza dzieci do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla 
Dzieci, zaś właścicieli gospodarstw rolnych – w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

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

I Ty możesz zwyciężyć…
Konkursy organizowane przez KRUS

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, 

bo ryzyko upadków znamy”

Serdecznie zapraszamy dzieci z terenów wiej-
skich do udziału w XII Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie 
na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Celem naszego Konkursu jest promowanie wśród uczniów 
szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zacho-
wań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rol-
nego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebez-
piecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, któ-
rych nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymia-
rowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej techni-
ce, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pra-
cy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapo-
biegania upadkom osób pracujących i przebywających w go-
spodarstwach rolnych. Prace oceniane będą w dwóch katego-
riach wiekowych: I grupa – klasy 0 – 3, II grupa – klasy 4 – 8.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 1 kwietnia 2022 r. Re-
gulamin Konkursu oraz inspiracje i materiały edukacyjne znaj-
dują się na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

XIX Ogólnokrajowy Konkurs
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zachęcamy właścicieli gospodarstw indywidualnych, z któ-
rych przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpiecze-
niem społecznym rolników, do udziału w Ogólnokrajowym 
Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych pro-
wadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypad-
ków i chorób zawodowych rolników. Jego głównym celem 
jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno 
dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profi-
lach produkcji.

Podczas Konkursu rolnicy mają okazję do zaprezentowa-
nia swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdoby-
cia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodar-
stwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, któ-
ry wykonują komisje konkursowe. Eksperci sprawdzą, czy 
w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasa-
dy ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zo-
stały w nim zagrożenia związane z wypadkami i choroba-
mi zawodowymi.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz arkusz oceny do-
stępne na stronie www.krus.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń 
do Konkursu upływa 22 kwietnia 2022 r. 

Źródło: www.krus.gov.pl
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z życia OSChR

InterNaw – narzędzie wspomagające
planowanie nawożenia
Wychodząc na przeciw nowym wyzwaniom związanych z programem azotanowym, w celu optymalizacji nawożenia 
i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, rozpoczęła się realizacja projektu budowy efek-
tywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych – INTER-NAW. Projekt realizowany 
jest przez konsorcjum, którego liderem jest Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie oraz Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach i Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

mgr inż. Katarzyna Jakimczuk
Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

INTER-NAW jest narzędziem, którego głównym zadaniem 
jest ułatwienie rolnikowi planowania prawidłowego nawoże-
nia. Będzie on obejmował m.in. panel z zaleceniami nawozo-
wymi pod rośliny uprawne, umożliwi stworzenie planu nawo-
żenia N, P, K, Mg, CaO, S oraz bilansu składników mineral-
nych opracowanych na podstawie obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo wodne. Rolnik będzie mógł prowadzić ewiden-
cję zabiegów związanych z nawożeniem, obliczyć maksymal-
ne dawki azotu. Dane te będzie można wygenerować w do-
wolnym momencie, co powinno ułatwić rolnikowi posługiwa-
nie się nimi w instytucjach kontrolnych i płatniczych. Posiada-
jąc aktualne wyniki zasobności gleby, rolnik po wprowadzeniu 
danych do aplikacji będzie mógł samodzielnie wyliczyć dawki 
nawozów i dobrać odpowiedni nawóz dla poszczególnych ro-
ślin uprawianych w gospodarstwie.

Innowacją jest precyzyjne obliczanie potrzebnej ilości wapna 
w oparciu o aktualne pH oraz kategorię agronomiczną gleby. 
Wyliczony nawóz wapniowy, w zależności od potrzeb jest dzie-
lony na konkretne dawki, co pozwala na zastosowanie opty-
malnej ilości nawozu na pole. Stworzono także moduł nawo-
żenie mikroelementami z którego po wprowadzeniu zawarto-
ści mikroelementów oraz C org. otrzymuje się zalecenia doty-
czące nawożenia mikroelementami wraz z dawką i opisem do-
tyczącym stosowania nawozów.

Koszt badań wykonanych w OSCHR wynosi: 13,12 zł 
brutto za próbkę (próbka gleby max. do 4 ha). W tej ce-
nie otrzymamy wyniki pomiaru pH gleby oraz zawartość 
fosforu, potasu i magnezu przyswajalnego dla roślin. Ba-
danie dotyczące zawartości mikroelementów w glebie tj. 
bor, mangan, cynk, miedz i żelazo stanowi koszt 52,48 zł 
brutto za próbkę a zawartość próchnicy C org. – 34,36 zł.

Stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych jest pod-
stawą w produkcji roślinnej. Ich roczne zużycie z roku na 
rok znacznie wzrasta. W celu osiągniecia zadowalających plo-
nów rolnicy stosują coraz większe ilości nawozów mineral-
nych. INTER-NAW to program, który pozwala na dostosowa-
nie nawożenia do rzeczywistych potrzeb roślin oraz umoż-
liwia ograniczenie nadmiernego zużycia nawozów, co wiąże 
się z mniejszymi kosztami ich zakupu, mniejszą liczbą za-
biegów agrotechnicznych, a także zmniejszeniem presji rol-
nictwa na środowisko. To narzędzie, które idealnie wpisu-
je się w koncepcję rozwoju zrównoważonego oraz strategię 
ochrony środowiska i wód przed zanieczyszczeniami pocho-
dzenia rolniczego.

Aplikacja dostępna jest nieodpłatnie na stronie KSCHR 
w Warszawie w wersji mobilnej, ale nie jest to jeszcze ostatecz-
na wersja (będzie udoskonalona), pojawi się także wersja www. 

Więcej informacji na stronie:
www.schr.gov.pl- zakładka GOSPOSTRATEG - INTER-NAW

Bieżące Informacje nr 3 [388]  n  Marzec 202210



11

z życia samorządu województwa

Konkurs organizowany jest przez samorząd 
województwa od 2017 roku i do tej pory so-
łectwa z każdego zakątka regionu otrzyma-
ły finansowe wsparcie na ponad 2 mln zł.

– Co roku te środki są przeznaczane na 
wzmocnienie roli sołtysa i aktywizację społecz-
ności lokalnych. Inicjują także działania wpły-
wające na poprawę wizerunku wsi i zachowa-

nie dziedzictwa kulturowego – mówi marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. – Dzięki dotacjom z samorządu województwa te najmniej-
sze wspólnoty same mogą zadbać o porządek na wsi, bezpieczeństwo, 
kulturę, rozrywkę dla mieszkańców, organizację wydarzeń. Za każ-
dym razem to dobrze zainwestowane pieniądze.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu 
modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpły-
wających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności 
lokalnych w sołectwach w województwie warmińsko-mazur-
skim. Ważne jest również budowanie silnego kapitału społeczne-
go zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” 
strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa war-
mińsko-mazurskiego do roku 2030. Maksymalna wysokość do-
tacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinan-
sowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosz-
tów przedsięwzięcia. Można za nie m.in. zagospodarować prze-
strzeń publiczną wpływającą na poprawę estetyki miejscowości 
wiejskiej, wybudować czy zmodernizować przystanki, ławki, al-
tany, zadaszone sceny, obiekty małej architektury podkreślające 
specjalizację tematyczną miejscowości, oznakować miejscowość, 
zagospodarować plaże bądź centra wsi oraz wprowadzać do kra-
jobrazu rzeźby czy instalacje sztuki 
współczesnej. Wnioski należy skła-
dać do 7 marca 2022 roku.

Do 18 marca 2022 roku przyj-
mowane są zgłoszenia do drugiej 
edycji konkursu „Granty Marszał-
ka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. 
Wnioskodawcami mogą być gmi-
ny wiejskie i miejsko-wiejskie z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskie-
go na zadania realizowane w so-
łectwach.

Ideą inicjatywy jest promowa-
nie działań z zakresu modernizacji 
terenów wiejskich i budowanie sil-
nego kapitału społecznego zapisa-
ne w „Strategii rozwoju społeczno-
-gospodarczego województwa war-
mińsko-mazurskiego do roku 2030”.

– Cieszy nas, że w ostatnich latach nastąpiła masowa reaktywa-
cja Kół Gospodyń Wiejskich w naszym regionie – mówi Gustaw Ma-
rek Brzezin, marszałek województwa. – Obecnie łączą ze sobą tra-
dycję z nowoczesnością i stanowią liczącą się bazę samorządu rol-
niczego, podejmującą szereg działań gospodarczych i społecznych 
na wsi. Działania KGW zyskały przychylność samorządów gmin-
nych i powiatowych. Mają one ogromny wpływ na rozwój i działal-
ność polskiej wsi, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowa-
nie polskiej tradycji wiejskiej. Ich członkinie wyrastają często na re-
gionalne liderki.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie 
będzie miało charakteru komercyjnego, a zakupione wypo-
sażenie będzie wykorzystywane w świetlicy wiejskiej lub in-
nym obiekcie należącym do gminy. Środki mogą przeznaczo-
ne być na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiające-
go rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich (sprzęt AGD, 
namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwia-
jące pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i in-
nych wytwarzanych produktów) oraz zakup strojów ludo-
wych i regionalnych.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 100 
tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 5 tys. 
zł. Każda gmina musi zagwarantować co najmniej 20 proc. 
kosztów całkowitych i może złożyć tylko jeden wniosek. Zgło-
szenia przyjmowane są do 18 marca 2022 roku.

W poprzedniej edycji do konkursu wpłynęło 51 wniosków, 
natomiast na wsparcie mogły liczyć 22 projekty.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 475 tys. złotych na dofinansowanie przedsię-
wzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka” w 2022 roku.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek przygotował granty dla…
Sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich
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prosto z lasu

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

Będą nowe lasy. Kupujemy tereny
pod zalesianie
Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Zachęcamy wszystkich właścicieli 
gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Lasy stanowią już niemal 30 proc. powierzchni Polski. Je-
steśmy w czołówce europejskich państw, a dzięki odpowie-
dzialnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe 
tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok. Ogromną 
większością z nich (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 
19 proc. lasów w Polsce należy do osób prywatnych.

– Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale 
przede wszystkim zobowiązanie. Jesteśmy strażnikami polskiej natury, 
dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom, 
lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy no-
we grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było 
jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny – podkre-
śla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia 
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego 
przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość 
Polski zwiększy się do 33 proc.

– Jestem usatysfakcjonowany skalą działań Lasów Państwowych 
prowadzonych na rzecz powiększania areału należącego do Skarbu Pań-
stwa w tak cennym strategicznie obszarze, jakim są lasy. Mam nadzie-
ję, że w tym roku uda się nabyć jeszcze więcej gruntów, by powierzch-
nia lasów w Polsce systematycznie rosła – podsumował Edward 
Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zasady tegorocznej akcji powiększania zasobów leśnych przez 
Lasy Państwowe reguluje Zarządzenie nr 79 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku. W tym roku 
poszczególni nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie promować 
ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje też na źródło finansowa-
nia zakupu gruntów. Są nim własne fundusze nadleśnictwa lub, 
w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego.

Zasady skupu gruntów pod nowe lasy:

n Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?
Przede wszystkim ustalić w zasięgu administracyjnym 

jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę 
do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując 
dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania 
wymagają też sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie.

n Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?
Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o la-

sach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, 
grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomo-
ści, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie na-
rusza interesu Skarbu Państwa”.

n Przede wszystkim grunty sąsiadujące
Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpo-

średnio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy 
Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesie-
nia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-
-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub 
nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Pań-
stwowe usytuowane są enklawy innej własności. Z taki-
mi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu 
i w Polsce wschodniej. Status gruntów można zweryfiko-
wać w internetowym Banku Danych o Lasach – https://www.
bdl.lasy.gov.pl/portal/.

n Ile zapłacą nadleśnictwa?
Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od 

położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej ro-
sną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na 
rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy ma-
jątkowego.

Bieżące Informacje nr 3 [388]  n  Marzec 2022



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



Rolniku pamiętaj! Zanim przystąpisz do nawożenia zbadaj odczyn i zasobność swojej gleby w przyswajalne 
formy składników. Ważnym elementem zrównoważonego i racjonalnego nawożenia roślin powinna być znajomość 
odczynu oraz zasobności gleby w przyswajalne składniki pokarmowe.

mgr inż. Grzegorz Jędrzejek 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Nidzicy

Zanim przystąpisz do nawożenia gleby…

Stosowane często przez rolników dawki nawo-
zów „na oko” prowadzą do przenawożenia lub 
niedożywienia roślin, a w konsekwencji zna-
czących strat w plonach i jakości uzyskiwanych 
płodów, co przekłada się ostatecznie na mniej-
szą opłacalność uprawy roślin. W skrajnych 
przypadkach może też prowadzić do degrada-
cji gleby, np. w warunkach niskiego pH, a tak-

że niedoborowej lub nadmiernej zasobności w niektóre składniki.

Analizę próbek glebowych wykonujemy co 4 lata

Analizy dotyczące odczynu i zasobności gleb bardzo lekkich 
i lekkich zaleca się wykonywać co 3-4 lata, natomiast średnich 
i ciężkich co 4-5 lat. Za optymalny termin pobierania próbek 
glebowych uważa się okres pożniwny. Chodzi o to, by przed 
wysiewem kolejnych roślin w zmianowaniu, znać wyniki analiz 
i na tej podstawie ustalać racjonalne dawki nawozów. W przy-
padku uprawy roślin jarych próbki można pobrać w nieco póź-
niejszym terminie. Niemniej nie można z tym zwlekać, licząc 
się z faktem, iż wyniki analiz będą dostępne po 3-4 tygodniach, 
a nawet w dłuższym terminie od dostarczenia próbek do labo-
ratorium. Jest to szczególnie istotne w przypadku wapnowa-
nia. Nawozy wapniowe należy bowiem w miarę szybko wysiać 
po zbiorze przedplonu, a następnie wymieszać z glebą w ko-
lejnych uprawkach, by odkwasić (zwykle w okresie dwóch lat) 
całą warstwę profilu glebowego. Optymalny odczyn obok wy-
sokiej zawartości związków próchnicznych jest podstawowym 
wskaźnikiem żyzności i urodzajności gleb. Decyduje też o ich 
aktywności mikrobiologicznej, a w konsekwencji przebiegu 
procesu mineralizacji i humifikacji materii organicznej, tworze-
niu struktury gruzełkowatej oraz przyswajalności składników. 
Uprawa roślin o wysokich wymaganiach względem pH na gle-
bach kwaśnych, zwiększa ryzyko wystąpienia chorób zgorzelo-
wych oraz ujawnienia się toksycznego działania związków gli-
nu na system korzeni włośnikowych uprawianych roślin. Za-
kłóca to proces pobierania wody i składników pokarmowych. 
Nadmierne zakwaszenie wzmaga też procesy wymywania wie-
lu składników z gleby, szczególnie, potasu, magnezu, wapnia 
oraz amonowej formy azotu. Nawozy fosforowe i potasowe po-
winny być wnoszone w 5-20 cm warstwę profilu glebowego, 
a więc w zasięgu systemu korzeniowego uprawianych roślin. 
W przypadku zbóż płycej (5-15 cm), zaś przy uprawie rzepa-
ku, roślin okopowych i bobowatych, także tytoniu głębiej (10-
20 cm). Umożliwia to lepsze wykorzystanie wniesionych skład-
ników. Dlatego pod rośliny ozime nawozy P-K powinny być 
stosowane pod orkę siewną lub agregat uprawowy, zaś pod ja-
re przed orką zimową. Jedynie na glebach lżejszych nawozy 
te (zwłaszcza potasowe) mogą też być wnoszone w całości lub 
w części w okresie wiosennym, przed pierwszymi uprawka-
mi. Bardzo dobre efekty daje też ich stosowanie pod między-
plony uprawiane na nawóz zielony.

Pobieramy próbkę tak, aby była reprezentatywna

Wiarygodność wyników analizy glebowej zależy w dużym 
stopniu od pobrania reprezentatywnej próbki z ocenianej kwate-
ry/powierzchni pola. W warunkach dużej zmienności glebowej, 
jest to zadanie niezmiernie trudne. Jednak w przypadku pobra-
nia próbki niereprezentatywnej, wyniki badań odczynu i zasob-
ności gleby nie oddają stanu faktycznego i są mało przydatne do 
celów nawozowych. Zatem osoba pobierająca próbki powinna 
wyjątkowo solidnie wykonać swoją pracę, gdyż w przeciwnym 
razie szkoda ponoszonego trudu, czasu i pieniędzy.

Do stacji chemiczno-rolniczej należy dostarczyć próbkę gleby 
o wadze (mniej więcej) 0,5 kg, przy czym może ona reprezentować 
powierzchnię pola do maksymalnie 4 ha. Taka próbka powstaje 
poprzez zmieszanie od 15 do 25 próbek pierwotnych (większa licz-
ba w warunkach większej powierzchni pola i zmienności glebo-
wej). Próbki powinny być pobierane laską Egnera z warstwy 0-20 
cm. W celu ich prawidłowego pobrania, należy laskę ustawić pio-
nowo do powierzchni gleby i wcisnąć ją na wysokość poprzeczki 
ograniczającej. Następnie wykonuje się pełny obrót, po czym wyj-
muje laskę oraz wybiera z niej skrobaczką pobraną glebę do po-
jemnika, np. wiadra. Pobrane próbki pierwotne należy dobrze ze 
sobą wymieszać, a następnie pobrać 0,5 kg średnią próbkę gleby 
do torebki foliowej lub uzyskanego wcześniej ze stacji chemicz-
no-rolniczej specjalnego kartonika. Jeśli rolnik nie posiada laski 
glebowej, może do pobrania próbek wykorzystać łopatę lub inne 
narzędzie. Podczas ich pobierania należy po polu poruszać się po 
jego przekątnych lub zygzakiem. Powinno się unikać pobierania 
próbek z gleb nazbyt uwilgotnionych, jak też nadmiernie przesu-
szonych. Nie powinno się też pobierać próbek z obrzeży pól oraz 
z zagłębień i stromych wzniesień terenu. Jeśli obrzeża, zagłębienia 
lub wzniesienia obejmują większą powierzchnię, wówczas wska-
zane jest pobranie reprezentatywnej próbki wyłącznie z tej części 
pola. Próbki powinny być czyste, naturalnej wilgotności, nie po-
winny zawierać resztek roślinnych, kamieni i innych zanieczysz-
czeń. Każda próbka powinna być czytelnie oznakowana, najlepiej 
kolejnym numerem ewidencyjnym pola, czy też działki, z której 
została pobrana. Chodzi o to by po uzyskaniu ze stacji wyników 
analiz wiedzieć, którą działkę pola reprezentuje dana próbka.

Małe koszty analiz prób glebowych

Próbki w stacjach chemiczno-rolniczych są kierowane do analiz 
dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty. Aktualnie koszt analizy 
jednej próbki glebowej (w tym badania odczynu oraz zasobności 
w fosfor, potas i magnez) w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolni-
czej wynosi zaledwie 13,12 zł. Ustalenie zalecanej dawki wapna to 
koszt 2,13 zł zaś próbki wraz z mikroelementami (tj. bor, miedź, 
cynk, mangan i żelazo) 65,60 zł. Analizy mikroelementów mo-
gą być dokonywane rzadziej, np. co 8-12 lat, by orientacyjnie po-
znać ich potencjalną zawartość. Za oznaczenie siarki siarczano-
wej w próbce glebowej trzeba dodatkowo dopłacić od 37,49 zł do 
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46,86 zł. Jednak w przeliczeniu na rok i powierzchnię 1 ha, koszt 
analiz w stosunku do ceny nawozów jest niewielki. Oczywiście 
przy większej zmienności glebowej, w tym urozmaiconej rzeźbie 
terenu, należy pobrać większą liczbę próbek glebowych, co auto-
matycznie zwiększa koszt analiz.

Ręczne pobieranie próbek gleby można praktykować jedynie 
w mniejszych gospodarstwach (kilku, ewentualnie kilkunasto-
hektarowych). W przypadku większych areałów, ręczny sposób 
pobierania jest technicznie jak i organizacyjnie trudny do wyko-
nania. Dlatego z reguły zleca się je specjalistycznej firmie wypo-
sażonej w automatyczny sprzęt zamontowany na quadzie lub sa-
mochodzie terenowym, wraz z odpowiednim oprogramowaniem 
sprzężonym z systemem nawigacji GPS. Z wyznaczonych kwater, 
na które wcześniej podzielono pole, automatycznie wyznacza się 
i wykonuje odwierty, z których pobierane są próbki pojedyncze 
(pierwotne). Następnie sporządzane są z nich 0,5 kg próbki śred-
nie, dostarczane do laboratorium. Po wykonaniu analiz w certyfi-
kowanym laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej lub innym, rol-
nik otrzymuje opracowane dla poszczególnych działek, czy też pól 
swego gospodarstwa, mapy odczynu i zasobności gleby w przy-
swajalne składniki pokarmowe. Na tej podstawie może różnico-
wać dawki nawozów na poszczególnych działkach swego gospo-
darstwa. Większe gospodarstwa mają na ogół nowoczesny sprzęt 
umożliwiający automatyczne, a przy tym precyzyjne dawkowa-
nie nawozów, dostosowane do zmiennej zasobności gleby swo-
ich pól. Wystarczy tylko odpowiednio zaprogramować kompu-
ter rozsiewacza nawozów. Zadanie to można też zlecić odpłatnie 
specjalistycznej firmie, często tej która pobiera próbki do analiz. 
Przy niskiej zasobności gleby (poniżej przedziałów podanych w załą-
czonej tabeli) należy zwiększyć dawki składników, powyżej wyma-
gań pokarmowych uprawianych roślin, by w przeciągu kilku lat 
doprowadzić glebę do pożądanego odczynu i zasobności w przy-
swajalne składniki pokarmowe. W przypadku optymalnej zasob-
ności dawki nawozów ustala się na podstawie wymagań pokar-
mowych roślin. Z kolei przy zbyt wysokiej zasobności (powyżej 
podanych w tabeli 1 przedziałów) dawki nawozów i zawartych 
w nich składników można, bez obawy straty plonu zmniejszyć, 
a nawet zrezygnować z ich stosowania. Rośli-
ny skorzystają wówczas ze składników zgro-
madzonych wcześniej w glebie.

Pobieranie próbek w celu
oznaczenia azotu mineralnego

Analizy glebowe na zawartość azotu mine-
ralnego (Nmjn), czyli formy amonowej (NH4+) 
i saletrzanej (NO3-) tego składnika wykony-
wane są w naszym kraju rzadko. Ze wzglę-
du na wyjątkową mobilność i związaną z tym 
zmienność zawartości azotu w glebie, nie moż-
na badać jego mineralnych form raz na kilka 
lat, jak ma to miejsce w przypadku wcześniej 
podanych makro- i mikroelementów. Dlatego 
analizę na zawartość tego składnika w glebie, 
należy wykonywać corocznie przed wiosen-
nym wznowieniem wegetacji roślin ozimych 
lub wysiewem nawozów azotowych pod ro-
śliny jare. Następna różnica to głębokość po-
bierania próbek, która dla azotu wynosi do 60 
cm, a nawet 90 cm (dwie lub trzy próbki po-
brane z warstw co 30 cm). Stąd wczesną wio-

sną, np. przed planowanym nawożeniem azotem zbóż ozimych 
lub jarych, należy pobrać oddzielnie próbki glebowe z poziomu 
0-30 cm i 30-60 cm głębokości. Przyjmuje się, iż średnia 0,5 kg 
próbka (dostarczana do laboratorium) powinna powstać z co naj-
mniej 20 próbek pojedynczych (pierwotnych), pobranych z każdej 
warstwy oddzielnie, z powierzchni pola do maksymalnie 4 ha. 
Glebę pobiera się za pomocą zestawu lasek, najpierw z warstwy 
0-30 cm, później 30-60 cm głębokości. Następnie próbki w stanie 
schłodzonym, należy dostarczyć tego samego dnia do laborato-
rium Stacji Chemiczno-Rolniczej. Jeżeli nie jest to możliwe, moż-
na je dwa dni przechować w tempe-raturze do 5°C, a jeśli dłużej 
to w temperaturze, co najmniej -18°C. Koszt takich badań, przy 
samodzielnym pobraniu próbek (z dwóch poziomów głęboko-
ści) wynosi 28,12 zł. Przed ich pobraniem i dostarczeniem do la-
boratorium należy się upewnić po ilu dniach zostaną wykonane 
analizy, gdyż terminowy wysiew azotu decyduje często o efek-
tywności nawożenia tym składnikiem. 

Podsumowanie

Warto dbać o swoją glebę badając ją pod względem zasobno-
ści w związki pokarmowe oraz oceniając jej kwasowość, która 
niezbędna jest do prawidłowej oceny stanu gleby i zastosowa-
nia optymalnego nawożenia. Badanie gleby z reguły wykonu-
je się raz na 4 lata, lecz w przypadku gleb piaszczystych, inten-
sywnie uprawianych czy intensywnie nawadnianych powinno 
być przeprowadzane co 2 lata. Dobrze dobrane nawożenie, po-
przedzone analizą gleby, pozytywnie wpływa na strukturę gle-
by, jej parametry fizyczne oraz możliwość kumulowania wody, 
a także zapewnia prawidłowy rozwój roślin, a w konsekwencji 
prowadzi do uzyskania dobrej jakości i wielkości plonu.

Źródła:
- Prof. dr hab. Czesław Szewczuk; dr hab. Danuta Sugier – UP w Lu-
blinie – Świat zbóż, kfpz 2018

- www.kfpz.pl
- www.schr.gov.pl

Pożądany zakres odczynu (pH w l M KCl) i zasobności gleby (w mg/100 g) w przy-
swajalne formy fosforu (P2O5) potasu K2O i magnezu (Mg) w zależności od zwię-
złości gleby, uprawianych roślin i uzyskiwanych plonów. Źródło: www.kfpz.pl.

Gleba
Pożądany

zakres odczynu
i zasobności gleby

Rośliny zalecane
do uprawy

i uzyskiwane plony

bardzo lekka
(piaski luźne)

pH   5,1-5,5
fosfor  10-12
potas  12-15
magnez 5,1-5,5

żyto, łubin żółty, owies, wyka ozima, se-
radela (plony niskie)

lekka
(piaski gliniaste)

pH   5,6-6,0
fosfor  12-15
potas  15-18
magnez 4,1-6

żyto, owies, tytoń Virginia, pszenżyto, 
kukurydza, seradela, wyka ozima, łubin 
żółty i wąskolistny, peluszka, komoni-
ca, koniczyna biała, ziemniaki, len (plo-
ny średnie)

średnia
(gleby lessowe, 
gliny piaszczyste)

pH   6,1-6,5
fosfor  15-18
potas  18-21
magnez 6,1-9

pszenica, jęczmień, kukurydza, bura-
ki, ziemniaki, konopie, tytoń ciemny 
i Burley, rzepak, groch, bobik, koniczy-
na czerwona i perska, lucerna mieszań-
cowa i siewna (plony wysokie bardzo 
wysokie)

ciężka-zwięzła
(rędziny, gliny, 
iły)

pH   6,6-7,2
fosfor  18-21
potas  21-25
magnez 9,1-12
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Podstawy, założenia i znaczenie zmianowania
W dzisiejszej sytuacji gospodarczej, gdy niespotykane do tej pory podwyżki cen środków do produkcji nawozów 
wywindowały ich wartość kilkukrotnie, kwestia nawożenia roślin nawozami stanęła pod dużym znakiem zapytania.

mgr inż. Adam Kozicki 
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Iławie

Nie jest rozwiązaniem zaniechanie stosowa-
nia nawozów mineralnych, ponieważ nie-
odżywione rośliny nie przyniosą optymal-
nych plonów, a w konsekwencji nie przy-
niosą zadowalającego dochodu w gospodar-
stwie. W obecnej sytuacji należy szczegól-
ną uwagę zwrócić na obrót materii w glebie 
oraz na uwolnienie składników mineralnych 

w niej nagromadzonych. W celu osiągnięcia zadowalających plo-
nów należy powrócić do praktyk zapomnianego zmianowania. 
Zmianowaniem nazywamy uprawianie roślin, w określonej kolej-
ności po sobie, w której uwzględnia się ich wymagania, warun-
ki przyrodnicze siedliska oraz jest to uzasadnione gospodarczo.

Uprawiane po sobie następstwo roślin: żyto, pszenica jara, 
pszenica ozima, jęczmień jary, buraki cukrowe itp. nie są przy-
kładem zamianowania, ponieważ z punktu widzenia przyrod-
niczego jak i gospodarczego nie jest to uzasadnione. Jest to wy-
nik przypadkowego i losowego wysiewania roślin. Takie loso-
we dobieranie następstwa roślin nie przynosi niczego pożytecz-
nego ani roślinom następczym ani również glebie. Przy opraco-
wywaniu zmianowania, konieczna jest znajomość wymagań po-
karmowych i stanowiskowych poszczególnych gatunków roślin 
oraz jakie pożytki pozostawiają po sobie. Zmianowanie może do-
tyczyć tylko jednego pola, na którym jest przestrzegana pewna 
kolejność uprawianych roślin lub wszystkich pól które są w dys-
pozycji danego gospodarstwa lub w całym rejonie. Jeżeli dane 
zmianowanie obejmuje jedynie określoną liczbą pól w gospodar-
stwie i będzie się na każdym z nich kolejno uprawiać zaplano-
wane rośliny, uzyskując corocznie pewne plony wszystkich ro-
ślin, to takie zjawisko będzie się nazywało płodozmianem. Pło-
dozmianem jest również takie zmianowanie z góry zaplanowa-
ne na szereg lat dla określonego gospodarstwa lub danych pół. 
Reasumując: płodozmian uwzględnia lata w których uprawia-
ne są kolejno po sobie rośliny określone terminem zmianowa-
nie oraz pola na których cykl ten się odbywa.

Planując poprawne zmianowanie najłatwiej jest posługiwać 
się nie poszczególnymi gatunkami roślin, lecz tzw. elementa-
mi zmianowania, czyli grupami rośliny o podobnych wymaga-
niach co do agrotechniki i stanowiska oraz o podobnej wartości 
przedplonowej (np. rośliny okopowe, zbożowe jare, strączkowe 
itp). Odmienny charakter od wymienionych elementów zmiano-
wania ma ugór czarny, czyli grunt rolny uprawiany, ale nie ob-
siewany, wyjątkowo zastosowany w zmianowaniu. Nie należy go 
identyfikować z odłogiem, który oznacza pole zajęte przez suk-
cesję naturalnej roślinności i na których nie wykonuje się żad-
nych uprawek. W obrębie zmianowania rozróżnia się mniejsze 
jednostki: ogniwa i człony zmianowania. Ogniwo zmianowania 
to trzyletni fragment obejmujący przedprzedplon, przedplon i ro-
ślinę następczą. Właściwie dobrane ogniwa decydują o liczbie 
dobrych stanowisk w płodozmianie. Człon zmianowania skła-
da się z dobrego przedplonu oraz roślin następczych (np. zbóż), 
nie mających wartości dobrych przedplonów. Zależnie od liczby 
roślin, człony mogą być dwu, trój i czteropolowe. W przypad-

ku, gdy dobry przedplon poprzedza inny dobry przedplon (np. 
koniczyna, rzepak) człon jest jednopolowy. Im krótsze są człony, 
tym lepsze stanowiska zbóż i większy udział w strukturze zasie-
wów roślin niezbożowych. Powierzchnię na której jest uprawia-
na dana roślina lub grupa roślin, nazywa się polem płodozmia-
nu, np. pole buraków albo ogólnie roślin okopowych, pole jęcz-
mieniu lub zbóż jarych itp. Liczba pól i liczba lat (długość rota-
cji) używane są często do najogólniejszej charakterystyki płodo-
zmianu (np. płodozmian 5-cio polowy lub 5 letni). 

Pola płodozmianu powinny mieć możliwie jednakową po-
wierzchnię, gdyż tylko wówczas uzyskuje się corocznie zapla-
nowane zbiory wszystkich roślin. Jednakowe powierzchnie pól 
przyczyniają się też do optymalnego wykorzystania parku ma-
szynowego, magazynów itp. Procentowy udział poszczególnych 
roślin i ich grup w jednym płodozmianie nazywa się strukturą 
zasiewów w płodozmianie. Struktura zasiewów może też doty-
czyć kilku płodozmianów, całego gospodarstwa lub jeszcze więk-
szego obszaru (gminy, województwa, kraju). Można też w wa-
runkach konkretnego gospodarstwa strukturę zasiewów wyra-
zić nie wartościami względnymi, lecz powierzchnią zajętą przez 
poszczególne rośliny (w ha). Znając płodozmian lub zmianowa-
nie łatwo jest określić strukturę zasiewów, natomiast ze struk-
tury zasiewów nie można się nawet w przybliżeniu zorientować 
w jakiej kolejności rośliny były uprawiane na poszczególnych po-
lach i w jakiej będą siane w roku następnym. 

Wadliwe zmianowanie obniża w większym czy mniejszym 
stopniu plony roślin, a nawet może przyczynić się do katastro-
falnej zniżki, jeśli doprowadzi do tzw. chorób płodozmianowych. 
Ułożenie racjonalnego zmianowania wymaga uwzględnienia sze-
regu czynników, które wpływają na wartość stanowiska dla po-
szczególnych roślin. Chodzi o to, aby wszystkie rośliny zmiano-
wania miały możliwie najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju 
a w konsekwencji do wydania wysokich plonów. Jednak nie za-
wsze ten podstawowy cel zmianowania może być zrealizowany. 
Współczesne intensywne i uprzemysłowione rolnictwo w wyni-
ku znacznego zmechanizowania wielu prac wykazuje stałą dąż-
ność do coraz większej specjalizacji produkcji. W dziale produk-
cji roślinnej przejawia się przede wszystkim ograniczeniem licz-
by gatunków uprawianych roślin, co z kolei wymaga opracowa-
nia krótkich, specjalistycznych, uproszczonych zmianowań. W ta-
kich warunkach nie wszystkie rośliny będą miały dobre stanowi-
ska i z upływem kilku lat może nastąpić spadek produktywności 
pól. Tak więc w praktyce o zmianowaniu obok czynników przy-
rodniczych decydują też czynniki ekonomiczne i agrotechnicz-
ne, ale obecna sytuacja cenowa produktów do produkcji rolnej, 
sprawia, że temat zmianowania oraz tzw. integrowanej ochrony 
roślin, powinny stać się ważnym aspektem w celu zminimalizo-
wania kosztów produkcji oraz zapewnienia optymalnych plonów.
Źródła: 

- Okiem rolnika – „Poznaj zasady właściwego zmianowania”, art. z 2017 r.
- Włodzimierz Roszak „Ogólna uprawa roli i roślin”, Warszawa, 1997 r.
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Należy zdecydowanie większą uwagę zwrócić na przeprowadzanie analizy gleb na zasobność składników pokarmo-
wych, która pozwala zweryfikować zasadność wysokości stosowanych dawek fosforu, potasu i magnezu. Nawożenie 
fosforowo-potasowe, wymagające wymieszania z wierzchnią warstwą gleby, powinno być zastosowane przedsiewnie 
w dawkach dostosowanych do poziomu zasobności gleby i planowanego poziomu plonów możliwych do uzyskania na 
danym polu.

inż. Tadeusz Treska 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

Jak stosować azot w uprawie pszenicy

Przy nawożeniu pszenic przedsiewne za-
stosowanie PK stwarza warunki lepsze-
go rozkrzewienia się w okresie jesiennym. 
Przecież już na jesieni dokonują się proce-
sy różnicowania elementów kłosa i dlate-
go wiosenne dokrzewianie jest gorsze plo-
notwórczo. Największy wpływ na plon 
i jakość ziarna pszenic wywiera umiejęt-

ne stosowanie azotu w terminach i dawkach dostosowanych 
do potrzeb określonej plantacji. Aby uzyskać wysokie plony 
pszenic konsumpcyjnych o dobrych parametrach jakościo-
wych łączna dawka nawożenia azotowego powinna wyno-
sić 120-220 kg N/ha. 

Na plantacjach pszenic ozimych podstawową dawkę azotu 
stosuje się w okresie wczesnej wiosny w celu uzyskania wła-
ściwej obsady, szybkiego zwarcia łanu i wytworzenia dużej po-
wierzchni asymilacyjnej liści. Dawka ta powinna stanowić 40-
60% optymalnej dawki wyliczonej dla uzyskania planowane-
go plonu. Umiejętne nawożenie azotem pozwala uregulować 
wymaganą obsadę kłosów. Zbyt wysoka pierwsza dawka po-
woduje nadmierne zagęszczenie i przekreśla szansę na uzy-
skanie wysokich i wyrównanych plonów. Z kolei zbyt niska 
nie zapewni krzewienia produkcyjnego i zmniejszy liczbę za-
wiązywanych kłosów. Istnieje możliwość precyzyjnego uści-
ślenia wielkości pierwszej dawki na podstawie oznaczenia za-
pasów azotu mineralnego w okresie wczesnowiosennym, tzw. 
testu N-min. w profilu glebowym 0-60 cm. Bez szczegółowe-
go rozeznania o wielkości zapasów azotu mineralnego decy-
zję o terminie zastosowania i wysokości pierwszej dawki na-
leży podjąć na podstawie oceny jakości przedplonu, ilości opa-
dów w sezonie pozawegetacyjnym i obsady żywych roślin na 
plantacji. Wysiew nawozów azotowych należy opóźnić na wy-
rośniętych gęstych łanach pszenic, a wielkość dawki ograni-
czyć do 30 kg N/ha. Niezbyt gęste plantacje pszenic zasianych 
w późniejszych terminach zasilić azotem wcześniej stosując na 
starcie około 70 lub więcej kg azotu na 1 ha. Pszenice upra-
wiane na żyznych glebach i po dobrych przedplonach powin-
ny dostać wczesną wiosną tylko 30-40 kg N/ha. Wyższe daw-
ki mogą spowodować nadmierne zagęszczenie źdźbeł, z któ-
rych część musi obumrzeć z powodu braku przestrzeni życio-
wej po wcześniejszym niepotrzebnym wykorzystaniu pewnej 
ilości składników pokarmowych. Do wczesnowiosennego na-
wożenia używać nawozów saletrzanych dostarczających mło-
dym roślinom formę azotu gotową do pobrania przez system 
korzeniowy.

Od stadium pełni krzewienia następuje intensywny przy-
rost zielonej masy i wzrasta też zapotrzebowanie na azot. Na-

wożenie w okresie początku strzelania w źdźbło zmniejsza re-
dukcję pędów, kłosów i kwiatów. Wielkość drugiej dawki na-
wożenia azotowego jest uzależniona od przebiegu pogody. Cie-
pła i wilgotna wiosna sprzyja mineralizacji substancji organicz-
nej w glebie i uwalnia azot, co pozwala na ograniczenie dawki 
nawożenia w tym terminie. Można dokładnie uściślić potrze-
by nawożenia azotowego na podstawie analizy materiału ro-
ślinnego (test roślinny). Zawartość N ogólnego w młodych ro-
ślinach, w tym stadium rozwoju pozwala precyzyjnie określić 
wysokość zalecanej dawki. Można to zrobić poprzez laborato-
ryjne oznaczenie zawartości azotu lub za pomocą testerów. Przy 
braku możliwości określenia testu roślinnego posługujemy się 
wizualną obserwacją stanu zabarwienia łanu.

Na plantacjach pszenic konsumpcyjnych bardzo ważne jest 
późne dokarmienie czyli zastosowanie trzeciej dawki nawoże-
nia azotowego. Jest to dawka, która w bardzo wysokim stop-
niu reguluje parametry jakościowe ziarna. Stosuje się ją w ce-
lu poprawy zwiększenia zawartości białka oraz wypełnienia 
ziarna, stwarzającego większe możliwości uzyskania dobrego 
wyrównania, gęstości w stanie zsypnym i masie tysiąca zia-
ren. Standardowa wielkość tej dawki to 30-40 kg N/ha, cho-
ciaż przy wilgotnej wiośnie może być potrzeba zwiększenia 
nawet do 80 kg N/ha. Na plantacjach słabiej rozwiniętych azot 
wysiewamy już w okresie początku ukazywania się liścia fla-
gowego, a na plantacjach dobrych opóźniamy termin wysie-
wu do początku kłoszenia. Najlepiej trzecią dawkę zastoso-
wać w formie nawozów szybko działających, saletry amono-
wej lub wapniowej.

Pod pszenice jare zasadniczą dawkę azotu stosuje się bez-
pośrednio przed siewem. Powinna ona stanowić około 60% 
obliczonej ilości dla zakładanego poziomu plonowania. Drugą 
dawkę stosuje się podobnie jak na plantacje ozime w okresie 
od początku strzelania w źdźbło. Można ją opóźniać w zależ-
ności od wyników testu roślinnego lub obserwacji stanu od-
żywienia łanu. Trzecią dawkę dajemy tylko na bardzo dobrze 
zapowiadające się łany w ilości 30-40 kg N/ha, w formie azo-
tu saletrzanego.

O efektywnym nawożeniu mineralnym możemy mówić 
tylko w przypadku zbilansowanego stosowania składników 
pokarmowych. Nawożenie ma bowiem na celu uzupełnianie 
zmniejszających się zapasów składników wynoszonych z gle-
by z plonami, traconych w procesach wymywania oraz ulat-
niania się i uwsteczniania.

Źródło:
- materiały konferencyjne na temat nawożenia mineralnego zbóż
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W obliczu nowych założeń Europejskiego Zielonego Ładu z rynku środków ochrony roślin znikają kolejne substancje 
czynne, działające zarówno na szkodniki, jak również choroby i chwasty. Wycofanie substancji czynnych insektycydów 
stosowanych w rzepaku ozimym wymusi na rolnikach konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań i opracowa-
nia nowej strategii ochrony insektycydowej plantacji.

mgr inż. Natalia Wiśniewska 
Doradca Zespołu Doradców w Działdowie

Ochrona insektycydowa rzepaku ozimego

Rzepak ozimy należy 
do najważniejszych ro-
ślin oleistych w Polsce. 
Jego udział w struk-
turze zasiewów ciągle 
wzrasta, a powierzch-
nia wynosi 1 mln ha. 
Rzepak jest gatunkiem 

intensywnym, wysoko plonującym, lecz 
wymagającym dużych nakładów na prze-
mysłowe środki produkcji. Spośród czyn-
ników plonotwórczych największe zna-
czenie w uprawie rzepaku ma nawoże-
nie, a w szczególności nawożenie azotem. 
Wśród czynników plonochronnych zdecy-
dowanie najważniejszą rolę pełni zwalcza-
nie szkodników owadzich, czym rzepak od-
różnia się od pozostałych roślin rolniczych.

W warunkach agroklimatycznych Pol-
ski rzepak może być uszkadzany przez 25 
gatunków szkodników o dużym znaczeniu 
gospodarczym. W początkowych fazach 
rozwojowych, podczas jesiennej wegetacji 
na plantacjach mogą żerować: pchełka rze-
pakowa, pchełki ziemne, śmietka kapuścia-
na oraz gnatarz rzepakowiec. Wiosną nale-
ży rozpocząć ochronę przed chowaczami 
(brukwiaczkiem i czterozębnym), słodysz-
kiem rzepakowym, natomiast w okresie 
kwitnienia przed szkodnikami łuszczyno-
wymi. Coraz większe zagrożenie obserwu-
je się także ze strony następujących szkod-
ników: tantnisia krzyżowiaczka, minarek, 
rolnic, mszyc, nicieni i ślimaków. Walka ze 
szkodnikami jest jednym z najważniejszych 
czynników warunkujących sukces w upra-
wie rzepaku. Skuteczne zwalczanie szkod-
ników owadzich rzepaku ma kluczowe 
znaczenie przy osiąganiu wysokiego plonu 
nasion. Szacuje się, że agrofagi (szkodniki 
i choroby) mogą powodować straty w plo-
nie wynoszące od 15 do 50%, a zdarza się 
również, że są przyczyną zniszczenia całej 
plantacji. Rzepak jest uprawą rolniczą któ-
ra pozostaje na polu przez praktycznie 11 
miesięcy w związku z tym jest szczególnie 
narażany na negatywne oddziaływanie or-
ganizmów szkodliwych. Redukcja liczebno-
ści populacji szkodników, odbywa się naj-
częściej poprzez włączenie do technologii 
produkcji chemicznych środków ochrony 

roślin. Decydując się na stosowanie prepa-
ratów chemicznych należy uwzględnić mo-
nitoring nalotów (przy pomocy żółtych na-
czyń) i progi ekonomicznej szkodliwości 
owadów. W zależności od nasilenia popu-
lacji szkodników i przebiegu pogody prze-
prowadza się zazwyczaj od 2 do 5 zabie-
gów insektycydowych. 

Rzepak ozimy, tuż obok ziemniaka 
i buraka cukrowego, jest najintensyw-
niej chronioną chemicznie uprawą rolni-
czą w Polsce. Szacuje się, że średnie zuży-
cie substancji czynnych (s.cz.) na ochronę 
tej rośliny wynosi 1,74 kg/ha. Aktualnie 
w ochronie rzepaku ozimego zużywa się:
n 0,92 kg/ha s.cz. herbicydów,
n 0,45 kg/ha s.cz. fungicydów,
n 0,28 kg/ha s.cz. insektycydów,
n 0,09 kg/h s.cz. regulatorów wzrostu 

i rozwoju.

Od 2014 roku producenci rzepaku ozi-
mego zobowiązani są do ochrony rzepaku 
przed agrofagami opierając się o wytycz-
ne integrowanej ochrony roślin. System in-
tegrowanej ochrony roślin jasno precyzu-
je jakie działania musi podjąć rolnik w ce-
lu ograniczenia stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin. Koncepcja integro-
wanej ochrony rzepaku ozimego skupia się 
na regulowaniu liczebności szkodników do 
poziomu poniżej progu ekonomicznej szko-
dliwości, czyli niezagrażającego uprawie, 
jednak nie niszczy szkodnika całkowicie.

Obecnie, w obliczu nowych założeń Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu Komisja Euro-
pejska przyjęła 2 Strategie „Od pola do sto-
łu” oraz „O bioróżnorodności”. Strategie te 
zakładają, że stosowanie środków ochro-
ny roślin w ciągu 10 lat powinno zostać 
zmniejszone o 50%. W 2018 Unia Europej-
ska wycofała zgodę na stosowanie zapraw 
neonikotynoidowych oraz 20 substancji 
czynnych środków ochrony roślin. Przyby-
ły natomiast zaledwie 3 nowe s.cz. jednak-
że o bardzo krótkim okresie działania, co 
wymusi na rolnikach zwiększanie krotno-
ści zabiegów insektycydowych. Aktualnie 
do zwalczania szkodników owadzich zare-

jestrowanych jest Polsce 118 insektycydów. 
Zakłada się, że po ewentualnych wycofa-
niach substancji czynnych liczba dopusz-
czonych do obrotu środków chemicznych 
zmaleje do 60. Wśród insektycydów z ob-
rotu wycofane zostały w 2021 roku nastę-
pujące substancje czynne: chloropiryfos, 
chlotianidyna, tiametoksam, imidachlo-
pryd, tiachlopryd, beta-cyflutryna. Dalsze 
wycofywanie s.cz. środków ochrony roślin 
spowoduje podniesienie kosztów ochrony 
i może zagrozić opłacalności produkcji rze-
paku ozimego. W wyniku zachodzących 
zmian ważnym elementem ochrony rze-
paku ozimego stanie się tworzenie alter-
natywnych rozwiązań, które pozwolą sto-
sować te preparaty chemiczne, które pozo-
staną w rejestrze, ale z drugiej strony zna-
czenia nabiorą również niechemiczne me-
tody ochrony przed szkodnikami: hodow-
lana, agrotechniczna i biologiczna. Podsta-
wą skutecznej ochrony rzepaku ozimego 
przed szkodnikami stanie się: 
n dobór odmian odpornych,
n właściwy płodozmian,
n izolacja przestrzenna,
n stosowanie podstawowych zaleceń 

agrotechnicznych dotyczących siewu, 
uprawy gleby, zbilansowanego nawo-
żenia, zwalczania chwastów,

n stosowanie biopreparatów.

Dlatego też w przyszłym sezonie we-
getacyjnym kluczowym będzie opraco-
wanie nowej strategii ochrony insektycy-
dowej rzepaku ozimego i dostosowanie 
ochrony chemicznej do bieżącej sytuacji.

Źródła:
- Budzyński W.S., Jankowski K., Truszkowski 
W. 2005. „Rolnicza i ekonomiczna efektyw-
ność technologii produkcji nasion rzepaku 
ozimego w wybranych gospodarstwach wiel-
koobszarowych.”

- Mrówczyńki M. 2003. „Studium nad doskona-
leniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodni-
kami. Rozprawy Naukowe Inst. Ochr. Roś.”

- Mrówczyńki M. 2021. „Zwiększenie efek-
tywności integrowanej ochrony rzepaku ozi-
mego zgodnie z założeniami europejskiego 
zielonego ładu”
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Warunki w których 
została wyhodowa-
na ta rasa wpłynę-
ły korzystnie na jej 
cechy pokroju. Pier-
wotne przeznacze-
nie tej rasy było 
związane z funkcją 

pociągową, roboczą, co tłumaczy ich ma-
sywną budowę (mocny kościec i rozbu-
dowana muskulatura). W uzyskaniu tego 
sprzyjały również tereny bogate w dobre 
pastwiska położone na stromych alpej-
skich łąkach, co zapewniało zwierzętom 
codzienny trening. Chów w takich wa-
runkach sprzyjał uodparnianiu się zwie-
rząt na trudne warunki atmosferyczne co 
teraz uwidacznia się w braku wymagań 
co do pomieszczeń bytowych.

Rasę tą charakteryzuje duży kaliber, 
biała szeroka i ciężka głowa. Śluzawica, 
rogi i racice cieliste. Mocny kłąb utrzy-
mywany na mocnych kończynach. Masa 
tych zwierząt waha się w granicach 700-
800 kg wśród krów i 1000-1200 kg wśród 
męskich osobników. Umaszczenie tej ra-
sy jest najczęściej łaciate od jasnobeżowe-
go przez czerwone do brązowego z bia-
łym podbrzuszem, dolną częścią koń-
czyn i końcówką ogona. Potomstwo ro-
dzi się o masie 40-45 kg co jest czasem 
powodem ciężkich porodów.

Na przełomie wieków zmieniał się 
typ użytkowy i przeznaczenie Simen-
tala z roboczego do mleczno-mięsnego. 
Dwukierunkowy typ użytkowania jest 
bardziej korzystny biorąc pod uwagę wy-
dajność mleczną i walory kulinarne mię-
sa tych zwierząt.

Zachęcać do hodowli tej rasy może do-
bra mleczność jak również dobre wyko-
rzystanie pasz objętościowych (popular-
ne w żywieniu są sianokiszonki i ubocz-
ne produkty przemysłu gorzelniano-bro-
warnianego), dobre przyrosty dobowe, 
długowieczność oraz szybkie przysto-
sowanie do różnych warunków środo-
wiskowych. Przyrosty dobowe oscylu-
ją w granicach 1100-1300 g/dobę. War-
tość rzeźna jak i jakość mięsa są dobre. 

Wydajność rzeźna oscyluje w granicach 
60%. Opasy byczków można prowa-
dzić do wyższych mas bez obawy przed 
nadmiernym otłuszczeniem tuszy, nato-
miast jałóweczki korzystniej jest rozliczać 
w skupie wg. masy żywca gdyż ich tusze 
ulegają większemu otłuszczeniu w mia-
rę trwania tuczu. Do zalet możemy rów-
nież zaliczyć łagodne usposobienie tych 
zwierząt. Matki są troskliwe i opiekuń-
cze, potomstwo łatwo się uczy, jest cie-
kawskie i dobrze odnajduje się w stadzie. 
Jedynym mankamentem może być późne 
osiąganie dojrzałości płciowej i zdarzające 
się trudne porody. Simental pod wzglę-
dem liczebności jest drugą po holsztyń-
sko-fryzyjskiej rasą na świecie.

Największe tradycje w hodowli tej 
rasy mają Szwajcaria, Austria, Niemcy 
i Włochy. Kraje te słyną z produkcji se-
rów z mleka krów rasy Simental. Mleko 
to charakteryzuje się zawartością białka 
na poziomie 3,4% oraz tłuszczu powy-
żej 4%. Jest cenione ze względu na spe-
cyficzne walory białka (wyższa zawar-
tość kazeiny).

Do kolejnej z zalet tej rasy możemy za-
liczyć odporność na choroby – także na 
mastitis oraz twarde racice. Rasa ta da-
je możliwość produkcji mleka jak rów-
nież pozyskiwanie żywca dobrej jakości.

Mięso tych zwierząt charakteryzuje 
się umiarkowaną marmurkowatością, jest 
delikatne i lekko przerośnięte tłuszczem. 
Mieszańce bydła mlecznego z tą rasą są 
dobrym materiałem opasowym o wyso-
kich przyrostach. Tusze są cięższe, dłuż-
sze i lepiej umięśnione. Simental poleca-
ny jest dla gospodarstw ukierunkowa-
nych na produkcję mleka z jednoczesną 
produkcją żywca. Długowieczność za-
pewnia długi okres użytkowania tych 
zwierząt, wynosi on około 15 lat a lakta-
cje w tym okresie są na zbliżonym po-
ziomie. Wydajność ok. 6,5 tys. kg mleka 
może wydawać się w ówczesnych cza-
sach niezbyt oszałamiająca, jednak waż-
niejsza tu jest jakość niż ilość. Zakłady 
przetwórcze coraz częściej zwracają uwa-
gę na skład mleka, zwłaszcza te zajmu-

jące się produkcją serów. Wysoka zawar-
tości kazeiny w mleku jest bardzo pożą-
danym parametrem. Na jego wartość po-
za czynnikami genetycznymi ma wpływ 
system produkcji mleka. System produk-
cji daje możliwość sprostania ówczesnym 
wymaganiom konsumentów pod wzglę-
dem składu mleka.

Ekologiczny system produkcji powo-
duje pozyskanie mleka o niższej zawar-
tości białka ogólnego w tym też i kaze-
iny. Związane jest to w głównej mierze 
z niepełnym pokryciem zapotrzebowa-
nia krów na składniki pokarmowe. Ma 
to między innymi związek z nawoże-
niem łąk ekologicznych a raczej jego bra-
kiem oraz niskim udziałem pasz treści-
wych w diecie tych zwierząt. Ekstensyw-
ny oraz niskonakładowy konwencjonal-
ny system utrzymania umożliwia wy-
produkowanie mleka o wyższej zawar-
tości tłuszczu, białka w tym również ka-
zeiny. Spowodowane jest to dostarcze-
niem zwierzętom zbilansowanej dawki 
pokarmowej. Natomiast stosując żywie-
nie oparte na TMR w intensywnym sys-
temie utrzymania uzyskamy poprawę ja-
kości mleka jak również wzrost wydaj-
ności krów. Zalety tej rasy dominują nad 
nielicznymi wadami.

W Polsce sympatycy tej rasy gromadzą 
się co roku w ostatnią niedzielę sierpnia 
w Rudawce Rymanowskiej na wystawie 
organizowanej przez Zakład Doświad-
czalny Instytutu Zootechniki w Odrze-
chowej koło Bukowska. Ostatnie bada-
nia pokazały, iż grono to powiększa się, 
o czym może świadczyć wzrost pogłowia 
czystorasowego tych zwierząt w 2020 r.

Przedstawicielkę tej rasy możemy 
również zobaczyć w reklamach popular-
nej czekolady jedynie w nienaturalnym 
fioletowym kolorze. Jak wiemy w rekla-
mie wszystko jest możliwe, nawet ,,fiole-
towa krowa”.

Źródło:
- www.agroFakt.pl
- www.bydło.com.pl
- www.projektAgrar.pl

Chów i hodowla bydła rasy Simental w Polsce
Simental jest jedną z najstarszych ras bydła w Europie. Wzmianki o tej rasie pojawiają się już w XIII w. Jest to rasa 
bydła wyhodowana w Szwajcarii w dolinie rzek Simme i Saane. W Polsce pierwsze sztuki pojawiły się w okolicach 
Sanoka w pierwszej połowie XVIII w. W miarę wzrostu zainteresowania tą rasą rósł obszar, na którym się pojawiała 
min. okolice Krakowa, Śląska i na Kresach.

inż. Sabina Bielecka 
Doradca Zespołu Doradców w Giżycku
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Poekstrakcyjna śruta rzepakowa

Trwające niezmiennie prace badawcze nad 
parametrami śruty rzepakowej wskazują, 
iż nie tylko można ją nazwać alternatywą 
dla śruty sojowej, ale – jak wskazują spe-
cjaliści branży, równie wartościowym za-
miennikiem. Przeciwnicy śruty rzepakowej 

jak mantrę powtarzają, że jej białko jest nadmiernie rozkłada-
ne w żwaczu. Jednakże z doświadczeń przeprowadzanych za-
równo w kraju jak i zagranicą wynika, że wiele ze śrut rzepa-
kowych wykazuje mniejszy rozkład białka w żwaczu niż śru-
ty sojowe.

Za zwiększeniem areału uprawy rzepaku, określanego na-
szym narodowym złotem, z którego pozyskujemy coraz lep-
sze poekstrakcyjne śruty rzepakowe, przemawia również fakt, 
iż zawartość w nich aminokwasów, w tym metioniny, jest na 
równie wysokim poziomie jak w przypadku śruty sojowej. 
Dodatkowo istnieje możliwość uzdatniania śruty rzepakowej 
w żywieniu zwierząt monogastrycznych przez jej fermenta-
cję. W wyniku takiego procesu zostaną znacznie zredukowa-
ne substancje antyżywieniowe, zmieniając zwykłą paszę w ta-
ką o właściwościach prebiotycznych i probiotycznych (tab. 1).

Kiszonki z traw (lucerny)

Dobrze przygotowana, zebrana w odpowiednim momencie 
trawa, z której przygotujemy wysokiej jakości kiszonkę, może 
zawierać od 15 do 17% białka ogólnego (w suchej masie). Jest 
to doskonała baza dawki pokarmowej dla krów, która może 
w znacznym stopniu zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową. Ta-
ka koncentracja białka ma bezpośredni wpływ na zwiększenie 
wydajności mleka, co dodatkowo może motywować hodowców 
do pozyskania kiszonek o optymalnych parametrach jakościo-
wych z własnych użytków zielonych. 

DDGS

W bilansowaniu dawek pokarmowych warto uwzględnić su-
szony wywar zbożowy, czyli DDGS. Na rynku możemy spo-
tkać przede wszystkim DDGS pochodzący z przerobu ziarna 
kukurydzy na etanol. Zawartość białka ogólnego w suchej ma-
sie DDGS-u mierzona jest w granicach 25-35%, ale to niejedyny 
parametr, na który trzeba zwrócić uwagę. Ważna jest tu rów-
nież zawartość tłuszczu surowego, a ta w porównaniu z poeks-
trakcyjną śrutą sojową wypada korzystnie. Niektóre doświad-
czenia (np. Mjoun i wsp., 2010) wykazały, że zamiana śruty so-
jowej na DDGS spowodowała zwiększenie zawartości białka 
w mleku oraz wydajności białka (tab. 2).

Alternatywy dla śruty poekstrakcyjnej
sojowej w żywieniu krów mlecznych
Rosnąca cena poekstrakcyjnej śruty sojowej, w zderzeniu z wciąż niezadowalającym poziomem cen mleka, skłania 
hodowców do poszukiwania alternatyw paszowych o równie wysokiej koncentracji białka.

mgr inż. Dorota Michniewicz 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Tab.1. Zawartość białka ogólnego i aminokwasów oraz cena 1 kg białka ogólnego w poekstrakcyjnej śrucie sojowej i rzepakowej

Wyszczególnienie
Białko
ogólne

(%)

Cena
1 kg paszy

(zł)

Cena 1 kg białka
ogólnego

(zł)

Metionina
(g)

Metionina
w 1 kg białka 
ogólnego (g)

Lizyna
(g)

Poekstrakcyjna śruta sojowa 45 2,4 5,33 6 13 28

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 35 1,4 4,00 8 23 21
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Makuch słonecznikowy

Makuch słonecznikowy to produkt uboczny tłoczenia ole-
ju słonecznikowego. Powstaje on w wyniku tłoczenia zmie-
lonych i podgrzanych ziaren słonecznika. Zawiera znaczne 
ilości tłuszczu przekraczające 10%. Jest doskonałym źródłem 
białka (zawartość ok. 22-23%) – o wysokiej zawartości metio-
niny. Dodatkowo zawiera również wiele składników, w tym 
przede wszystkim znaczne ilości fosforu organicznego (któ-
ry wspomaga przyswajanie wapnia), a także sód, wapń oraz 
siarkę. Nie sposób nie wspomnieć, iż w paszy tej znajdują się 
również znaczne ilości witaminy z grupy B oraz beta-karoten. 
W makuchu słonecznikowym zawartość włókna kształtuje się 
na poziomie 18%, stąd jego doskonałe wykorzystanie w żywie-
niu przeżuwaczy.

Młóto browarniane

Kolejną paszą, mogącą być alternatywą dla poekstrakcyjnej 
śruty sojowej, jest powszechnie uważane za paszę „mlekopęd-

ną” młóto browarniane. Jedną z zalet tej paszy jest stosunko-
wo niska podatność białka ogólnego młóta na rozkład w żwa-
czu. Tylko 40-50% białka rozkłada się w żwaczu, reszta pod-
lega trawieniu (wchłanianiu) w jelicie cienkim, co jest bardzo 
korzystnym zjawiskiem mówiącym o wysokiej wchłanialno-
ści aminokwasów. 

Do mniej popularnych, ale również wykorzystywanych do 
skarmiania pasz z rodzimych źródeł, z stosunkowo wysoką 
zawartością białka należą także: ekstrudowany len pełnotłu-
sty, nasiona roślin strączkowych (bobik, łubiny, groch, pelusz-
ka) jak również mocznik paszowy. 

Źródła:
- Z.M. Kowalski, Co zamiast śruty poekstrakcyjnej sojowej?, Hoduj 
z głową – bydło, III-IV 2021 r.

- M. Lewandowski, Bydło mleczne powinno być żywione śrutą rze-
pakową, agropolska.pl, XII 2018 r.

- M. Gołębiewski, Czym zastąpić śrutę sojową? – relacja z konferen-
cji w dniu 02.03.2018 w Garwolinie, Tygodnik rolniczy IV 2018 r.

Tab.2. Zawartość białka ogólnego i aminokwasów oraz cena 1 kg białka ogólnego w poekstrakcyjnej śrucie sojowej i DDGS 
(z kukurydzy)

Wyszczególnienie
Białko
ogólne

(%)

Cena
1 kg paszy

(zł)

Cena 1 kg białka
ogólnego

(zł)

Metionina
(g)

Metionina
w 1 kg białka 
ogólnego (g)

Lizyna
(g)

Poekstrakcyjna śruta sojowa 45 2,4 5,33 6 13 28

DDGS 30 1,1 3,67 5-6 16-20 8-9
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Dobrostan zwierząt
– jakie zmiany czekają rolników?
Wprowadzony w 2020 roku program „Dobrostan zwierząt” realizowany w ramach środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, cieszy się dużym zainteresowaniem rolników, którzy w trosce o poprawę warunków 
bytowych zwierząt decydują się na zapewnienie swoim zwierzętom podwyższonych standardów ich utrzymania.

mgr inż. Karol Sus 
Kierownik Zespołu Doradców w Olecku

Z każdym kolejnym rokiem realizacji pro-
gramu ustawodawca wprowadza kolejne 
zmiany mające na celu ułatwienie dostę-
pu do działania oraz doprecyzowanie nie-
spójnych zapisów. Nie inaczej będzie tak-
że i w tym roku. Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zaproponowało zmiany, któ-
re wejdą w życie z dniem uruchomienia 

tegorocznego naboru na wnioski obszarowe, czyli 15 marca.

Jedną z kluczowych zmian w działaniu „Dobrostan zwie-
rząt” zaproponowaną przez ustawodawcę będzie wprowadze-
nie do Planu poprawy dobrostanu możliwości utrzymywania 
zwierząt należących do kilku rolników w jednym budynku. 
Zmiany te obejmują wariant dotyczący krów mlecznych utrzy-
mywanych grupowo. Zmiana będzie obejmowała doprecyzo-
wanie w planie informacji odnośnie maksymalnej liczby krów 
mlecznych oraz informacji o wydzielonych w oborze sekcjach 
dla krów mlecznych innych producentów. Ponadto zmiany bę-
dą dotyczyć także wariantu dotyczącego utrzymania owiec. 
W tym przypadku w Planie poprawy dobrostanu pojawi się 
informacja dotycząca numerów identyfikacyjnych skopków 
utrzymywanych w gospodarstwie.

Uregulowana zostanie także kwestia przejmowania zobo-
wiązań wynikających z realizowanego Planu poprawy do-
brostanu przez spadkobierców, zapisobierców windykacyj-
nych lub też innych następców prawnych. Do tej pory wa-
runkiem przejęcia zobowiązania dobrostanowego przez na-
stępcę było objęcie w posiadanie zwierząt, których dotyczy 
plan poprawy dobrostanu. Jednak z powodu różnych wy-
darzeń w stadzie (sprzedaż sztuki, ubicie zwierzęcia lub też 
jego padnięcie) nie zawsze było to możliwe. Ustawodawca 
przewidując takie przypadki zaproponował uproszczenie 
przepisów na korzyść rolników, w konsekwencji czego nie 
będzie przeciwskazań, aby spadkobiercy, zapisobiercy win-
dykacyjni czy też inni następcy prawni otrzymali płatność 
dobrostanową. Co ważne zmiana przepisów ma dotyczyć 
też spraw wszczętych i niezakończonych o przyznanie płat-
ności dobrostanowej.

Kolejną korzystną dla rolników zmianą będzie wprowadzenie 
dwóch, zamiast jednego dotychczas obowiązującego, progów od-
noszących się do okresu niezapewnienia zwierzętom odpowied-
niej wielkości powierzchni bytowej. Obowiązujący próg 5%, zo-
stanie zastąpiony dwoma, tj.: do okresu krótszego niż 2,5% cza-
su realizacji wymogów i okresu od 2,5% do 5% czasu realizacji 
wymogów. Zmiany te będą dotyczyły rolników już w tym roku 
podczas składania wniosków o płatność dobrostanową w trak-

cie naboru na płatności bezpośrednie. Już dziś jednak wiadomo, 
że działanie „Dobrostan zwierząt” czeka także prawdziwa rewo-
lucja od 2023 roku. 

Działanie „Dobrostan zwierząt” bowiem zostanie objęte 
wsparciem jako jeden z szesnastu możliwych do wyboru eko-
schematów. Oprócz zwierząt, które już teraz objęte są wspar-
ciem, katalog zostanie rozszerzony o kury nioski, kurczęta broj-
lery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mię-
sa, oraz konie i kozy. W ramach interwencji, oprócz dotychcza-
sowych wymagań, takich jak obowiązek posiadania planu po-
prawy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy wypasu krów mlecz-
nych), pojawią się nowe, jak chociażby obowiązek odbycia szko-
lenia przez rolników realizujących działanie po raz pierwszy 
z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków.

Wśród najważniejszych wymogów planowanych do wpro-
wadzenia w przypadku wsparcia dla dobrostanu kur niosek 
wymienia się:
n zakaz przycinania dziobów;
n zapewnienie utrzymania bez klatek na ściółce;
n zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku 

– obsada nie większa niż 7 szt./m2 powierzchni użytkowej 
podłogi;

n zapewnienie zwiększonej dostępności gniazd: w przypad-
ku stosowania gniazd pojedynczych – nie więcej niż 5 kur 
niosek/gniazdo, a w przypadku gniazd grupowych – nie 
więcej niż 96 kur niosek/m2 powierzchni gniazda;

n zapewnienie grzędy o długości min. 0,2 m/kurę nioskę;
n zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmio-

tów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodli-
wego wpływu na zdrowie.
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Natomiast w przypadku kurcząt brojlerów:
n zapewnienie zwiększonej pow. bytowej w kurniku – maksy-

malne zagęszczenie obsady nie większe niż 30 kg/m2 i jedno-
cześnie nie większe niż 20 szt./m2;

n zapewnienie minimum 6 godzin fazy ciemnej/dobę nastę-
pującej po fazie jasnej oświetlenia;

n zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmio-
tów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodli-
wego wpływu na zdrowie.

Ubiegając się o płatność dobrostanową w zakresie chowu in-
dyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mię-
sa rolnik będzie musiał zastosować się do następujących wy-
mogów:
n zapewnienie zwiększonej pow. bytowej w pomieszczeniu – 

maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 50 kg/m2;
n zapewnienie 8 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fa-

zie jasnej oświetlenia;
n zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmio-

tów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodli-
wego wpływu na zdrowie.

Proponowane podwyższone wymagania utrzymania ko-
ni w ramach działania „Dobrostan zwierząt” obejmują utrzy-
manie bez uwięzi oraz w zależności od systemu utrzymania:
q dla systemu otwartego:
n zadaszenia o powierzchni pozwalającej na jednoczesne 

przebywanie wszystkich koni pod tym zadaszeniem;
n ściółki pod zadaszeniem;
n powierzchni zewn. zwiększonej co najmniej o 20% wzglę-

dem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego.
q utrzymywanych w budynku:
n w sezonie wegetacyjnym – wypasu lub dostępu do po-

wierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni (przez 
min. 6 godz. dziennie);

n poza sezonem wegetacyjnym – dostępu do powierzchni 
zewnętrznych lub biegalni przez min. 2 godz. dziennie 
o powierzchni w przypadku koni dorosłych/ młodzieży 
– 70 m2/szt., klaczy ze źrebięciem – 85 m2/szt.

n boksów lub w przypadku utrzymywania wolnostanowi-
skowego w pomieszczeniach – powierzchni zwiększonej 
co najmniej o 20%

W przypadku utrzymywania kóz, zapewnia się wszystkim 
grupom technologicznym z tego gatunku:
n utrzymywanie bez uwięzi;
n dostęp do wybiegu przez cały rok – o pow. zwiększonej co 

najmniej o 20%;
n wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym;
n zwiększoną co najmniej o 20% powierzchnię bytową w po-

mieszczeniach.

Działanie „Dobrostan zwierząt” realizowany w ramach 
środków finansowych pochodzących z PROW 2014-2020 
wciąż jest udoskonalany i dostosowywany do zgłaszanych 
przez rolników i jednostki ich reprezentujące uwag. Dzięki 
temu coraz więcej gospodarstw może skorzystać z możliwo-
ści uzyskania dodatkowych środków finansowych w zamian 
za spełnienie podwyższonych standardów bytowych hodo-
wanych przez siebie zwierząt, co spotyka się z aprobatą nie 
tylko samych rolników, ale także konsumentów kupujących 
wyprodukowane przez rolnika produkty.

Bieżące Informacje nr 3 [388]  n  Marzec 2022 25

w chlewni i oborze



CENY PASZ (10.02.2022 r.)

Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie zł/dt

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
Śruta sojowa (1 dt) 222,00
Śruta rzepakowa (1 dt) 180,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/54 zł
Brojler 2 25 kg/53 zł
Odchów 1 25 kg/51 zł
Odchów 2 25 kg/50zł
Nioska towarowa 25 kg/50 zł
Drób wodny 25 kg/52 zł

De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy 
Perfekt 20 kg/71 zł

Prestarter MPU C 25 kg/58 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/91 zł
Konc.HGC Super 25 kg/80 zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/175 zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/149 zł

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk 20 kg/175 zł
Ekono Milk 20 kg/160 zł
West Milk 20 kg/140 zł
Kaliber Starter 25 kg/49 zł
Kaliber Junior 25 kg/46 zł
Krowimix 18 Basic 25 kg/37 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

Produkty SANO
Laktoma 53,00
Meggi 35 93,00
Mleko Milsan 164,00
Protamilk Complite 84,00
Protamino Forte 83,00
Protamino Matra 73,00
Protamino Piggi 93,00
Profisan 162,00

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

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 292,00
Prestarter 1 246
Starter Standard 194

Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma 186,00
Mleko Milsan 616,00
San Bull 256,00

Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka 159,33
Lactoma 186,00
Opas 151,67
Keno 130,00
Cielak 1 199,00
Cielak 2 178,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2 196,00
Brojler 3 188,00
Koncentrat 35 248,00
Kurka z podwórka 188,00

Inne (zł/dt)
Otremby przenne 126

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie zł/dt
Tucznik TV Super 299,00
Warchlak W 20% 336,00
Prosięta PDP 20% 345,00
Lochy karmiące LK 20% 296,00
Lochy prośne LP 7,5% 249,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 146,5
Agro TOP 20 bez GMO 153
Agro TOP 22 bez GMO 161
Agro TOP 24 bez GMO 164,5
Agro 18 bez GMO 154,5
Agro 19 bez GMO 165
Agro 21 bez GMO 171
Agro 23 bez GMO 172,5
Agro Finezja 22 184,5
Agro ProRobot 20 bez GMO 166,50
Agro Extra Energia bez GMO 202,50
Agro Delicja bez GMO 264,00
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 142,50
Agro TOP 20 bez GMO 149,00
Agro TOP 22 bez GMO 157,00
Agro TOP 24 bez GMO 160,50
Agro 18 bez GMO 150,50
Agro 19 bez GMO 161,00
Agro 21 bez GMO 167,00
Agro 23 bez GMO 168,50
Agro Finezja 22 179,50
Agro ProRobot 20 bez GMO 162,50
Agro Extra Energia bez GMO 197,50
Agro Delicja bez GMO 259,00

Preparaty dietetyczne zł/dt 
Wigral Specjal C 23,00

mieszanki dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś bez GMO 199,50
Agro Musli KPP bez GMO 214,50
Agro Starter bez GMO 183,00
Agro Kadet bez GMO 169,50
Agro MH bez GMO 152,00
Agro Top CJ bez GMO 161,00

koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH bez GMO 251,00
Maximus 38 bez GMO 258,00

korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 182,00
Agro Mix 28 bez GMO 188,00
Mikor 38 Active bez GMO 246,00
Mikor 38 bez GMO 258,00
Mikor 40 Protect bez GMO 238,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres bez GMO 219,00
BullStar Strong bez GMO 204,50
BullStar Treściwy bez GMO 140,00

mieszanki specjalistyczne (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 169,00
Agro Mix 28 bez GMO 175,00

kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1 48,75
Kurka 2 46,38
Kurka 3 44,38

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1 48,63
Gęś / Kaczka 2 45,13

indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter 62,75
Indyk Vit Grower 57,5
Indyk Vit Finiszer 52,25

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrorac 1 970,00
Agrolac Excellent 945,00
Agrolac Komfort Plus 720,00
Agolac Len 620,00

premiksy (zł/dt)
VitAgro Repro Max 830,00
VitAgro SomiFix 570,00
VitAgro Smart 625,00
VitAgro Elita 595,00
VitAgro TMR 395,00
VitAgro Standard 435,00
VitAgro Zasuszenie 590,00
VitAgro Gladiator 385,00
Vit Agro CJ Max 435,00
VitAgro Silver Efekt 395,00 
VitAgro Silver Somat 455,00 
VitAgro Karot 495,00
RumBa Active 585,00
KillAcid 495,00 
Agro Bufor Tytan 395,00 
Agro Bufor Max S.C. 325,00
Agro Bufor 298,00
MycoKill 640,00
Agro Fat 895,00
Calcium Koncept 138,00
VitAgro Przygotowanie 840,00
VitAgro Lakto Somat 490,00
VitAgro Rozród 590,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska 48,25
Kurka Nioska bez GMO 49,50
Kurka Nioska Zgrodowa 49,00
Koncentrat sojowy dla kur niosek 44,90

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter 54,25
Brojler Grower 50,25
Brojler Finiszer 49,5

„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j.
Kurzętnik

Power Starter 74,00
Otręby pszenne 77,00
Power tucznik (25 kg) 70,00
Provit L (25 kg) 66,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 62,00
Śruta rzepakowa 189,00
Śruta sojowa 220,00

Bieżące Informacje nr 3 [388]  n  Marzec 202226

agrorynek



CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.02.2022 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka Teresa 
Nowak – Ełk

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

Banaszewski Edwin Maga-
zyn Biskupiec

P.U.-H. "CHEMIROL" 
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Attribut 70 SG 120g 165,80

Gold 450 EC 1l 21,65

Cevino 500 s.c. 1 l 197,35

Galaxo 150 WG 0,2 kg 126,80

Buster 100 EC 1 l 64,25

Desperado 500 S.C. 5 l 131,61

Saper 500 s.c. 1 l 125,72

Atlantis 12 OD 500ml 77,28

Chwastox Extra 300 SL  1 l 35,00

Chwastox Turbo 340 SL 1l 20,15 5l 170,00

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 31,00

Fernando Forte 300EC 1l 72,40

Puma Uniwersal 069 EW 1l 133,30

Roundup 360 plus 1 l 36,04

Roundap Flex 1l/5l 55/220 1 l 46,94

Roundap Ultra 360 SL 1 l 36,00 1l 48,00

Rosate Clean 360 SL 20l 425,00

Roundap Ultra 360 SL 1 l 35,00 1l 48,00

Rosate Clean 360 SL 20l 425,00

FUNGICYDY

Makler 250 ES 1 l 105,79
Atropos 500EC 1 l 62,41
Aspik 250E 1 l 158,68
Porter 250EC 1 l 117,57
Kendo 50 EW 1 l 363,81
Kier 450 S.C 5 l 861,61
Ambrossio 500 S.C. 5 l 554,51
Ambrossio 500 S.C. 1 l / 5 l 113,55 / 554,51

INSEKTYCYDY

Los Ovados 200SC 100 g 32,58

Aceptir 200 SE 1 l 280,65

Delmetros 100 s.c. 100 ml 22,95

ZAPRAWY i regulatory

Triter 0,5 FS 500 ml 47,28

Flutrix 0,5 FS 500 ml 47,55

Regullo 500 EC 1 l 213,28

Mepik 300 SL 1 l 75,62
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.02.2022 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

Agro - Małdyty Hurtownia „Alczes”
Lubawa Mazur s.j Kurzętnik Agro-Produkt M.Zelma

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

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD 5l 704,00 5l 700,00
Fenoxin 110EC 1 l 158,00
Fundamentum 700 WC 0,3 kg 60,00
Galaper 200EC 1 l 79,00
Major 300SL 1 l 130,00
Tristar 50SG 0,3 kg 23,00
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 145,00 5 l 142,00
Maister POWER 42,5 OD 1 l/5 l 170/750 1 l/5 l 178/750
Mustang forte 195SE 1l 69,00
Roundap ultra 360 SL 1 l 65,00 1 l 65,00
Fusilade Forte 150 EC 1l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1l 139,00 1 l/5 l 40/650 1 l/5 l 40/640
Puma Uniwersal 069 EW 1l 139,00 1 l / 5 l 40 / 650 1 l / 5 l 40 / 640

FUNGICYDY
Ambrossio 500 S.C. 1 119
Atropos 500 S.C. 1 l 72
Tarcza Łan 250 EW 1l 69,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 50 ml 85,00
Apis 200SE 0,25 kg 295,00
Delmetros 100 S.C. 1 l 185,00
Mospilan 20 SP 80 g/600 g 50/290 80 g/600 g 55/600

ZAPRAWY I REGULATORY
Orius Extra 02WS 0,9 kg 65,00
Mepik 300SL 0,3 kg 80,00

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

NOWOŚCI WYDAWNICZE
O tym jak wielką rolę pełnią owoce i warzywa w żywieniu człowieka nie trzeba nikogo przeko-

nywać. Niewątpliwie są one źródłem witamin, minerałów i błonnika, a także związków nie synte-
tyzowanych przez ludzki organizm, które muszą być dostarczone z zewnątrz. W sadach, zarów-
no w Polsce jak i na Warmii i Mazurach, przeważa uprawa jabłek, gruszek, śliw, wiśni, czereśni 
oraz roślin jagodowych: porzeczek, borówek, truskawek czy malin. Nieliczni producenci wpro-
wadzają do uprawy nowości. Podobnie rzecz się ma z warzywnikami, opierają swoje uprawy na 
sprawdzonych gatunkach, na które mają zagwarantowany zbyt. Jednak zmiany w preferencjach 
konsumentów, którzy coraz częściej eksperymentują w kuchni z nieznanymi bądź zapomnianymi 
gatunkami, mogą wpłynąć na producentów i zmotywować ich do zmodyfikowania swoich upraw. 
Również osoby uprawiające przydomowe ogródki, działkowicze i właściciele gospodarstw agro-
turystycznych chętnie sięgają po ciekawe i oryginalne rośliny. Aby zwiększyć konkurencyjność 
producenci owoców szczególną uwagę zwracają na jakość produktów. Pomocne w tym są in-
nowacyjne techniki prowadzenia plantacji ale również osiągniecia hodowli roślin. Poszerzenie 
asortymentu produkowanych owoców daje większe możliwości trafienia w rynek zbytu ale też 
zwiększa bioróżnorodność w gospodarstwie. Wśród konsumentów produkty 
pochodzenia polskiego cieszą się dużym zaufaniem, są gwarancją zdrowej 
i bezpiecznej żywności. W tej publikacji przybliżę mniej znane gatunki roślin 
sadowniczych, które z powodzeniem mogą być uprawiane w sadach i ogro-
dach Warmii i Mazur, zarówno przez producentów profesjonalnych jak i ama-
torów ogrodnictwa.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ALTERNATYWNE GATUNKI OWOCÓW
DO UPRAWY W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

Maja Jurczak
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.02.2022 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu

Żywiec wieprzowy
Strefa niebieska - 3,60 + VAT,
Strefa różowa - 3,40 + VAT,

Strefa czerwona - 3,00 + VAT 
- WBC kl. E - 5,50-5,60 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:

jałówki – śr. 9,20
buhajki – śr. 9,80

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-19
byki pow. 300 kg R-19,50

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 8,00-9,00 zł + VAT

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 9,50 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 17,20 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (10.02.2022 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 2,04   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 1,99

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 1,98 0,10-0,22

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

za kontr użytkowości.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.02.2022 r.)

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

Biskupiec    180-200 1,00-1,20

Ełk 130 80 80 90-100 0,80-1,00

Giżycko    180-240 0,60-1,20

Olecko 120 100 110 150-250 0,80-1,00

Orneta 1200 1000 130 0,90

Pisz    140-220 0,90-1,10

Szczytno    170 0,80
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.02.2022 r.)

Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski 
Rybno

Amiga sp. z. o.o 
Kętrzyn

"Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka" K. Samoraj
Mrągowo

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnic-
twa "Agroplon" Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

BAY WA Nowa Wieś
14-400 Pasłęk

P.H.U. "Biochem" Wiesław Musiał

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

"Centrala Nasienna Nidzica"
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.02.2022 r.)

Usługa/firma (zł/godz) SKR Rybno SKR Rudzienice Agroperfekt Kisielice

Orka pług 4-skibowy 172,80 229,50 h 250/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

Roztrząsanie obornika 388,80 184,50 h

Transport 1-przyczepa 123/godz 150 h

Transport 2-przyczepy 147,6/godz 170,00

Siew kukurydzy 189,00 h 150,00ha

Najem ciągnika 140,00 h

Gruber 252,00

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

Siew zbóż 180,00/ha

Wysiew nawozów 162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/tonę

Kultywator 172,80/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00/ha

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

Wypożyczenie ciągnika 108,00/godz 120,00/godz

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

Bronowanie 97,20/godz

Wałowanie 97,20/godz

Talerzowanie 172,8/godz 261,00

Ładowarka/cyklop 129,6/godz 155,70 130,00/godz

Spycharka 129,6/godz

Koparka 108,00/godz 100,00

Równarka 135,00/godz

Zestaw niskopodwoziowy 147,00/godz

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

Zbiór balotów turem 126,00

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 20 zł/szt

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

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Polska jest jednym z europejskich liderów rozwoju OZE, a w szczególności fotowoltaiki. Jak podaje Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska „W zaledwie 5 lat moc instalacji OZE w Polsce wzrosła blisko dwukrotnie. Na koniec września 
2021 r. wynosiła ona ponad 15 200 MW. 

mgr inż. Urszula Anculewicz 
Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Czas na nowe zasady w fotowoltaice

Najbardziej dynamicznie rozwijającą się 
technologią OZE jest fotowoltaika, której 
moc zainstalowana wzrosła od grudnia 
2015 r. do września 2021 r. blisko 60-krotnie 
ze 108 MW do 6 304,2 MW”. Tak dynamicz-
ny rozwój to efekt trwającej transformacji 
energetycznej prowadzonej z wykorzysta-
niem nisko- i zeroemisyjnych technologii. 

Ostatnie tygodnie 2021 roku na krajowym rynku energii od-
nawialnej zostały zdominowane przez debatę wokół nowelizacji 
ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja w osta-
tecznym kształcie została podpisana w połowie grudnia 2021 
roku przez Prezydenta Andrzej Dudę. 

W nowelizacji Ustawodawca nie wprowadził zupełnie no-
wych rozwiązań. Zamysłem było dopasowanie prawa do ocze-
kiwań rynku oraz społeczeństwa. Wprowadzone zmiany do-
tyczą m.in.:
q Poszerzenia zakresu małych instalacji poprzez podnie-

sienie górnego progu zainstalowanej łącznej mocy elek-
trycznej. W ustawie zmieniona została definicja małej in-
stalacji OZE na taką, której moc jest większa niż 50 KW 
i nie większa niż 1 MW. Dzięki temu inwestorzy, planu-
jący instalacje do 1 MW nie muszą się już martwić kon-
cesją. W okresie przejściowym, w związku z podniesie-
niem tych progów, przedsiębiorcy, którzy posiadają kon-
cesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla 
małej instalacji (zgodnie z nową definicją), zostaną z urzę-
du przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej 
instalacji.

q Wprowadzenia definicji prosumenta zbiorowego i wirtual-
nego.
Prosument wirtualny energii odnawialnej to odbiorca koń-
cowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odna-
wialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji od-
nawialnego źródła energii przyłączonej do sieci w innym 
miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do te-
go odbiorcy. Planowana data wejścia w życie przepisów dot. 
prosumenta wirtualnego to 2 lipca 2024 r. Jest to dzień na-
stępny po dacie wejścia w życie Centralnego Systemu Infor-
macji Rynku Energii.
Prosument zbiorowy energii odnawialnej to odbiorca koń-
cowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odna-
wialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinsta-
lacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci elektroener-
getycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elek-
trycznej budynku wielolokalowego. Planowana data wej-
ście w życie przepisów dotyczących prosumenta zbiorowe-
go to 1 kwietnia 2022 r.

q Zmniejszenia ograniczeń w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwłasz-

cza w kontekście instalacji fotowoltaicznych lokalizowanych 
na nieużytkach oraz gruntach rolnych klasy piątej i szóstej 
oraz instalacji dachowych o dowolnej mocy. 

Natomiast znacząca modernizacja przepisów spotka system 
upustów bowiem od 1 kwietnia 2022 roku zacznie obowiązy-
wać nowy system rozliczenia prosumentów tzw. NET-BIL-
LING. Tym samym ustawa wprowadza podział prosumentów 
na dwie grupy: „nowych” i „starych”. 

System rozliczania prosumentów
obowiązujący do 31 marca 2022 roku

„Starzy” prosumenci przez okres 15 lat (liczone od momen-
tu podłączenia do sieci) będą korzystać z dotychczasowego sys-
temu polegającego na bezgotówkowym rozliczeniu nadwyżek 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji PV i wpro-
wadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz energii pobranej 
przez prosumenta. Rozliczenie to odbywa się w zależności od 
mocy instalacji według jednej poniższych proporcji:
n 1 : 0,8 w przypadku mikroinstalacji nie większej niż 10 KW
n 1 : 0,7 w przypadku mikroinstalacji większej niż 10 KW.

Prosument rozliczany w systemie opustów:
n prowadzi rozliczenie ilościowe wyprodukowanej energii;
n nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
n korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat;
n może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy;
n może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu na rozliczenie 

w systemie net-billingu.

Aby rozliczać się w systemie opustów przez kolejne 15 lat, 
prosumenci muszą zdążyć do 31.03.2022 roku. Ale… z czym 
zdążyć? 

Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, aby roz-
liczać się w systemie opustów, wystarczy spełnić jeden waru-
nek. „Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie 
opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia 
o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r.”

Ministerstwo zaświadcza, że osoby, które zgłoszą instalację 
w podanym terminie, będą mogły korzystać z systemu opustów 
przez 15 lat. „Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, któ-
rzy znajdą się w systemie do czasu wejścia w życie nowych 
przepisów – przed 1 kwietnia 2022 r., mają zagwarantowane 
prawa nabyte. Będą mogli korzystać z systemu opustów przez 
15 lat od chwili wytworzenia mocy w instalacji PV i wpro-
wadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej 1 kWh.”

To również potwierdza, że nie trzeba wyprodukować ener-
gii w instalacji przed 1 kwietnia 2022 roku, aby móc rozliczać 
się w systemie opustów. Wystarczy zgłoszenie, którego inwe-
stor dokonuje do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) po mon-
tażu instalacji fotowoltaicznej.

Bieżące Informacje nr 3 [388]  n  Marzec 202232

przy zagrodzie



System rozliczania prosumentów
obowiązujący od 1 kwietnia 2022 roku

Wraz z początkiem kwietnia 2022 roku zacznie obowiązy-
wać nowy system rozliczenia energii wyprodukowanej przez 
„nowych” prosumentów. W systemie net-billing, bo o nim mo-
wa, prosumenci będą się rozliczali w oparciu o zakup i sprze-
daż energii. Energia elektryczna wprowadzona przez prosu-
menta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym 
lub wybranym, według jej wartości rynkowej, w ramach tzw. 
depozytu prosumenckiego, czyli konta prosumenckiego pro-
wadzonego przez sprzedawcę energii. Wartość energii będzie 
określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycz-
nej na rynku dnia następnego. 

Prosument korzystający z systemu net-billingu:
n prowadzi rozliczenie wartościowe nadwyżek energii;
n ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
n korzysta z rozliczeń w systemie net-billingu przez 15 lat;
n będzie mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej 

energii przez 12 miesięcy;
n będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku do-

chodowego PIT, akcyzy i VAT.

System net-billingu przede wszystkim zwiększa aktywność 
prosumenta jako uczestnika rynku energii odnawialnej i stwa-
rza dla niego zachętę do zwiększenia autokonsumpcji wytwa-
rzanej energii elektrycznej poprzez dopasowanie rozmiaru in-
stalacji adekwatnie do zapotrzebowania na energię bądź kształ-
towanie charakterystyki zużycia energii w wyniku jej magazy-
nowania. Taki sposób rozliczania będzie również mobilizował 
prosumentów do świadomego zarzadzania produkcją energii 
i poniekąd wymuszał czynne uczestnictwo na rynku i śledze-
nie na nim zmian i tendencji cenowych.

Nowy system, będzie wdrażany w trzech etapach: 
Od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku nowi prosu-

menci mają być rozliczani na dotychczasowych zasadach, ale 
tylko na okres przejściowy do 30 czerwca 2022 r.

Od 30 czerwca 2022 roku prosumenci mają być rozliczani 
według zasad net-billingu. Prosumenci, którzy przyłączyli mi-
kroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą na 

net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 
roku zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie 
zostanie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. W tym okre-
sie cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumen-
ta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna. 
Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.

Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez pro-
sumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, ele-
mentarnych okresów rozliczeniowych – godzinowych.

Zmiana systemu rozliczeń spotęgowała zainteresowanie fo-
towoltaiką. Według danych Agencji Rynku Energii, w samym 
listopadzie 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 
ponad 47 tysięcy prosumentów OZE, którzy rozpoczęli pro-
dukcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 345,4 
MW. Jest to około 20% wzrost zarówno przybyłych na rynek 
nowych prosumentów jak i łącznej mocy instalacji w porów-
naniu do października 2021 roku. W efekcie tak dużego zainte-
resowania, na koniec listopada w Polsce energię produkowało 
791 tys. prosumentów. Zainteresowanych nie ubywa, a wręcz 
przeciwnie. Większość chce przyłączyć mikroinstalację jak naj-
szybciej, aby skorzystać z obowiązującego systemu rozliczeń.

To jednak nie koniec zmian. Kolejna nowelizacja ustawy 
przed nami. Będzie miała ona związek z transpozycją dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych do polskiego systemu prawnego. Po-
nadto nowelizacja ma objąć w szczególności regulacje istotne 
dla rynku biogazu i biometanu, klastrów energii, moderniza-
cji instalacji OZE, instalacji hybrydowych, morskiej energetyki 
wiatrowej oraz wsparcia kontynuacyjnego dla instalacji OZE, 
którym upływa 15-letni system wsparcia.

Źródła: 
- https://www.gov.pl/web/klimat
- https://www.infor.pl
- https://strefabiznesu.pl
- https://globenergia.pl
- https://gramwzielone.pl
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Według danych sta-
tystycznych z roku 
na rok coraz mniej 
wypadków zda-
rza się w gospo-
darstwach rolnych. 
Działania jakie wy-
konują pracownicy 

Ośrodków Doradztwa Rolniczego w ca-
łym kraju dotyczące programów zajmu-
jących się bezpieczeństwem i higieną pra-
cy na terenie gospodarstw rolniczych 
oraz działania prewencyjne wykonywa-
ne przez pracowników KRUS w formie 
szkoleń BHP przyczyniają się do coraz 
mniejszego prawdopodobieństwa zagro-
żeń dla zdrowia i życia rolników. Oczy-
wiście trzeba tu dodać, że na to wpływa 
innowacyjność gospodarstw rolnych bar-
dziej zamożnych ciągle się rozwijających. 
Natomiast pogarszająca się sytuacja eko-
nomiczna mniejszych gospodarstw rol-
nych wpływa niekorzystnie na warunki 
pracy w rolnictwie. Brakuje pieniędzy na 
remontowanie sprzętu, który jest wyeks-
ploatowany i coraz starszy. Rolnicy wra-
cają do wykonywania napraw maszyn 
i innych urządzeń we własnym zakre-
sie, co zagraża ich bezpieczeństwu. U in-
nych z kolei rolników występuje brak 
chęci do inwestowania we własną gospo-
darkę. Do głównych przyczyn i okolicz-
ności wypadków należą: nieznajomość 
lub lekceważenie zagrożeń, szczególnie 
przy prostych rutynowych czynnościach, 
pośpiech i stres, nierozważne angażo-
wanie do niektórych prac osób w pode-
szłym wieku i dzieci, bałagan w obejściu 
i w miejscach wykonywania prac, posłu-
giwanie się maszynami i ciągnikami po 
spożyciu alkoholu, usuwanie, dokony-
wanie regulacji i sprawdzanie działania 
maszyn w ruchu, podejmowanie napraw 
bez posiadania kwalifikacji i oprzyrzą-
dowania, brak ochron indywidualnych 
i właściwych ubrań roboczych. 

Dobrowolne i nieodpłatne szkolenia 
BHP dla ubezpieczonych i ich rodzin są 
organizowane przez KRUS. Mają one na 
celu w formie prewencji wdrożyć nastę-
pujące zagadnienia jakie na co dzień mo-
gą wystąpić w gospodarstwie rolnym:

n zagrożenia zdrowia i życia rolników,
n zasady bezpiecznej pracy z maszyna-

mi i urządzeniami rolniczymi,
n zasady bezpiecznej pracy z maszyna-

mi i urządzeniami rolniczymi,
n zasady bezpiecznej pracy przy obsłu-

dze zwierząt,
n bezpieczeństwo w transporcie rolni-

czym,
n bezpieczeństwo w pracy na wysoko-

ści, zagłębieniach i zbiornikach,
n zasady bezpiecznej pracy ze środkami 

chemicznymi,
n bezpieczne użytkowanie instalacji 

i urządzeń elektrycznych,
n udzielanie pierwszej pomocy poszko-

dowanym w wypadkach.

Dlatego bardzo ważne jest aby rolni-
cy dbali o właściwy stan techniczny ma-
szyn i urządzeń. Zapoznawali się z in-
strukcjami ich obsługi oraz uzupełnia-
li brakujące osłony i zabezpieczenia wy-
posażenia wałów przegubowo-telesko-
powych w sprawne i kompletne osłony. 
Dokonywanie na bieżąco napraw wszyst-
kich urządzeń, maszyn i budynków go-
spodarczych przyczyni się do znaczne-
go zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wypadków w gospodarstwach rolnych. 
Przypomnę poniżej o następstwach nie-
przestrzegania przepisów BHP w gospo-
darstwie. 

Upadki

Najwięcej wypadków w tej grupie sta-
nowią potknięcia i poślizgnięcia, a także 
upadki z wysokości, ze środków trans-
portu. Ilość tego typu wypadków wzrasta 
po każdych opadach śniegu lub nagłym 
spadku temperatury, a także w okresie 
żniw (podczas zwózki słomy).

Pochwycenie i uderzenie
przez ruchome części maszyn

Występowaniu wypadków z tej gru-
py sprzyja trudna sytuacja ekonomiczna 
wielu gospodarstw. Poza zużytymi ma-
szynami „fabrycznymi”, rolnicy eksplo-
atują tysiące maszyn i urządzeń własnej 
produkcji, z reguły bez zabezpieczeń ru-

chomych części, a wykonane własnoręcz-
nie osłony nie zawsze chronią przed wy-
padkiem (nie są wykonane fachowo). Na 
ten techniczny stan maszyn nakładają się 
błędy użytkowników, jak manipulowanie 
przy maszynach będących w ruchu (czę-
sto z pośpiechu), popychanie materiału 
bezpośrednio rękami, używanie niedopa-
sowanych ubrań, brak rozwagi i umiejęt-
ności obsługi (np. elektronarzędzi).

Wypadki przy pracy ze zwierzętami

Przyczyną tych wypadków są ciasno 
zaprojektowane pomieszczenia, wypas 
na uwięzi, nieliczenie się z potencjalną 
agresją zwierząt, nietypowym ich zacho-
waniem w sytuacjach stresowych (zała-
dunek, przewóz).

Wypadki na skutek zetknięcia się
z ostrymi narzędziami ręcznymi
i innymi ostrymi przedmiotami

Wypadki te mają miejsce podczas po-
sługiwania się siekierami (rąbanie drew-
na), kosami, nożami i widłami. Skalecze-
nia i amputacja palców lub części dło-
ni siekierą występują najczęściej wtedy, 
gdy rolnicy przytrzymują rąbany ma-
teriał lewą ręką, zaś nożami – np. pod-
czas ręcznego ogławiania i rozdrabnia-
nia okopowych. W niektórych przypad-
kach do wypadku dochodzi na skutek 
niewłaściwego stanu narzędzi. W czę-
ści przypadków pracujących mogłyby 
przed urazami uchronić proste ochrony 
osobiste, jak rękawice i okulary ochron-
ne. Niestety używanie tych ochron jest 
bardzo rzadkie.

Upadki przedmiotów

Szczególnie wiader, narzędzi, drewna, 
worków z materiałami, materiałów bu-
dowlanych, dyszli przy sprzęganiu ma-
szyn, opadnięcie burt przyczep przy pra-
cach przeładunkowych, upadek spraso-
wanego siana i słomy. Najwięcej wypad-
ków śmiertelnych ma miejsce podczas 
pozyskiwania drewna (ścinania drzew), 
gdy obalane drzewa lub odłamane gałę-
zie opadają na pracujących.

Gospodarstwo rolne jest warsztatem produkcyjnym dlatego ważne musi być przestrzeganie przepisów BHP na co-
dzień w wykonywanej pracy, które zapobiega nieszczęśliwym wypadkom.

mgr Norbert Osiński 
p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Mrągowie

Prewencja w gospodarstwach rolnych – BHP 
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Uderzenie, przygniecenie
przez materiały transportowane

mechanicznie i ręcznie

Wypadki z tej grupy występują w po-
dobnych okolicznościach jak „upadki 
przedmiotów” i „upadki osób”, z tym że 
są to upadki podczas transportu. Sprzy-
ja im pośpiech, przecenianie własnych sił 
i przenoszenie zbyt wielkich ciężarów, 
stosowanie niewłaściwego obuwia, zły 
stan nawierzchni, brak wózków trans-
portowych itp.

Przejechanie, uderzenie
przez środek transportu w ruchu

Są uważane za najgroźniejsze w skut-
kach wypadki, przy czym do tej grupy 
zaliczane są także wypadki przejechania 
przez przemieszczające się samobieżne 
maszyny rolnicze. W tej grupie przeważają 
wypadki drogowe, wywrotki i przygnie-
cenia przewróconym ciągnikiem – pod-
czas transportu w terenie pofałdowanym, 
a także podczas prac polowych w okoli-
cach rowów i uskoków. Poza trudnymi 
warunkami (ukształtowanie powierzch-
ni) na występowanie tych wypadków ma 
wpływ stan techniczny ciągników, niedo-
stateczne kwalifikacje kierowców i jazda 
po spożyciu alkoholu oraz lekkomyślność.

Działanie skrajnych temperatur

Tego typu wypadki polegają głównie 
na oparzeniach wrzątkiem lub innymi 
materiałami. Najwięcej wypadków popa-
rzenia występuje  podczas przenoszenia 
wrzątku oraz przelewania go do innego 
naczynia.

Działanie materiałów szkodliwych

Materiałami szkodliwymi jest przede 
wszystkim mleko wapienne do bielenia 
obór (zaprószenia oczu), artykuły sani-
tarne (np. środek do udrażniania prze-
wodów kanalizacyjnych „Kret”), środki 
ochrony roślin, produkty rozkładu ma-
terii organicznej, powietrze pozbawione 
tlenu, tlenek węgla. 

Pożar, wybuch,
działanie sił przyrody

Wśród przyczyn znajdują się np.: wi-
chury, porażenia piorunem, poparzenia 
przy pożarach, utonięcia podczas powo-
dzi, wybuchy akumulatorów – głównie 
przy ładowaniu akumulatorów starych 
i zużytych.

Nagłe zachorowania

Wśród zachorowań dominują zawały 
mięśnia sercowego i wylewy krwi do mó-
zgu, uszkodzenia kręgosłupa oraz prze-
pukliny. Zdarzają się też przypadki zapa-
lenia ścięgien. Przyczynami tych wypad-
ków jest ciężka praca – niewspółmierna 
do stanu zdrowia, nieznajomość schorzeń 
i praca aż do tragicznego końca, stres, 
niedostatek urządzeń zastępujących lub 
zmniejszających wysiłek fizyczny osób 
pracujących.

Inne wypadki niezakwalifikowane 
do omówionych grup

Należą do nich: porażenia prądem, 
uderzenia drzwiami i odpryskami me-
tali, młotkiem itp.

Działania prewencyjne są bardzo waż-
ne ponieważ ograniczają liczby najczęściej 
występujących zdarzeń wypadkowych. 
Stan bezpieczeństwa pracy w gospodar-
stwach rolnych ulega sukcesywnie popra-
wie. Odpowiedzialność za zdrowie i ży-
cie rolnika i jego bliskich oraz wszystkich 
osób pracujących w gospodarstwie rolnym 
zależy przede wszystkim od niego same-
go. Wypadki nie są skutkiem tylko przy-
padku ale mają konkretne przyczyny, któ-
re zwiększają prawdopodobieństwo wystą-
pienia w przykrych skutkach zdarzeń wy-
padkowych. Eliminacja tych przyczyn nie 
pociąga za sobą dużych kosztów a znacz-
nie podnosi poziom bezpieczeństwa. Za-
dbanie o porządek i ład w gospodarstwie 
rolnym, używanie właściwego obuwia, 
prawidłowe wchodzenie i schodzenie 
z maszyn rolniczych, stosowanie drabiny 
z zabezpieczeniami, dbałość o komplet-
ność osłon i zabezpieczeń ruchomych ele-
mentów maszyn i urządzeń itp. nie wyma-
gają znaczących nakładów finansowych.

GOSPODARZU
W RAZIE WYPADKU DZWOŃ 

POD NUMER TELEFONU:
q POGOTOWIE nr. 999
q STRAŻ POŻARNA nr. 998
q POLICJA nr. 997
n oraz nr. 112

PAMIETAJ!!!

Źródła: 
- biuletyn /Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego/działania prewencyjne 

- https://www.krus.gov.pl › wypadki-przy-
-pracy-rolniczej

- http://cejsh.icm.edu.pl 
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Niepowtarzalny klimat i nadzwyczajne widoki, które przycią-
gają studentów z całego kraju i świata, oferuje Kortowo ko-
ło Olsztyna. Miasteczko akademickie uznawane jest za naj-
piękniejszy kampus akademicki w Polsce i jeden z najpięk-
niejszych w Europie. Kortowo otrzymało Nagrodę Specjal-
ną w plebiscycie „7 nowych cudów Polski” organizowanym 
przez magazyn „National Geographic Traveler”. Co wyróż-
nia olsztyński kampus i dlaczego warto go zobaczyć, szcze-
gólnie gdy na planowanie nauki jest za wcześnie lub już za 
późno?

Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olszty-
nie powstał 1 września 
1999 roku z połącze-
nia trzech istniejących 
w Olsztynie szkół wyż-
szych: Akademii Rolni-
czo-Technicznej, Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicz-
nego. Na 17 wydziałach, 74 kierunkach, kształci się około 23 tys. 
studentów.

Wizytówką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest Kortowo. 
W Polsce nie ma drugiego takiego miasteczka studenckiego. Najbli-
żej mu do amerykańskiego, samodzielnego kampusu, oglądanego 
w filmach. To prawdziwe „miasto w mieście” – ze sklepami, punkta-
mi usługowymi, klubami studencki-
mi, infrastrukturą sportową, restau-
racjami, a nawet własną strażą uni-
wersytecką.

W kortowskim kampusie stu-
denci mają wszystko, co potrzeb-
ne do nauki, rozwijania pasji oraz 
wypoczynku. Chociaż budynki po-
wstały głównie pod koniec lat 80. 
XIX wieku, to obecnie kampus po-
siada nowoczesną infrastrukturę 
dydaktyczną, drogową i sportową. 
Budynki wyremontowano i wypo-
sażono w nowoczesne laboratoria 
i multimedialne sale dydaktyczne. 
Budynki starej części Kortowa le-

żą w parku, założonym na przełomie XIX i XX w. Zabytkową część 
Kortowa łączy z jego częścią nowoczesną Aleja Ofiar Katynia. Nowe 
Kortowo to charakterystyczna bryła Biblioteki Uniwersyteckiej, naj-
nowocześniejszej i największej tego typu placówki w regionie, budy-
nek Centrum Nauk Humanistycznych z aulą teatralną oraz gmach 
Centrum Konferencyjnego – miejsca spotkań nie tylko naukowców 
i biznesmenów, ale także koncertów i wystaw. Po drugiej stronie uli-
cy Warszawskiej, wylotowej arterii Olsztyna, wzdłuż której rozciąga 
się kortowski kampus, usytuowane jest ultranowoczesne Centrum 
Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, z unikatową w kraju hodowlą 
roślin energetycznych na dachu.

Kortowo ma niesamowite warunki do prowadzenia zajęć i ćwi-
czeń w terenie. Bezzałogowe statki powietrzne dokonujące pomiarów 
z wysokości czy podwodne drony prześwietlające dno jeziora, bada-
nia przeprowadzane przez przyszłych inżynierów środowiska w je-
ziorach czy praktyczne ćwiczenia na budownictwie. W ten niezwykły 
sposób studenci poszerzają swoje umiejętności i wiedzę.

Kampus zajmuje 230 ha i leży wśród zieleni, nad dwoma jezio-
rami. Większe – 95-hektarowe Jezioro Kortowskie ma piękną piasz-
czystą plażę i oferuje znakomite warunki do wypoczynku. Do jeziora 
jest nie dalej niż 200 m z niemal wszystkich kortowskich akademików.

Więcej o Kortowie można poczytać na stronie internetowej Uni-
wersytetu, a jeszcze lepiej zobaczyć na żywo. Nie trzeba czekać na 
lato. Kortowo jest piękne w każdej porze roku. Zachęcamy!

Źródło:www.uwm.edu.pl; www.wg.uwm.pl
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Ustawowy rolnik indywidualny to osoba, 
która:
n posiada, użytkuje albo dzierżawi nieru-

chomość rolną od 1 do 300 hektarów,
n zamieszkuje min. 5 lat w gminie, w któ-

rej znajduje się jego nieruchomość rolna,
n samodzielnie prowadzi gospodarstwo 

i podejmuje decyzje z nią związane,
n uzyskała odpowiednie kwalifikacje rolnicze. 

W przypadku posiadania statusu rolnika, jedynym ogranicze-
niem w trakcie zakupu ziemi rolnej jest jedynie powierzchnia. 
Nie może ona przekraczać w takim przypadku 300 hektarów. 

Jednak zakup ziemi rolnej w przypadku osoby nie będącej 
rolnikiem indywidualnym jest bardziej skomplikowany. Poni-
żej przedstawiam zasady zakupu gruntów rolnych.

Zakup działki rolnej poniżej 1 ha

Zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt. 1a Ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego, poniżej 1 ha gruntów rolnych może nabyć każda 
osoba nie mająca statusu rolnika i nie prowadząca działalno-
ści gospodarczej.

W przypadku takiego nabywania ziemi, warto sprawdzić, 
czy działka nie jest objęta umową dzierżawy z innym rolni-
kiem, nie będącym jej właścicielem, ponieważ stosownie do 
postanowień art. 3 ust. 4 Ustawy, jeśli dana działka jest dzier-
żawiona, to prawo pierwokupu przysługuje w pierwszej kolej-
ności dzierżawiącemu. 

Nabycie działki poniżej 1 ha w celu prowadzenia prac bu-
dowlanych (np. budowy domu) wymaga odrolnienia. 

Zakup działki rolnej powyżej 1 ha

Przepisy zawarte w ustawie o kształtowaniu ustroju rolne-
go regulują nabywanie działki rolnej powyżej 1 ha. W przy-
padku zakupu działki rolnej powyżej 1 ha, przez osobę nie bę-
dącą rolnikiem, bezwzględnie wymagane jest uzyskanie zgo-
dy Dyrektora Generalnego KOWR. Zgoda wyrażona powin-
na być w drodze decyzji administracyjnej. Potencjalny nabyw-
ca powinien złożyć wniosek na wyrażenie zgody do KOWR. 
Zbywający musi wykazać, że nie było możliwości sprzedaży 
innym rolnikom indywidualnym. 

Osoba nie będąca rolnikiem, ubiegająca się o zgodę Dyrek-
tora Generalnego KOWR, musi ponadto przedstawić KOWR, 
że ma kwalifikacje rolnicze i zobowiązać się do prowadze-
nia osobiście gospodarstwa rolnego na zakupionych grun-
tach przez co najmniej 5 lat. Ponadto musi zamieszkiwać 
w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na te-
renie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieru-
chomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospo-
darstwa rolnego.

Jeżeli nabywana działka rolna podlega umowie dzierża-
wy, to prawo pierwokupu w pierwszej kolejności przypada 
rolnikowi, który dzierżawi tę działkę, a w następnej kolej-
ności KOWR. KOWR ma miesięczny termin na wypowie-
dzenie się, czy jest zainteresowany skorzystaniem z prawa 
pierwokupu. Brak odpowiedzi ze strony KOWR lub złoże-
nie oświadczenia o braku zainteresowania nabywaną dział-
ką, oznacza, że zainteresowany rolnik może rozpocząć pro-
cedurę zakupu.

Zakup ziemi rolnej w przypadku osoby posiadającej status rolnika jest o wiele prostszy niż w przypadku osoby nie 
będącej rolnikiem.

mgr inż. Renata Gazda 
Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Obrót ziemią
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Wyszczególnienie J.m. Cena
Poziom intensywności

Niski Średni Wysoki
Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji
Bobik (nasiona) dt 98,20 30,00 2 946,00 40,00 3 928,00 50,00 4 910,00
Plon uboczny dt        
Jednolita Płatność Obszarowa ha 487,62 1,00 487,62 1,00 487,62 1,00 487,62
Płatność za zazielenenie ha 327,26 1,00 327,26 1,00 327,26 1,00 327,26
Płatność cukrowa         
Płatność do roślin strączkowych na ziarno ha 685,70 1,00 685,70 1,00 685,70 1,00 685,70
Płatność dodatkowa ha 184,54 1,00 184,54 1,00 184,54 1,00 184,54
Wartość produkcji ogółem 4 631,12 5 613,12 6 595,12

Materiał siewny
Własny         
Z zakupu dt 230,00 2,50 575,00 3,00 690,00 3,00 690,00
Razem materiał siewny   575,00 690,00 690,00
Nawozy (w czystym składniku)
Azot (N) kg 7,58 30,00 227,39 35,00 265,29 40,00 303,18
Fosfor (P2O5) kg 8,33 80,00 666,61 100,00 833,26 120,00 999,91
Potas (K2O) kg 4,03 140,00 563,95 160,00 644,51 180,00 725,08
Obornik t        
Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,15 750,00 115,31 750,00 115,31 750,00 115,31
Inne kg       
Razem nawozy   1 573,25 1 858,37 2 143,48
Środki ochrony roślin 
- Zaprawy nasienne:         
Zaprawa nasienna T kg 75,00 1,00 75,00 1,00 75,00 1,00 75,00
- Chwastobójcze         
Boxer 800 EC l 47,86 2,00 95,73 2,00 95,73 2,00 95,73
- Grzybobójcze         
Siarkol 800 SC l 19,00 1,50 28,50 1,50 28,50 1,50 28,50
Toledo 250 EW l 58,44 2,00 116,88 2,00 116,88 2,00 116,88
- Owadobójcze         
Asahi SL l 129,95 1,00 129,95 1,00 129,95 1,00 129,95
Razem środki ochrony roślin 446,06 446,06 446,06

Koszty bezpośrednie 2 594,31 2 994,43 3 279,54
Nadwyżka bezpośrednia 2 036,81 2 618,69 3 315,58

Praca maszyn własnych
Podorywka z bronowaniem h 140,00 1,50 210,00 1,50 210,00 1,50 210,00
Bronowanie h 115,00 0,50 57,50 0,50 57,50 0,50 57,50
Siew nawozów PK h 49,82 0,50 24,91 0,50 24,91 0,50 24,91

Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – BOBIKU (listopad 2021 r.)

mgr Klaudia Zawacka 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kalkulacje rolnicze

Bieżące Informacje nr 3 [388]  n  Marzec 202238

z ekonomią za pan brat



Orka zimowa h 61,91 2,00 123,81 2,00 123,81 2,00 123,81
Orka siewna h 58,09       
Uprawa przedsiewna h 61,91 0,70 43,33 0,70 43,33 0,70 43,33
Siew nasion h 65,16 1,20 78,20 1,20 78,20 1,20 78,20
Oprysk h 52,37       
Nawożenie pogłówne N h 49,82 0,60 29,89 0,60 29,89 0,60 29,89
Transport ziarna h 57,53 0,50 28,77 0,50 28,77 0,50 28,77
Suszene ziarna h 150,00       
Załadunek słomy h 49,30       
Transport słomy h 55,64       
Razem praca maszyn własnych   596,41 596,41 596,41

Usługi z zewnątrz         
Zbiór kombajnem h 280,00 1,20 336,00 1,20 336,00 1,20 336,00
Prasowanie słomy h 91,43       
Razem koszty usług   336,00 336,00 336,00
Podatki i ubezpieczenia  180,00 1,00 180,00 1,00 180,00 1,00 180,00
Inne  5,0%  176,34  196,34  210,60
Razem koszty inne   356,34 376,34 390,60
Koszty pośrednie   1 288,74 1 308,75 1 323,00
Koszty całkowite   3 883,06 4 303,18 4 602,55
Wskaźnik opłacalność produkcji
(z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich) % 19,26 30,44 43,29 

Wskaźnik opłacalność produkcji
(bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich) % -24,13 -8,72 6,68 

Dochód rolniczy (z dopłatami) 748,06 1 309,94 1 992,57 
Dochód rolniczy (bez dopłat) -937,06 -375,18 307,45 

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

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Nazwa środki ochrony roślin oraz pestycydy w rolnictwie ekologicznym są stosowane za-

miennie. Oznaczają one substancje naturalne, w tym żywe organizmy, stosowane do ochrony 
roślin uprawnych. W rolnictwie ekologicznym stosowanie pestycydów jest dozwolone, jednak-
że powinny być one używane w przypadku gdy inne metody są niewystarczające. Podsta-
wą ochrony roślin jest szeroko rozumiana profilaktyka, czyli: zmianowanie, dobór gatunków 
i odmian, termin siewu, agrotechnika, uregulowany odczyn gleby czy odpowiednia zasobność 
podłoża w składniki pokarmowe. Uprawy powinny być regularnie monitorowane i dopiero 
w momencie przekroczenia progów szkodliwości wskazane jest zastosowanie środka ochro-
ny roślin. W systemie rolnictwa ekologicznego dozwolone jest stosowanie kolorowych tablic 
lepowych.

W rolnictwie ekologicznym stosowane środki ochrony roślin służą zwalczaniu chorób 
i szkodników, chwasty są niszczone wyłącznie metodami mechanicznymi np. bronowanie, 
motyczenie, bądź fizycznymi np. sprężone powietrze czy stosowanie wypalarek. Instytucją 
odpowiedzialną za ocenę oraz potwierdzenie zgodności środków ochrony roślin w zakresie 
wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego jest IOR – Instytut Ochrony 
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Na stronie instytutu jest zamieszczony 
wykaz zakwalifikowanych środków ochrony roślin do stosowania w rolnic-
twie ekologicznym. Spis ten zawiera nazwę handlową środka, rodzaj środka, 
nazwę producenta oraz numer pozwolenia MRiRW. Na stronie internetowej 
IOR każdy wyszczególniony pestycyd zawiera również kartę charakterystyki/
etykietę ze szczegółową instrukcją stosowania go.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Środki ochrony roŚlin
do upraw ekologicznych

warmińsko-Mazurski ośrodek doradztwa rolniczego 
z siedzibą w olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 wModr z siedzibą w olsztynie

olsztyn, 2021 r.

Małgorzata razminas
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Polska jest zaliczana do krajów najuboższych 
w wodę w Europie. Problemy z wodą doty-
kają coraz większych obszarów naszego kra-
ju. Związane jest to m.in. ze zmianami kli-
matycznymi, które wzmagają suszę, niejed-
nokrotnie powodując duże straty w gospo-
darce i środowisku przyrodniczym. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrod-
kami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą two-
rzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), czyli sieci efek-
tywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz 
zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich oraz łagodzenia skutków suszy na poziomie lokalnym. 

„Wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody 
(LPW)” to ogólnopolski projekt realizowany w ramach Sieci 
na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 

Projekt tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), 
polega na tworzeniu sieci współpracy między lokalnym spo-
łeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodar-
ki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnie-
niem rolnictwa. Docelowo LPW mają działać w każdym woje-
wództwie naszego kraju.

Cel operacji tworzenia LPW

Głównym celem projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. 
Wody jest zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązy-
waniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarzą-
dzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmio-
tów działających zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokal-
nym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szcze-
gólnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa.

Tworzenie LPW na Warmii i Mazurach

Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap roz-
począł się w 2020 roku, wtedy to Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przeprowadził pi-
lotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiecie 
braniewskim. W 2021 roku w województwie warmińsko-ma-
zurskim LPW utworzone zostały w 9 powiatach tj. w powiecie 
mrągowskim, ełckim, oleckim, giżyckim, działdowskim, nowo-
miejskim, olsztyńskim, iławskim i bartoszyckim.

W obecnym roku partnerstwa ds. wody powstaną w pozo-
stałych powiatach: elbląskim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidz-
barskim, nidzickim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim, węgo-
rzewskim. W efekcie LPW powstaną we wszystkich powiatach 
Warmii i Mazur.

Planowane działania w zakresie tworzenia LPW w 2022 roku

Podobnie jak w roku 2021 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach tworzenia 
Lokalnych Partnerstw ds. Wody na Warmii i Mazurach planuje:
n przeprowadzenie cyklu spotkań tematycznych z ekspertami 

dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz pod-
miotów działających na szczeblu regionalnym i lokalnym 
w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą. Spotkania 
będą prowadzone w formie stacjonarnej oraz ze względu na 
sytuację epidemiologiczną w formie telekonferencji. Obejmo-
wały będą tematykę związaną z zasadami korzystania z wód, 
upowszechniania dobrych praktyk w zakresie oszczędzania 
wody, retencji oraz racjonalnego gospodarowania wodą na 
wszystkich etapach produkcji rolnej oraz ochrony zasobów 
wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. 

n przygotowanie filmów promujących innowacyjne rozwiąza-
nia oraz dobre praktyki gospodarowania wodą w powiatach 
z udziałem przedstawicieli instytucji oraz rolników.

n wykonanie badań teledetekcyjnych z wykorzystaniem no-
woczesnej technologii dronowej w gospodarstwach rolnych, 
w celu pozyskania informacji na temat stanu zasobów wod-
nych regionu. 

n przeprowadzenie ankietyzacji wśród rolników i pracowni-
ków urzędów w powiatach objętych projektem, celem wstęp-
nego rozpoznania obszaru pod kątem posiadanych zasobów 
i działań związanych z gospodarką wodną. 

n sporządzonie tzw. raportów końcowych pn. Wieloletnie Pla-
ny Działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody dla 9 powia-
tów uczestniczących w projekcie w obecnym roku, które bę-
dą pomocne w procesie ubiegania się o dofinansowanie in-
westycji związanych z gospodarką wodną z różnych źródeł 
zewnętrznych, w sposób właściwy i zgodny z oczekiwania-
mi mieszkańców.

Przedmiotem operacji jest wzajemne poznanie zakresów dzia-
łania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą człon-
ków LPW obejmujących swym zasięgiem obszar administracyj-
ny powiatów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
W wyniku prowadzonej operacji, poza utworzeniem sieci kon-

Prognozy zmian klimatycznych mających wystąpić w obrębie naszego kraju w ostatnich latach stały się rzeczywi-
stością. Nasilające się coraz bardziej anomalie pogodowe, są związane m.in. z podwyższeniem temperatury, zmia-
ną rozkładu opadów atmosferycznych, pojawianiem się nawalnych deszczy oraz wzmaganiem zjawiska suszy.

dr inż. Paweł Urbanowicz 
Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Lokalne Partnerstwa ds. Wody w 2022 roku
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Powiaty w których przeprowadzono 
operację tworzenia LPW do 2022 roku
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taktów i powiązań pomiędzy, jej uczestnikami oraz upowszech-
nianiem wiedzy i dobrych praktyk w zakresie gospodarki wod-
nej oraz oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich we współpracy z ekspertami z Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostaną opracowa-
ne tzw. Wieloletnie Plany Działania LPW. Dokumenty te będą 
zawierały m.in. analizę stanu obecnego i potrzeb oraz listy re-
komendacji i inwestycji w zakresie gospodarki wodnej regionu. 
Powyższe dokumenty będą mogły być traktowane jako wielo-
letnie plany strategiczne dla powiatu, ułatwiając podejmowanie 
decyzji dążących do zapewnienia racjonalnej gospodarki wodą.

Dofinansowanie na inwestycje związane z zarządzaniem 
zasobami wodnymi na terenach wiejskich

Aktualnie w MGMiŻŚ trwają prace nad przygotowaniem for-
my operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, która jest 
związana z tzw. ,,Poddziałaniem 5.1 Wsparcie inwestycji w środ-
ki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków praw-
dopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klima-
tycznych i katastrof”. Beneficjentem w przypadku tego typu ope-
racji będą spółki wodne lub związki spółek wodnych. Dofinan-
sowanie przyznawane będzie na operacje polegające na zakupie 
sprzętu do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabez-
pieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem 
lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź 
lub deszcz nawalny. Dodatkowo do kosztów kwalifikowalnych 
zakwalifikowano koszty przebudowy lub remontu istniejących 
urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawad-
niająco-odwadniające. 

Główne obszary działania LPW to m.in.:

q Woda na potrzeby produkcji rolniczej;
q Inwestycje związane z pozyskaniem i wykorzystaniem wo-

dy na cele rolnicze;
q Woda w gospodarstwach domowych;
q Ochrona wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi.

W ramach tworzenia LPW powoływane są zespoły złożone z:

n przedstawicieli samorządów, 
n Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
n przedstawicieli rolników w tym działających w ramach spół-

ek wodnych, 
n Izb rolniczych, 

n firm mających znaczące oddziaływanie na wykorzystanie za-
sobów wody na danym obszarze, 

n organizacji pozarządowych,
n przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich, 
n uczelni rolniczych, 
n instytutów, 
n Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Lokalne Partnerstwa ds. Wody mają przyczynić się do pozna-
nia zasobów wodnych regionu oraz oszacowania potrzeb zwią-
zanych z wodą wykorzystywaną na cele produkcyjne i bytowe. 
Ważnym aspektem jest również zwiększenie świadomości oraz 
aktywizacja rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do ra-
cjonalnego zarządzania wodą w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich. W efekcie powstanie lokalnych partnerstw zainicjuje pro-
ces poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, programów oraz 
metod gospodarowania wodą w rolnictwie, które pozwolą nam 
wykorzystać wodę w sposób racjonalny. 

Więcej informacji na temat ,,Poddziałania 5.1 Wsparcie in-
westycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ogranicze-
nie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych i katastrof” zamieszczono na stronie 
www.gov.pl. Wykaz oraz informacje związane z tematem Lokal-
nych Partnerstw ds. Wody znajdują się na stronie www.wmodr.pl.

Realizując założenia operacji pn. Tworzenie Lokalnych Part-
nerstw ds. Wody, zapraszamy do udziału w bezpłatnym webi-
narium poświęconym aktualnym problemom gospodarowania 
wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkanie odbędzie 
się 30 marca 2022 r., w godzinach 9:00-13:00.

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli administra-
cji publicznej, producentów rolnych, przedstawicieli doradztwa 
rolniczego, nauki i samorządu rolniczego oraz przedsiębiorców, 
organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
i ochrony środowiska, jak również lokalnych liderów. Podczas 
spotkania poza kwestiami związanymi z tworzeniem lokalnych 
partnerstw poruszone zostaną zagadnienia dotyczące adaptacji 
rolnictwa do zmian klimatu, melioracji wodnych oraz nowocze-
snych systemów nawadniania upraw rolniczych. 

Więcej informacji na temat realizowanej operacji na stronie 
https://wmodr.pl/ oraz https://www.facebook.com/wmodr.olsztyn.

Na temat tworzenia partnerstw zapraszamy do kontaktu 
z wojewódzkim koordynatorem ds. LPW panem Pawłem Urba-
nowiczem, tel. 665 895 606; e-mail: p.urbanowicz@w-modr.pl

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Planu Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody zaprasza na pn.:

Racjonalne gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich
30 marca 2022 r., w godzinach 9:00 – 13:00
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Tak przedstawione rozwiązanie w zakre-
sie ekoschematów, co do zasady dopuszcza 
możliwość realizacji kilku ekoschematów 
w ramach jednego gospodarstwa, a także 
możliwe będzie łączenie ekoschematów na 
poziomie tej samej powierzchni (działki rol-
nej). Rozważane jest również łączenie eko-
schematów z innymi interwencjami Planu 

Strategicznego, w tym działaniami rolno-środowiskowo-klima-
tycznymi (te szczegóły są jeszcze w opracowaniu).

Przypomnijmy, że ekoschematy to nowy rodzaj płatności 
na rzecz środowiska i klimatu, na które, zgodnie z przepisami 
Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane prze-
znaczyć co najmniej 25% płatności bezpośrednich. Zatem płat-
ność ta jest obowiązkowa do wdrożenia przez państwo człon-
kowskie, natomiast dobrowolna dla rolników. Zgodnie z prze-
pisami UE ekoschematy (będące również interwencjami w for-
mie płatności bezpośrednich) mają być ukierunkowane przede 
wszystkim na realizację celów środowiskowo-klimatycznych 
(m.in. ochronę i zwiększenie bioróżnorodności na użytkach 
rolnych, poprawę jakości gleb, ochronę wód przed zanieczysz-
czeniami pochodzenia rolniczego, przeciwdziałanie skutkom 
zmian klimatu) i dobrostanu zwierząt. 

Zainteresowanie ekoschemtami wśród rolników jest bardzo 
duże. Jednak i wątpliwości jest wiele. Pojawia się również sze-
reg pytań, na które dzisiaj nie ma jeszcze odpowiedzi. Możemy 
zadać pytanie, wobec tego – kiedy? Plan Strategiczny jest już po 
kilku konsultacjach i po każdej z nich wprowadzane są jakieś 
zmiany. Bardzo dużą rolę w ostatecznym kształtowaniu Planu 
Strategicznego odgrywają izby rolnicze. To właśnie wskutek po-
stulatów, zgłoszonych przez regionalne izby rolnicze, dokonano 
istotnych zmian, które są uwzględnione w Planie Strategicznym 
WPR (o tych zmianach w następnym numerze BI). Należy przy 
tym mieć na uwadze, że Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027 został przekazany przez Polskę do Ko-
misji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2021 roku i obecnie pod-
lega dalszej weryfikacji. Czekając na jego zaopiniowanie, resort 
rolnictwa rozważa szereg scenariuszy dotyczących możliwości 
łączenia poszczególnych interwencji. Niemniej, udzielenie szcze-
gółowej informacji na ten temat nie jest możliwe, dopóki nie jest 
znany ostateczny kształt ekoschematów i działań rolno-środowi-
skowo-klimatycznych, który będzie wynikiem uzgodnień z Ko-
misją Europejską. Możemy zatem zakładać, że na ostateczny pro-
jekt Planu Strategicznego musimy jeszcze poczekać.

Jak będą kształtować się stawki w ekoschematach? Przepisy 
UE nakładają na państwa członkowskie obowiązek wskazania 
w Planie Strategicznym, oprócz warunków przyznania wspar-

cia, także planu finansowego zawierającego stawki wsparcia 
oraz powierzchnię, na jakiej będzie realizowana dana inter-
wencja (tzw. wskaźnik produktu) na cały okres programowa-
nia, tj. lata 2023-2027. Należy przy tym podkreślić, że ekosche-
maty, tak jak obecnie wszystkie płatności bezpośrednie, są in-
strumentem I filara, w ramach których rozliczanie środków fi-
nansowych odbywa się w ujęciu rocznym – w zakresie okre-
ślonego budżetu. Z uwagi na fakt, że ekoschematy są nowym 
instrumentem i brak jest doświadczeń w zakresie ich wdraża-
nia, trudno jest przewidzieć, jakie będzie faktyczne zaintereso-
wanie nimi wśród rolników.

Według wypowiedzi przedstawiciela MRiRW, w sytuacji, 
jeśli faktyczny poziom zainteresowania realizacją ekoschema-
tów okaże się wyższy niż zakładano (ponad projektowany bu-
dżet), konieczna będzie redukcja stawek płatności, aby wspar-
ciem (w ramach określonego rocznego budżetu) objąć całą po-
wierzchnię zadeklarowaną przez rolników do ekoschematów. 
W przypadku realizacji co najmniej dwóch ekoschematów na 
tej samej powierzchni (działce), w sytuacji, gdy powierzch-
nia zgłoszona do ekoschematów będzie wyższa niż zakłada-
no, proponuje się wprowadzenie mechanizmu zabezpieczają-
cego przed nadmiernym obniżeniem stawek w ramach reali-
zowanych ekoschematów. W takim przypadku zakłada się, że 
płatność w pełnej stawce byłaby przyznana za jeden ekosche-
mat o najwyższej stawce, a stawki w odniesieniu do kolejnych 
ekoschematów na tej samej powierzchni byłyby proporcjonal-
nie zmniejszane. Poziom zmniejszenia tych stawek będzie uza-
leżniony od powierzchni faktycznie zadeklarowanej do wspar-
cia. Szczegóły w tym zakresie będą doprecyzowane na pozio-
mie przepisów krajowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest świadome wy-
stępowania analogicznych praktyk zarówno w Pakiecie 1. Rol-
nictwo Zrównoważone Działania rolno-środowiskowo-klima-
tycznego PROW 2014-2020 oraz w niektórych ekoschematach. 
Obecnie trwają prace nad określeniem możliwości łączenia po-
szczególnych interwencji o charakterze środowiskowo-klima-
tycznym na tej samej powierzchni.

Tak jak wspomniałem powyżej, trwają prace oraz uzgod-
nienia w zakresie programowania wsparcia w ramach Planu 
Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 
Planuje się, że w 2022 r. Komisja Europejska zatwierdzi propo-
nowane w projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polity-
ki Rolnej na lata 2023-2027 rozwiązania, tak aby od roku 2023 
rolnicy mogli korzystać ze wsparcia.

Źródło:
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Projektując ekoschematy, jako płatność I filaru WPR, starano się zapewnić, aby były one dostępne dla wszystkich rolni-
ków, a przez to powszechnie stosowane w gospodarstwach, tak aby poprzez efekt skali – jak największa powierzchnia 
użytków rolnych była objęta ekoschematami – osiągnąć najwyższą efektywność w zakresie pozytywnego oddziaływa-
nia na środowisko i klimat.

mgr Jerzy Rutkowski 
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Co powinniśmy wiedzieć o ekoschematach
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1. Spójność między polityką rolną,
handlową i środowiskową

Ministrowie wymienili poglądy i uznali, że 
należy zwiększyć spójność między unijny-
mi politykami sektorowymi, a polityką han-
dlową, aby móc realizować cele europejskie-
go zielonego ładu i związanych z nim stra-

tegii sektorowych. Poprawa spójności unijnych norm zdrowot-
nych i środowiskowych z normami stosowanymi wobec impor-
towanych produktów rolno-spożywczych – zgodnie z zasadami 
WTO i we współpracy z unijnymi partnerami handlowymi, to jed-
no z kluczowych wyzwań. Ważne jest również ponowne roz-
ważenie maksymalnych limitów pozostałości fito farmaceutycz-
nych oraz wprowadzenie do prawa UE tzw. klauzul lustrzanych.

2. Zrównoważoność w międzynarodowych
normach żywnościowych

Kolejne ważne zagadnienie, o którym dyskutowano to pro-
mowanie europejskich wartości w kontekście negocjacji między-
narodowych, przy uwzględnianiu zrównoważoności, a finalnie 
przyjęcie konkluzji Rady pt. „Zaangażowanie UE na rzecz am-
bitnego oraz dostosowanego do obecnych i przyszłych wyzwań 
Kodeksu Żywnościowego”.

Ministrowie rolnictwa zaapelowali, by zrównoważoność była 
bardziej uwzględniana przy ustalaniu norm bezpieczeństwa żyw-
ności w handlu międzynarodowym. W konkluzjach, które zatwier-
dziła Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, ministrowie uznali kluczo-
wą rolę Komisji Kodeksu Żywnościowego w ułatwianiu przejścia 
na zrównoważone systemy żywnościowe i potwierdzili zobowiąza-
nie UE do utrzymania wysokich standardów i uczciwych praktyk.

Kodeks Żywnościowy to zbiór norm, wytycznych i kodeksów 
postępowania mający zapewnić ochronę zdrowia konsumentów, 
promować uczciwe praktyki w międzynarodowym handlu żyw-
nością oraz wspomagać koordynację prac nad normami żyw-
nościowymi prowadzonych przez międzynarodowe organizacje 
rządowe i pozarządowe. Funkcję zarządczą względem kodeksu pełni 
Komisja Kodeksu Żywnościowego (ustanowiona w 1963 r. przez Or-
ganizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako międzynarodowy or-
gan ds. norm żywnościowych. Zarówno UE, jak i jej państwa człon-
kowskie należą do grona 188 członków tej komisji i negocjują za-
lecenia dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności.

3. Rozporządzenie o produktach niepowodujących wylesiania

Proponowane przez Komisję rozporządzenie, ma sprawić, by 
produkty obecne na rynku UE nie przyczyniały się do dalszego 
wylesiania i degradacji lasów w świecie. Dzięki odpowiednim 

przepisom ma zmaleć ryzyko, że towary wprowadzane do ob-
rotu w UE, takie jak soja, wołowina, olej palmowy, drewno, ka-
kao i kawa, będą się wiązały z wylesianiem. Jasne i jednoznacz-
ne definicje – zgodne z unijną polityką leśną – mają zapobiegać 
nieproporcjonalnym obciążeniom administracyjnym i finanso-
wym (zwłaszcza wobec małych podmiotów), zagwarantować spój-
ne wdrażanie rozporządzenia w całej UE, zweryfikować zgod-
ność z przepisami WTO oraz ustanowić dobre stosunki z kraja-
mi trzecimi. Debata nad tym rozporządzeniem ma odbyć się na 
posiedzeniu Rady ds. Środowiska 17 marca 2022 r.

Zarówno dyskusja o spójności europejskiego zielonego ładu, wspólnej po-
lityki rolnej i polityki handlowej, jak i dyskusja o proponowanym rozporzą-
dzeniu w sprawie przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów, a także 
przyjęcie konkluzji Rady o Kodeksie Żywnościowym pokazały, że Europej-
czycy nie akceptują już produktów, które nie wpisują się w nasze dążenia 
na rzecz bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych – powie-
dział Julien Denormandie, francuski minister rolnictwa i żywności.

4. Sytuacja na rynku produktów rolnych

Na podstawie informacji Komisji i państw członkowskich mi-
nistrowie wymienili poglądy na temat sytuacji na rynku produk-
tów rolnych. Podczas dyskusji państwa członkowskie wyrażały 
szereg obaw, zwłaszcza o wpływ, jaki na rolnictwo będą miały 
rosnące koszty energii, nawozów i pasz. Delegacja polska poin-
formowała o wyzwaniach stojących przed europejskim sektorem 
wieprzowiny. Punkt ten nawiązywał do podobnych kwestii po-
ruszonych na poprzednich posiedzeniach Rady i spotkał się z po-
parciem innych państw członkowskich. Dyskutowano też o gospo-
darczych skutkach chorób weterynaryjnych, takich jak afrykański 
pomór świń i wysoce zjadliwa ptasia grypa, oraz o kwestiach 
zgłoszonych przez państwa członkowskie jako mające szczególny 
wpływ na rolnictwo. Ministrowie zapoznali się z propozycją Ko-
misji w sprawie utworzenia grupy wysokiego szczebla ds. sekto-
ra wieprzowiny. Miałaby ona wypracować rozwiązanie obecnego 
kryzysu w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Spotkanie polskiego Wicepremiera
z Komisarzem UE ds. Rolnictwa

W dniu obrad Rady, wicepremier, minister rolnictwa i roz-
woju wsi Henryk Kowalczyk odbył spotkanie z Komisarzem UE 
ds. Rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Rozmowy dotyczyły 
przede wszystkim polskiego Planu Strategicznego dla WPR na 
lata 2023-2027 oraz sytuacji rynkowej w kontekście rosnących 
kosztów produkcji rolnej i możliwych działań łagodzących ne-
gatywne skutki dla rolników.
Źródła:

- www.gov.pl/web/rolnictwo;
- https://www.consilium.europa.eu/pl

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył 21 lutego br. w posiedzeniu Rady UE 
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Najważniejszymi tematami posiedzenia była sytuacja na rynkach rolnych 
oraz zapewnienie większej spójności między Zielonym Ładem, Wspólną Polityką Rolną, a polityką handlową.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
– ważne rozmowy
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

1.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

11.03 – 31.12. 2021
3 stycznia – 30 grudnia 2022

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

10.12.2021 – 7.02.2022
– grudzień 2022

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec – kwiecień 2022

4. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt 21 czerwca – 20 września 2021
marzec 2022

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

21 czerwca – 20 września 2021
marzec 2022, wrzesień 2022

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

31 marca – 30 czerwca 2021
marzec 2022

7. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 20.10 – 30.11.2021
maj, październik 2022

8.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

28.09 – 26.11.2021
maj, październik 2022

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

29.10 – 30 12. 2020
28 lutego – 28 kwietnia 2022

11.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”:
– nabór dla zakładów przetwórczych

31 października
– 29 grudnia 2021

12. 
– nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności go-
spodarczej dotyczącej przetwarzania

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

13. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji 
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

30.11.2020 – 15.02.2021
kwiecień – maj 2022

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

14. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

15. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” (Racjonalne gospodarowanie wodą i wyzwa-
nia rolno-środowiskowo-klimatyczne) do 16 marca 2022

16. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

17. Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw 31 grudnia – 31 stycznia 2021
kwiecień 2022

18.
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.
Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych do 16 marca 2022

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

19. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez gru-
py producentów na rynku wewnętrznym” lipiec 2022
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OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

15.03 – 15.05.2022

21. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

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

24. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
maj/czerwiec 2022

październik/listopad 2022

26.
Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”
a) wsparcie na zalesienie
b) wsparcie na zadrzewienie

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 31 lipca 2022

(a i b)

27. Zarządzanie zasobami wodnymi 
Terminy naborów będą

ogłaszane przez samorządy 
wojewódzkie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

28. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1-31 lipca 2022
1-31 grudnia 2022

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

WAŻNE!

1. Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że jeszcze 
w 2022 r. przeprowadzane są kolejne nabory wniosków na wsparcie.

W tym okresie kontynuowane jest wdrażanie większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie 
dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie 
zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” (wsparciem mogą być objęte 
dodatkowo operacje z zakresu wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie – realizowane przez duże 
przedsiębiorstwa oraz operacje z przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich).

Niektóre instrumenty wsparcia są lub będą zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby rolników, 
przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, aby jak najefektywniej wykorzystać środki. Nowym działaniem 
jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2, beneficjenci nie są zobowiązani do przeprowadzania postępowania w sprawie kon-
kurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza 
równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczegól-
nych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. 
Z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-
-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

3. Rolnicy, którzy ubiegali się w 2021 roku o przyznanie premii dla młodych rolników lub o wsparcie na restruk-
turyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, powinni we współpracy z doradcą spraw-
dzić, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową. Jeżeli tak, to należy dostarczyć do ARiMR 
najpóźniej wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.
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Podstawa prawna

Warunki i tryb przyznawania pomocy, 
w tym szczegółowe informacje o prawach 
i obowiązkach beneficjentów, określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 

finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na roz-
poczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub do-
mownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co naj-
mniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza 
się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu 
prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). O premię 
może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjen-
ta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przeka-
zali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 
2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątko-
wa pomiędzy nimi.

Wysokość wsparcia

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wy-
sokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby pla-
nowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:
n 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 

1 miejsca pracy;
n 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 

2 miejsc pracy;
n 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 

3 miejsc pracy.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli gospodar-
stwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdu-
jącej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiej-

skiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy miesz-
kańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości li-
czących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Ponadto do użytków 
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przy-
znano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośrednie-
go za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przy-
znanie pomocy.

Zakres wsparcia

Za koszty, które mogą zostać objęte premią uznaje się te, któ-
re zostały poniesione w związku z realizacją inwestycji w środ-
ki trwałe i inne związane z działalnością pozarolniczą opisa-
ną kodem PKD, na realizację, których występuje się o pomoc 
w jednym wniosku o przyznanie pomocy. Wydatki nie mo-
gą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy oraz nie mogą być finansowane z innych środ-
ków publicznych.

Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan zapewnia zgodność 
szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwa-
łe z cenami rynkowymi oraz przewiduje:
n wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty po-

mocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej war-
tości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty po-
mocy, które zapewnią uzyskanie najlepszych efektów z da-
nych nakładów, 

n zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków trans-
portu oraz wyposażenia, przy czym planowane wydatki na 
zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 
50% kwoty pomocy, 

n utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, związanego 
bezpośrednio z podejmowaną działalnością pozarolniczą ob-
jętą pomocą. 

Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, 
przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposa-
żeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Inwestycja ta 
może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowią-
cych: własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania 
wieczystego lub przedmiot dzierżawy podmiotu ubiegającego 
się o przyznanie pomocy.

Wsparcie działalności pozarolniczej
na obszarach wiejskich
Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności poza-
rolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Wnioski 
przyjmowane są przez oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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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 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o la-
sach oraz ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z 2022 r., poz. 
84. Ustawa weszła w życie z dniem 13 luty 2022 r. 

q Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 88. 
Ustawa weszła w życie z dniem 29 stycznia 2022 r. Uwagi: 
art. 5 pkt 2-4 wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

q Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego 
handlu detalicznego. Dz.U. z 2022 r., poz. 138. Ustawa weszła 
w życie z dniem 4 lutego 2022 r. 

q Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o płat-
nościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna-
nie płatności. Dz.U. z 2022 r., poz. 219. Ustawa wchodzi w ży-
cie z dniem 15 marca 2022 r. 

q Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2022 r., poz. 258. 
Ustawa weszła w życie z dniem 4 lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
q z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypła-
ty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie 
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddzia-
łania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 142. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 stycznia 2022 r. 

q z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych 
działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 155. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 8 lutego 2022 r. 

q z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wyma-
gań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwie-
rząt. Dz.U. z 2022 r., poz. 175. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 27 stycznia 2022 r. 

q z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia związ-
ków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oce-
ny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt go-
spodarskich. Dz.U. z 2022 r., poz. 177. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 27 stycznia 2022 r. 

q z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygoto-
wawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 201. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 29 stycznia 2022 r. 

q z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 

oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworze-
nie grup producentów i organizacji producentów” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 227. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lu-
tego 2022 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o związkach zawodowych rolników indywi-
dualnych. Dz.U. z 2022 r., poz. 99.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o izbach rolniczych. Dz.U. z 2022 r., poz. 183 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 185.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności. Dz.U. z 2022 r., poz. 203.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzą-
cych z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia roz-
przestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpi-
ne) Van der Aa. Dz.U. z 2022 r., poz. 114.

q Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w spra-
wie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przed-
siębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 102.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
stycznia 2022 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajo-
wego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2022 r., poz. 92.
Wysokość:
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de 

minimis wynosi:
a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro,
b) w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro;

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy 
de minimis na dzień 5 stycznia 2022 r. wynosi:
a) w rolnictwie – 161 188 613,91 euro,
b) w rybołówstwie – 2 167 101,20 euro.

q Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny 
skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. M.P. z 2022 r., poz. 52. 
Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy 
w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt.
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Kilka słów
historii

Pierwszym, zna-
nym powszechnie 
antybiotykiem była 
penicylina. Szkoc-
ki lekarz, Alexander 

Fleming, przebywając w 1928 roku na wa-
kacjach, zupełnie przez przypadek zosta-
wił w laboratorium płytki Petriego (na-
czynie laboratoryjne w kształcie okrągłej 
podstawki) z hodowlą gronkowca, który 
jest przyczyną wielu różnych schorzeń 
u ludzi. Gdy wrócił z wypoczynku, za-
uważył, że wokół kolonii tej bakterii po-
jawiła się strefa wzrostu pleśni Penicillum 
notatum (należącej do królestwa grzybów). 
Jej obecność przyczyniła się do zahamo-
wania wzrostu gronkowca, a substancja 
przez nią wyprodukowana, została przez 
Fleminga nazwana penicyliną. Odkrywca 
leku zwykł mawiać: „To natura wyprodu-
kowała penicylinę, ja ją tylko odkryłem”. 
Z początku, lek ten nie był obiektem du-
żego zainteresowania w świecie nauki. 
Zmieniło się to dopiero w 1939 roku. Na-
ukowcy Howard Florey i Ernst Chain, po-
szukując substancji mogących zabijać bak-
terie, zainteresowali się nowym, na tamte 
czasy, lekiem – penicyliną. Okazało się, że 
posiadał on niezwykle skuteczne działa-
nie w odniesieniu do bakterii. Produkcję 
penicyliny zaczęto w 1941 roku i począt-
kowo stosowano ją wśród żołnierzy ran-
nych podczas II wojny światowej. Dzięki 
jej zastosowaniu zaobserwowano znacz-
ny spadek śmiertelności. Z czasem pe-
nicylina stała się środkiem szeroko sto-
sowanym w medycynie. Leczenie anty-
biotykami w dużym stopniu pozwoliło 
zmniejszyć umieralność, a także uniknąć 
wielu powikłań związanych z infekcja-
mi bakteryjnymi. Za swoje odkrycia Fle-
ming, Chain i Florey w 1945 roku otrzy-
mali nagrodę Nobla. 

Z początkiem lat pięćdziesiątych na-
stała „era antybiotyków”. Pojawiały się 
kolejne, nowe antybiotyki. Odkrycie an-
tybiotyków było jednym z największych 
odkryć XX wieku. 

Początkowo ich produkcja prowadzo-
na była na bazie naturalnych składni-
ków. Obecnie wytwarzanie tej grupy le-
ków, dzięki nowym technologiom, coraz 
częściej odbywa się syntetycznie.

Czym są antybiotyki
i jakie jest ich zadanie?

Antybiotyki to szeroko stosowane 
środki w leczeniu infekcji bakteryjnych. 
Nazwa antybiotyk pochodzi z języka 
greckiego od słów: anti – przeciw, bios – 
życie. Naukowcy już w IX wieku poznali 
działanie tych leków na niektóre organi-
zmy i stwierdzili, że przeciwdziałają one 
rozwojowi bakterii. Zjawisko to określo-
no mianem „antybiozy”. 

Antybiotyki to grupa specjalistycz-
nych leków. Ich działanie polega na za-
hamowaniu procesu namnażania się cho-
robotwórczej bakterii lub niszczeniu jej 
żywych komórek. Dzięki tym środkom, 
w przypadku infekcji bakteryjnych, staje 
się możliwe opanowanie namnażania się 
i rozprzestrzeniania w organizmie choro-
botwórczego patogenu.

Niezwykle istotna jest znajomość de-
finicji i ogólnego podziału antybiotyków. 
Pozwala to bowiem na lepsze zrozumie-
nie zasad antybiotykoterapii. Antybioty-
ki to związki pochodzenia naturalnego 
(wytwarzane przez niektóre bakterie lub 
grzyby) lub syntetycznego. Odznaczają 
się właściwościami przeciwbakteryjny-
mi, a niektóre przeciwgrzybiczymi. Leki 
te nie wykazują jednak działania prze-
ciwwirusowego. Mogą oddziaływać bak-
teriobójczo lub bakteriostatycznie (bakte-

riostatyczne działanie polega na hamo-
waniu rozmnażania bakterii). Dzięki ta-
kim właściwościom antybiotyki są sku-
teczne w walce organizmu z chorobą. 
Należy jednak pamiętać, że efektywne le-
czenie antybiotykiem możliwe jest wtedy, 
gdy właściwie dobierze się rodzaj środ-
ka mającego działać na bakterie, ustali się 
odpowiednią dawkę do zażycia oraz wy-
znaczy się odpowiedni czas jej przyjmo-
wania. Pod żadnym pozorem nie powin-
no się zażywać leków lub zmieniać ich 
dawkowanie bez wiedzy i zgody leka-
rza, gdyż takie postępowanie może nie-
korzystnie wpływać na zdrowie.

Czym jest i jakie są przyczyny
antybiotykooporności?

Nadmierne i nieodpowiednie stoso-
wanie antybiotyków przyczynia się do 
rozwoju bakterii antybiotykoopornych. 
Wrażliwe na antybiotyk bakterie giną, 
zaś bakterie oporne mają możliwość kon-
tynuowania wzrostu i rozprzestrzeniania 
się. Takie antybiotykooporne bakterie mo-
gą wywoływać zakażenia u osób, które 
nie przyjmowały żadnych antybiotyków.

W leczeniu większości przeziębień czy 
grypy, wywoływanych przez wirusy, an-
tybiotyki nie działają. Stan chorego nie 
ulega poprawie pod wpływem antybio-
tykoterapii. Antybiotyki nie spowodu-
ją obniżenia gorączki ani nie złagodzą 
objawów, w tym np. kataru. Na skutek 
nieprawidłowego stosowania antybioty-
ków, czyli: skracania czasu zażywania, 
obniżania dawki, nieprzestrzegania od-
powiedniej częstotliwości dawkowania, 

Antybiotykooporność globalnym zagrożeniem 
dla zdrowia ludzkiego
Antybiotyki to substancje, które niewątpliwie zrewolucjonizowały świat medycyny. Stosowane są od lat, zarówno w le-
czeniu ludzi, jak i zwierząt. Niestety, ich niewłaściwe stosowanie doprowadza do obniżania ich skuteczności.

mgr inż. Monika Hodór 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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stężenie leku w organizmie nie będzie 
wystarczające, a bakterie przeżyją i mo-
gą zacząć wykazywać antybiotykoopor-
ność. Leczenie zakażeń spowodowanych 
przez bakterie antybiotykooporne to du-
że wyzwanie. Antybiotyki stosowane do-
tychczas stają się nieskuteczne, a lekarze 
zmuszeni są wykorzystywać w leczeniu 
inne środki z tej grupy leków. To z kolei, 
skutkować może opóźnieniem rozpoczę-
cia właściwego leczenia i wystąpieniem 
powikłań, w tym także zgonu. Pacjenci 
mogą również wymagać bardziej inten-
sywnej opieki czy nawet zastosowania 
innych i droższych antybiotyków, któ-
re mogą powodować zwiększenie liczby 
działań niepożądanych.

Przed odkryciem antybiotyków śmier-
telność z powodu chorób wywoływa-
nych przez bakterie, była bardzo duża. 
Od momentu ich odkrycia i stosowania, 
coraz większa liczba bakterii, początko-
wo wrażliwych, stała się oporna na an-
tybiotyki. Skala oporności na tę grupę le-
ków wzrasta, a problem zjawiska anty-
biotykooporności jest poważnym zagro-
żeniem dla zdrowia publicznego.

Zasady stosowania antybiotyków

Antybiotyki to środki lecznicze, któ-
rych nie wolno używać bez porozumienia 
z lekarzem. Skutki niewłaściwego stoso-
wania tego rodzaju leków mogą być bar-
dzo niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń 
lekarza, zarówno w odniesieniu do spo-
sobu, jak i dawki oraz okresu przyjmo-
wania antybiotyków.

O czym należy wiedzieć i pamiętać?

q Chorzy przyjmując antybiotyki muszą 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń le-
karza. 

q Istnieje możliwość zapobiegania zaka-
żeniom poprzez szczepienia.

q Należy pamiętać o regularnym my-
ciu rąk, na przykład po kichnięciu lub 
kaszlnięciu, a także przed dotknięciem 
innych przedmiotów bądź ludzi.

q Antybiotyki powinny być stosowane 
tylko i wyłącznie na podstawie recep-
ty wypisanej przez lekarza. 

q Nie wolno używać pozostałości leku 
z poprzedniej terapii, ani też antybio-
tyków pozyskanych bez recepty.

q Nie wolno przerywać zaleconej kuracji.
q Antybiotyk należy przyjmować 

w równych odstępach czasu w ciągu 
doby.

q Antybiotyk trzeba przyjmować pod 
osłoną flory bakteryjnej.

q Antybiotyk trzeba popijać wodą.

Przestrzeganie ww. zasad pozwoli na 
odpowiedzialne i właściwe stosowanie 
antybiotyków, co może być niezwykle po-
mocne w powstrzymaniu rozwoju opor-
nych bakterii. Ważne jest, by utrzymać 
skuteczność antybiotyków na potrzeby 
przyszłych pokoleń. 

Prowadzone są różne działania, któ-
rych celem jest zwiększenie świado-
mości w zakresie antybiotykoterapii. 
W związku z dynamicznie narastają-
cą opornością bakterii na antybiotyki, 
w 2008 roku Komisja Europejska na 

wniosek Europejskiego Centrum Zapo-
biegania i Kontroli Chorób ustanowi-
ła dzień 18 listopada corocznym, Eu-
ropejskim Dniem Wiedzy o Antybioty-
kach. Kraje członkowskie Unii Europej-
skiej zostały zobligowane do podjęcia 
inicjatyw w celu organizacji lokalnych 
obchodów tego Dnia w obrębie każde-
go państwa. Kampania ta ma na ce-
lu zwrócenie szczególnej uwagi na za-
grożenie utratą skuteczności antybioty-
ków w wyniku nieodpowiedniego ich 
stosowania. Oprócz tego typu działań, 
dostępne są także różne opracowania 
(ulotki, plakaty, artykuły), w których 
można znaleźć szereg informacji na te-
mat zjawiska oporności bakterii na an-
tybiotyki i właściwego stosowania tych 
środków w leczeniu różnych chorób. 
Każdy z nas powinien móc wpływać 
na zmniejszenie groźnego problemu, 
jakim jest antybiotykooporność. Prze-
strzeganie istotnych zasad antybioty-
koterapii pozwoli zapobiec nawrotowi 
choroby i zapewni bezpieczeństwo sto-
sowanej kuracji.

Źródła:
- https://www.pzuzdrowie.pl/poradnik-o-
-zdrowiu/leczenie/antybiotyki-mechanizm-
dzialania-wskazania-do-stosowania-tego-
typu-lekow 

- https://portal.abczdrowie.pl/antybiotyki 
- https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/
antybiotyki-i-odpowiedzialne-stosowanie-
antybiotykow,4947,n,3707 

- http://antybiotyki.edu.pl/edwa/zobacz-odp-
-stosowanie-pacjent.php

- http://laboratoria.net/artykul/15794.html
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Zmiany, które weszły w życie z dniem 4 lutego 2022 r. są następstwem inicjatywy „Uwolnienie rolniczego handlu 
detalicznego (RHD)” podjętej w ramach rządowego programu „Polski Ład”.

mgr inż. Marta Bieciuk 
Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Produkcja i sprzedaż żywności w rolniczym 
handlu detalicznym w zmienionej formule

Rolniczy handel detaliczny to forma pro-
dukcji i sprzedaży żywności przez rol-
ników funkcjonująca w polskim porząd-
ku prawnym od 1 stycznia 2017 r. Ustawa 
z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia 
przez rolników rolniczego handlu detalicz-
nego, uchwalona w celu ułatwienia tej for-

my produkcji i sprzedaży żywności przez rolników, powoduje 
zmiany dwóch aktów prawnych, tj. ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

W odniesieniu do regulacji prawnych zawartych w ustawie 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia zmianie uległy:
q definicja pojęcia „rolniczy handel detaliczny”, dzięki czemu 

została doprecyzowana kwestia pochodzenia składników 
wykorzystywanych do produkcji żywności zarówno jed-
noskładnikowej (np. świeże owoce i warzywa, świeże mię-
so, jaja, surowe mleko) i powinna ona w całości pochodzić 
z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu, 
jak i żywności zawierającej więcej niż jeden składnik (np. 
produkty mleczne i mięsne, gotowe posiłki, pieczywo) i po-
winna ona zawierać co najmniej jeden składnik pochodzą-
cy w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego 
podmiotu; w myśl nowego przepisu „rolniczy handel deta-
liczny” to handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 roz-
porządzenia nr 178/2002, polegający na:
n produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden skład-

nik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym 
oraz

n zbywaniu tej żywności konsumentowi finalnemu, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002 
lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z prze-
znaczeniem dla konsumenta finalnego.

q obszar dostaw żywności w ramach RHD do zakładów pro-
wadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsu-
menta finalnego poprzez rozszerzenie obszaru dostaw żyw-
ności nieprzetworzonej i przetworzonej pochodzenia roślin-
nego do terytorium całego kraju; w myśl nowego przepisu 
zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicz-
nego do zakładów prowadzących handel detaliczny z prze-
znaczeniem dla konsumenta finalnego 
n odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, z tym, że w przypadku żywności będącej pro-
duktem pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawie-
rającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie-
zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego – wy-
łącznie na obszarze województwa, w którym ma miejsce 
prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego lub na obszarach powiatów lub 
miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku wo-
jewództwa, sąsiadujących z tym województwem,

n podlega limitom ilościowym, dostosowanym do potrzeb 
konsumentów finalnych,

n jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilo-
ści tak zbywanej żywności.

q maksymalna ilość żywności zbywanej w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego poprzez zniesienie limitów żyw-
ności zbywanej konsumentom finalnym i pozostawienie 
tych limitów wyłącznie dla dostaw do zakładów prowadzą-
cych handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumen-
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ta finalnego; w myśl nowego przepisu minister właściwy 
do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia 
maksymalną ilość żywności zbywanej w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego do zakładów prowadzących han-
del detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalne-
go oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości, mając 
na względzie potrzeby konsumentów finalnych, rodzaj zby-
wanej żywności oraz ochronę zdrowia publicznego, w tym 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie zakła-
da się, że produkcja i zbywanie żywności w ramach rolni-
czego handlu detalicznego:
n nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żyw-

ności i wpływać niekorzystanie na zdrowie publiczne;
n podlega urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa 

żywności przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
albo Inspekcji Weterynaryjnej;

n jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa żywnościo-
wego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 
r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bez-
pieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury 

w zakresie bezpieczeństwa żywności i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 
oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie 
tych rozporządzeń. 

q sformułowanie przepisu karnego dotyczącego podlegania 
karze grzywny w przypadku nie umieszczenia informacji 
o RHD w miejscu zbywania żywności konsumentowi final-
nemu lub podania informacji niepełnej lub nieprawdziwej. 

W odniesieniu do regulacji prawnych zawartych w ustawie 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych wprowadzono następujące zmiany:
q podwyższenie z 40 000 zł do 100 000 zł kwoty przychodów 

zwolnionych z podatku dochodowego; w myśl ustawy do-
tyczy to przychodów ze sprzedaży przetworzonych w spo-
sób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzę-
cych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych 
i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodat-
kowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych 
przepisów zwolnionych z podatku dochodowego. Z tym, że 
przepis ten będzie miał zastosowanie do przychodów uzy-
skanych przez podmioty prowadzące rolniczy handel deta-
liczny od 1 stycznia 2022 r. 

Reasumując, celem wprowadzonych rozwiązań jest wsparcie 
rozwoju małych rodzinnych gospodarstw rolnych w pozyska-
niu dodatkowego źródła dochodu, a także zwiększenie możli-
wości rozwoju rolniczego handlu detalicznego. 

Źródła:
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w ce-
lu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu deta-
licznego (Dz. U. 2022, poz. 138)

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia (Dz.U. 2006 poz. 1225 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych ( Dz.U. 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) 

- www.gov.pl/web/rolnictwo, www.sejm.gov.pl
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(OZE, produkcja zwierzęca, nawożenie, agrotechni-
ka, inne)

Od zawsze zioła stosowane były w kuchni, czy to w formie suszonej czy świeżej, ale nie tylko, ponieważ szeroko 
stosowane były również w medycynie ludowej. W profilaktyce oraz w łagodzeniu różnych dolegliwości zdrowot-
nych znajdują zastosowanie po dziś dzień. Kiedyś zioła uprawiane były w każdym przydomowym ogródku. Teraz 
chętniej je kupujemy.

inż. Monika Pałdyna 
p.o. Kierownik Zespołu Doradców w Piszu

Zioła – zdrowy biznes

Polska zajmuje trze-
cie miejsce w Europie 
wśród największych 
producentów ziół. 
Coraz częściej rolnicy 
zajmujący się uprawą 
roślin, zwłaszcza wa-
rzyw, chętniej upra-

wiają zioła, ponieważ to bardzo dobry 
pomysł na biznes. W ten sposób przy sto-
sunkowo niewielkich nakładach można 
znacznie rozszerzyć zakres swojej dzia-
łalności, a jednocześnie wygenerować do-
datkowe zyski. Nie ma większych pro-
blemów ze sprzedażą tego surowca, po-
nieważ zapotrzebowanie na zioła jest co-
raz większe i z pewnością będzie wzra-
stać. Szczególnie pożądanymi odbiorcami 
ziół są firmy specjalizujące się w wyro-
bach spożywczych, kosmetycznych i far-
maceutycznych.

Uprawa ziół nie jest wcale tak skom-
plikowana, a do tego wystarczy niewiel-
ki obszar, aby rozpocząć swą przygodę 
z ziołami. Zainteresowaniem cieszą się 
również zioła rosnące na stanowiskach 
naturalnych. 

Jakie zioła uprawiać?

Możliwości jest wiele. Prym wiodą 
oczywiście najpopularniejsze gatunki 
ziół, które najchętniej stosujemy na co 
dzień w swej kuchni, czyli: m.in. bazylię, 
lubczyk, cząber, estragon, kminek, maje-
ranek, tymianek i rozmaryn. Warto też 
wziąć pod uwagę gatunki nieco mniej 
znane, które uprawiane są na małą ska-
lę, ale cieszą się sporym zbytem, takie jak 
np. oregano greckie, trawa cytrynowa, 
anyż. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się również rośliny lecznicze, np. mięta, 
szałwia, rumianek czy melisa cytrynowa. 

Lista ziół, które można uprawiać, jest 
spora, jednak musimy pamiętać aby przy 
doborze gatunków kierować się wyma-
ganiami i rodzajem gleby. Większość 
uprawianych roślin zielarskich do pra-
widłowego wzrostu wymaga podłoża 

o pH obojętnym, a czasami nawet zasa-
dowym. Jedynie nieliczne gatunki upra-
wia się na glebach kwaśnych. Wymaga-
nia wodne ziół oraz ich nawożenie jest 
uzależnione od rodzaju gleby i jej zasob-
ności w związki pokarmowe, a także od 
warunków klimatycznych.

Jak prawidłowo suszyć zioła?

Nie trzeba myć ziół jeśli rosną w czy-
stym środowisku. Wystarczy jedynie 
usunąć uszkodzone części roślin oraz 
ostrożnie nimi potrząsnąć, aby pozbyć 
się drobnych owadów. Natomiast rośli-
ny pobrudzone ziemią czy zakurzone po 
zerwaniu trzeba dokładnie opłukać pod 
delikatnym strumieniem wody i ostroż-
nie osuszyć papierowymi ręcznikami lub 
miękkim płótnem łatwo wchłaniającym 
wodę. Aby zioła przeznaczone do prze-
chowania zachowały swą wartość lecz-
niczą czy smakową należy je odpowied-
nio wysuszyć.

Zioła należy suszyć: 
n jak najszybciej po ich zebraniu, 
n możliwie jak najkrócej, 
n w miejscu przewiewnym i czystym, 

bez obcych zapachów (do suszenia ziół 
nie nadaje się na przykład pomieszcze-
nie świeżo malowane, w którym wy-
czuwalny jest jeszcze zapach farby),

n w zacienionym miejscu, ponieważ 
rośliny przyprawowe wystawione 
podczas suszenia na działanie pro-
mieni słonecz-
nych tracą swo-
ją barwę, war-
tości smakowe 
i lecznicze.

Ważne jest, 
aby pomieszcze-
nie, w którym su-
szy się zioła było 
przewiewne (moż-
na użyć wentyla-
tora, ustawione-
go w pobliżu su-
szonych ziół). Zio-

ła dobrze schną w wiatach, szopach, spi-
chlerzach, na poddaszach czy też w al-
tankach ogrodowych (ale uwaga – nie 
w sąsiedztwie nawozów ani środków 
ochrony roślin). 

Jeżeli suszymy same liście, wierzchoł-
ki pędów lub kwiaty, to powinniśmy roz-
łożyć je cienką warstwą na podłożu prze-
puszczającym powietrze, takim jak: juta, 
siatka metalowa, taca wiklinowa, ście-
reczka z naturalnego włókna czy mata 
słomiana. Dobrze wysuszone zioła po-
winny mieć naturalną barwę. Zbrunat-
nienie świadczy o zbyt długim czasie 
lub zbyt wysokiej temperaturze susze-
nia. Liście powinny się kruszyć, a łody-
gi – łamać w palcach z charakterystycz-
nym trzaskiem.

Ekologiczne uprawy ziół mają bardzo 
dobre perspektywy, zwłaszcza jeśli pro-
dukcja odbywa się blisko miast i rolnik 
może zostać bezpośrednim dostawcą do 
restauracji i sklepów. Wzrostowi zapo-
trzebowania na zioła, sprzyja rosnące za-
interesowanie zdrowym stylem życia. Za-
tem zioła są nie tylko smaczne i zdrowie, 
ale mogą być również dobrym pomysłem 
na biznes.

Źródła:
- https://zdrowybiznes.com.pl
- https://www.toraf.pl 
- http://www.prometeusze.pl › artykuly_ziola
- http://sj.wne.sggw.pl/
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., cią-

gnik zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka 
ładowność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładow-
ność 12 ton, agregat talerzowy uprawowo siewny Vader-
stadt rapid szer. 4 metry z nawozem rok 2005, opryski-
wacz ciągany pojemność 2500 litrów i 4000 litrów, ła-
dowarkę teleskopową Merlo rok 2007, prasę do balotów 
Sipma 120x120 rok produkcji 2013, czyszczalnię Petkus. 
Tel. 500 419 229.

n Sprzedam łubin słodki i gorzki czyszczony w workach Big 
Bag. Tel. 500 419 229.

n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, ciągnik 
rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy Ur-
sus 1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000 
l, szerokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, sze-
rokość 24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wy-
sokość 7 m, agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid tale-
rzowy z nawozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa 
tandem wywrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel. 
500 419 229.

n Sprzedam haki do wędzenia wędlin wykonane ze stali nierdzew-
nej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Tel. 508 908 069.

n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycie-
lenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791

n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia produk-
cji niemieckiej Petkus K-531 Gigant z sitami (30 szt. w cenie 70 
zł/szt, sita w dobrym stanie) oraz instrukcją obsługi czyszczal-
ni, możliwy transport, cena 6600 zł (mała negocjacja) woj. dol-
nośląskie, gmina Żmigród. Tel. 668 793 926.

n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-
cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsar-
ko-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przy-
czepę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsz-
tyński. Tel 660 997 614.

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

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

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

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

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

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow. 

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

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

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

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

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

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

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

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

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do 

ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polo-
we, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopacz-
kę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.

n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni 
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA 
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre 
Miasto. Tel. 698 489 990.

KUPIĘ:
n Kupię czyszczalnię Petkus każdy stan, suszarnię do zboża 

przewoźną każdy stan, ciągnik kirowiec, kosiarkę samobież-
ną pokosówkę Fortschritt każdy stan, hedery do pokosów-
ki. Tel 533 755 977.

n Kupię czyszczalnię do zboża Petkus, stan obojętny oraz suszar-
nię do zboża przewoźną, kosiarkę pokosową Fortschritt E303/
E302. Tel 500 419 229.

n Kupię ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem może 
być do remontu i rozsiewacz wapna RCW 507712354. Tel. 507 
712 354, Orneta.

n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do ku-
kurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.

n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

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

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

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

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

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

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

n 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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Adresy Zespołów Doradców:
 

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

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

n DZIAŁDOWO,

• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, 

tel. (23) 696 19 75 

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36

•  Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73

•  Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22 

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),

tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1,  
tel. (89) 767 23 10

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

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

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

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

n OLSZTYN 

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

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

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

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

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

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B , tel. (87) 427 12 21

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 800 zł netto

   n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

   n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 marca 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA REKLAMUJ SIĘ
U NAS!!!

Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str.    – 1 230 zł
• IV str.     – 1 476 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4    – 984 zł
• format 1/2 A4   – 615 zł
• format 1/4 A4   – 492 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 738 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT

Treść reklam wraz ze zleceniem i danymi do wystawienia faktury VAT należy przesłać  
do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy. 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!

1. Narzędzie do spulchniania ziemi i plewienia
2. System zagospodarowania ziemi uprawnej
3. Duży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny
4. Rasa bydła wyhodowana w Szwajcarii
5. Przeciwieństwo syntezy
6. Uprawianie roślin w określonej kolejności po sobie
7. Patogeny, szkodniki i chwasty obniżające plony roślin uprawnych
8. Górna część drzewa potocznie
9. Zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa
10. Rozpowszechnianie czegoś
11. Bolszewik pogardliwie
12. Zadziorny ptak
13. Osoba brzydka, niezgrabna
14. Nad nią Moskwa
15. Pomoc
16. Broń biblijnego Dawida
17. Olsztyńskie miasteczko studenckie
18. Współpraca, wzajemność
19. Okrycie na zimę
20. Typ wyższej uczelni

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.



REKLAMUJ SIĘ
U NAS!!!

Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str.    – 1 230 zł
• IV str.     – 1 476 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4    – 984 zł
• format 1/2 A4   – 615 zł
• format 1/4 A4   – 492 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 738 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT

Treść reklam wraz ze zleceniem i danymi do wystawienia faktury VAT należy przesłać  
do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy. 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!



XII Wiosenne 
Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na

n roślin i artykułów szkółkarskich
n maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej
n zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów
n sprzętu sportowo-rekreacyjnego
n instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
n żywności naturalnej i rękodzielnictwa
n instytucji i organizacji działających  

na rzecz rolnictwa 

23-24 kwietnia 2022 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:


