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Nawożenie pszenicy ozimej
Uzyskanie ziarna pszenicy o wysokich parametrach technologicz-
nych uwarunkowane jest spełnieniem wysokich wymagań glebo-
wych oraz agrotechnicznych.

Spotkały się krowy przy stole paszowym
Stół paszowy, zaraz po legowisku, jest najczęściej wykorzystywa-
nym miejscem w oborze, to strefa żywienia powinna być integral-
nym obszarem dla efektywnej produkcji mleka w gospodarstwie.
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na stronie internetowej www.wmodr.pl. Dodatkowych informacji udziela:
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z życia MRiRW

Ten zapis chcemy teraz wypełnić konkret-
ną treścią. Jak zapowiadałem, przygotowu-
jemy przepisy prawne, które będą służyły 
realnemu wzmocnieniu tych gospodarstw. 
Regulujemy po prostu to, co przez wiele lat 
nie zostało zdefiniowane. Nie ma na przy-
kład definicji mówiącej o tym, kto dziś jest 
rolnikiem. Następnym elementem będzie 
upodmiotowienie gospodarstw rolnych.

Jestem przekonany, że po trudnych doświadczeniach ostat-
niego roku, doświadczeniach związanych z ograniczeniami 
spowodowanymi pandemią koronawirusa, lepsze będzie zrozu-
mienie roli i znaczenia rolnika, gospodarstwa rolnego, a w kon-
sekwencji i samego bezpieczeństwa żywnościowego.

Dzięki naszym rodzinnym gospodarstwom rolnym, dzięki 
polskim rolnikom nikt z nas nie odczuł braków żywności. Bar-
dzo dobrej żywności, cenionej również w świecie. I to wszyst-
ko pomimo wielu błędów popełnionych na początku transfor-
macji w latach 90. Wówczas praktycznie odcięto rolników od 
przetwórstwa i skazano ich na łaskę potężnych kapitałów, któ-
re zmonopolizowały ten sektor.

Koronawirus zwrócił ponadto uwagę na znaczenie ma-
łych, wiejskich i osiedlowych sklepików. Rozwinął się e-han-
del żywnością. Dużym zainteresowaniem konsumentów cie-
szą się e-bazarki, na których rolnicy oferują swoje produkty. 
Ostatni rok dobitnie też pokazał konieczność skrócenia łań-
cuchów dostaw.

Małe gospodarstwa rolne są proekologiczne i proklima-
tyczne, a jednocześnie bardzo ważne dla zapewnienia bez-
pieczeństwa żywnościowego na wypadek poważniejszych 
kryzysów – chociażby takich jak pandemia – gdyż w znacz-
nie mniejszym stopniu są uzależnione od zewnętrznych do-
staw środków produkcji. Rozmaitość struktur gospodarstw 
rodzinnych przyczynia się do różnorodności biologicznej, 
a ta z kolei widoczna jest jako bogaty przyrodniczo i zróż-
nicowany krajobraz wiejski. Należy podkreślić, że rolnicy 
prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne są w Polsce źró-
dłem kapitału społecznego i kulturowego wsi, co ma ogrom-
ny wpływ na rozwój lokalnych społeczności. Sprzyjają za-
chowaniu harmonii między celami biznesowymi i życio-
wymi. Częściej i chętniej decydują się na inwestycje długo-
okresowe. W rolnictwie przemysłowym przeważa cel krót-
kookresowych zysków.

Gospodarstwa rodzinne zapewniają ponadto istotne korzy-
ści w zakresie redukcji wpływów różnego rodzaju klęsk żywio-
łowych, ponieważ dzięki zrównoważonej produkcji zwiększa-
ją ilość materii organicznej w glebie, co zdecydowanie zwięk-
sza jej zdolność do zatrzymywania wody i nawozów. Pomaga 
to również w absorpcji i przechowywaniu węgla. Gleba boga-

ta w składniki odżywcze wspomaga wzrost, odporność i zdro-
wie roślin uprawnych, co przekłada się na jakość i ilość plonu. 

Polski rolnik to nie tylko producent i mieszkaniec wsi. To 
przede wszystkim gospodarz, czyli swego rodzaju instytucja 
z zakorzenioną głęboko tradycją i kulturą. Z dziada pradziada 
nauczony miłości do ziemi i szacunku do przyrody, a rodzina 
była dla niego od zawsze najtrwalszym fundamentem, gwa-
rantującym sukces w trudnym wiejskim życiu i pracy. W Pol-
sce, w porównaniu do większości krajów zwłaszcza tzw. „sta-
rej Unii”, zdecydowanie większa ilość gruntów rolnych zacho-
wała czystość ekologiczną. Jest to niezmiernie ważne dla pro-
dukcji zdrowej żywności, a ta przecież w UE jest objęta ochro-
ną i wsparciem. Trzeba więc dołożyć wszelkich możliwych sta-
rań, aby wzmacniać rodzinne gospodarstwa rolne. 

Niestety w polityce, wobec małych i średnich gospodarstw, 
wyraźnie preferowany był kierunek w stronę rolnictwa prze-
mysłowego. Liczyła się skala produkcji, bez uwagi na zrówno-
ważenie pod względem wykorzystywania zasobów przyrod-
niczych. Rolnictwo przemysłowe wymaga specjalizacji, a to 
oznacza, że ograniczany jest lub nawet całkowicie eliminowa-
ny płodozmian i bioróżnorodność. Pojawia się konieczność za-
stępowania nawozów naturalnych chemicznymi. Taka koncen-
tracja upraw i chowu, zarówno w gospodarstwach, jak i w re-
gionie, ostatecznie doprowadza do koncentracji wszelkiego ro-
dzaju patogenów, szkodników i chwastów. To z kolei wymu-
sza intensywne stosowanie pestycydów, które niszczą nie tyl-
ko niepożądane w rolniczej przestrzeni produkcyjnej organi-
zmy, lecz także te pożyteczne. Produkcja w takich gospodar-
stwach nie stanowi cyklu zamkniętego, przez co powstaje du-
ża ilość odpadów. W efekcie dochodzi do ogromnych zanie-
czyszczeń środowiska i erozji. 

Tymczasem to rodzinne gospodarstwa rolne mają więcej i le-
piej przygotowanych zawodowo rolników. Zakres ich wiedzy 
i doświadczenia jest dużo bardziej wszechstronny, z uwagi na 
konieczność znajomości: nawożenia i uprawy gleby, przynaj-
mniej podstaw naprawy maszyn, konserwacji budynków czy 
chowu różnych gatunków zwierząt. 

Nie bez znaczenia dla dynamiki rozwoju gospodarstw ro-
dzinnych jest wiedza nabyta dzięki doświadczeniu – zarówno 
w pracy, jak i dzięki przekazom pokoleniowym. Te gospodar-
stwa są bardziej elastyczne, dzięki czemu dużo łatwiej mogą 
dostosować produkcję do zmieniających się potrzeb rynku. To 
są według mnie podstawowe atuty polskiego rolnictwa.

W naszej Konstytucji mamy zapisane, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest rodzinne gospodarstwo rolne.
Grzegorz Puda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolniczych

Bieżące Informacje nr 3 [377]  n Marzec 2021
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wiadomości z województwa

Wsparcie z budżetu państwa
– programy społeczne realizowane w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

W 2020 r. nasz region był beneficjentem historycznie wyso-
kiego wsparcia z budżetu państwa, a przekazane środki wpły-
nęły na poprawę życia wszystkich grup społecznych.

Od 2016 r. wypłacane jest świadczenie w ramach programu 
„Rodzina 500+”. Otrzymują je rodzice na dzieci (od 2019 r. rów-
nież na pierwsze dziecko). W ubiegłym roku, w województwie 
warmińsko-mazurskim, z programu skorzystało 246.346 dzie-
ci, a na ten cel przeznaczono 1.444.173.422 zł. 

Dzięki programowi „Maluch+”, również realizowanemu 
z dużym powodzeniem, nastąpił wzrost liczby miejsc opieki 
nad dziećmi. Powstały nowe żłobki i kluby dziecięce. Celem 
programu była pomoc rodzinom, szczególnie w powrocie do 
pracy zawodowej matkom. Na „Malucha+” w 2020 r. przezna-
czono 3.795.740,24 zł. 

Również uczniowie wszystkich poziomów szkół mogli li-
czyć na rządowe wsparcie. W programie „Dobry start” każ-
dy z nich otrzymał 300 zł na zakup niezbędnych materiałów 
i przyborów do szkoły. Jest to jednorazowe wsparcie, na które 
w ubiegłym roku, w województwie warmińsko-mazurskim, 
przeznaczono 52.311.826 zł. 

Kolejną formą wsparcia uczniów jest program „Posiłek 
w szkole i w domu”. Świadczeniem objęto 59.262 osoby, a kwota, 
którą wydano na ten cel w województwie wyniosła 32.185.577 
zł. Środki te przeznaczono na przygotowywanie posiłków 
i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywieniowych. 

Z budżetu państwa przekazano również dotację na program: 
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okre-
sie pandemii COVID-19”, którego zadaniem było przygotowa-
nie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-tera-
peutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz 
rodzin zastępczych i domów dziecka. W 2020 r. przekazano 
na ten cel 7.741.973 zł.

W grupie programów przygotowanych dla osób starszych 
oraz osób z niepełnosprawnościami, do najważniejszych nale-
ży „Senior+”. Dzięki jego realizacji w województwie warmiń-

sko-mazurskim w 2020 r. powstały nowe Dzienne Domy „Se-
nior+”, a także zadbano o rozwój i modernizację już istnieją-
cych placówek. Na ten cel przeznaczono 3.923.620 zł. 

Dodatkowo w ramach „Opieki+” seniorzy mogli skorzy-
stać z usług opiekuńczych, również tych specjalistycznych. 
Na ten cel wydano 1.919.496 zł. Kolejną formą wsparcia 
dla seniorów jest „Fundusz solidarnościowy”, realizowany 
w czterech priorytetach: Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, 
Opieka wytchnieniowa, Centra opiekuńczo-mieszkalne. Na 
ten cel przekazano kwotę 8.260.680,72 zł. Program „Wspieraj 
seniora” jest w dobie pandemii najbardziej doceniany przez 
osoby starsze. Zakłada on pomoc seniorom w podstawowych 
czynnościach, do których zaliczymy robienie zakupów czy 
wyprowadzenie psa. Na ten cel przeznaczono w naszym re-
gionie 3.270.628 zł. 

W ramach wspierania domów samopomocy – placówek 
dziennego i całodobowego pobytu, zajmujących się osobami 
psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie prze-
znaczono dotację 79.972.686,25 zł. W czasie pandemii na dodat-
kowe wsparcie mogły również liczyć domy oraz ośrodki pomo-
cy społecznej. W samym 2020 r. na ten cel przekazano 58.837.225 
zł oraz zwiększono finansowanie DPS-ów o 8.062.428 zł, z cze-
go 4.398.926 zł pochodziło z oszczędności wojewody warmiń-
sko-mazurskiego. 

Walka polskiego rządu z pandemią COVID-19 nie zatrzy-
mała realizacji programów, w tym również społecznych, któ-
re ze względu na okoliczności w 2020 r. uzyskały dodatkowe 
wsparcie finansowe. Ten płynny i szeroki strumień finansowy 
pozwolił wesprzeć mieszkańców województwa warmińsko-
-mazurskiego, stając się tym samym inwestycją w przyszłość 
polskich rodzin.

Pomimo trwającej pandemii COVID-19 nie zatrzymano strumienia finansowego na realizację poszczególnych pro-
gramów społecznych. Niektóre z nich uzyskały nawet dodatkowe wsparcie, zarówno rządu, jak i wojewody warmiń-
sko-mazurskiego. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Otwarcie żłobka w Suszu, WMUW Olsztyn

Realizacja programu Senior+, WMUW Olsztyn

Bieżące Informacje nr 3 [377]  n Marzec 2021



6

z życia WMODR

|Zapraszamy do udziału w konferencjach 
online organizowanych przez WMODR:
n 9 marca 2021 r. odbędzie się konferen-
cja pn. „Co nowego w sadach i jagodni-
kach”. Przybliżymy zagadnienia związa-
ne m. in. z precyzyjnym nawadnianiem, 
uprawą pod osłonami, ochroną roślin przy 
ograniczonym dostępie do substancji ak-
tywnych. Osobą odpowiedzialną za spra-

wy merytoryczne spotkania jest Maja Jurczak, starszy spe-
cjalista WMODR, tel. 665 991 329.

n 24 marca 2021 r. odbędzie się konferencja pn. „Aktualne 
problemy gospodarowania wodą w rolnictwie”. Omówio-
ne zostaną zagadnienia dotyczące idei powstających Lokal-
nych Partnerstw ds. Wody na poziomie powiatów, adapta-
cji rolnictwa do zmian klimatu, melioracji wodnych oraz 
nowoczesnych systemów nawadniania upraw rolniczych. 
Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotka-
nia jest dr Paweł Urbanowicz, starszy specjalista WMODR, 
tel. 665 895 606.

n 25 marca 2021 r. odbędzie się seminarium pn. „Wykorzy-
stanie programów komputerowych służących do zarzą-
dzania gospodarstwem rolnym, w tym publiczna aplika-
cja do złożenia wniosku o oszacowanie strat spowodowa-
nych przez suszę”. Osobą odpowiedzialną za sprawy mery-
toryczne spotkania jest Klaudia Miziej, specjalista WMODR, 
tel. 697 632 401.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programów planowa-
nych spotkań. Zamieszczone są one na stronie internetowej Ośrod-
ka wraz z informacją o sposobie zarejestrowania się.

|Kampania składania wniosków
o płatności za 2021 rok
Od 15 marca, jak co roku, ARiMR rozpocznie przyjmowa-

nie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płat-
ności obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych 
PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczą-
cego wymogów, które należy speł-
nić, by płatności otrzymać, a także 
świadczą usługi wypełnienia wnio-
sków o przedmiotowe płatności. Za-
praszamy do kontaktu z Doradcami 
terenowymi w celu omówienia szcze-
gółów współpracy.

|Nabory wniosków w ramach PROW
na lata 2014-2020
n „Inwestycje mające na celu ochro-

nę wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źró-
deł rolniczych” – nabór trwa do 26 
marca 2021 r.

n „Inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej” 
– nabór trwa do 29 marca 2021 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wy-
mienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług spo-
rządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez 
pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddzia-
łu w Olecku i Centrali WMODR. 

Gospodarstwa demonstracyjne jako liderzy rozwoju
Nowością w pracy doradczej w 2021 roku będą organizo-

wane w każdym powiecie województwa Powiatowe Dni Po-
la. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyj-
nych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla 
rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz in-
nych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmu-
je problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przepro-
wadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. 
Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność 
roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na 
suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Celem Powiatowych Dni Pola będzie umożliwienie rolni-
kom porównania, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do 
występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian ro-
ślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Poprzez 
udział w Powiatowych Dniach Pola umożliwimy rolnikom pod-
jęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność pro-
dukcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki 
z prowadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka, zebra-
ne w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do 
ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców 
w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm 
produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu tery-
torialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres 
działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współ-
pracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Oso-
bą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest 
Agnieszka Sołtysiak, Kierownik 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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z życia samorządu województwa

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie dzia-
łań z zakresu modernizacji terenów wiej-
skich poprzez wspieranie zadań wpływa-
jących na zwiększenie poziomu zaangażo-
wania społeczności lokalnych w sołectwach 
na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

Ważne jest również budowanie silnego kapitału społeczne-
go oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury. Maksymalna 
wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy 
czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącz-
nych kosztów przedsięwzięcia.

Można za nie m.in. zagospodarować przestrzeń publiczną 
wpływającą na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej, wybu-
dować czy zmodernizować przystanki, altany, zadaszone sce-
ny, obiekty małej architektury podkreślające specjalizację te-
matyczną miejscowości, oznakować miejscowość, zagospoda-
rować plaże bądź centra wsi. Na pomoc mogą liczyć również 
zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i prze-
ciwdziałaniu COVID-19.

– Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw w regionie – 
tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – 
Od 2017 roku samorząd województwa przeznaczył na tę inicjatywę 
kwotę w wysokości nieco ponad 2 mln zł. Tego typu przedsięwzięcia 

inwestycyjne przyczyniają się przede wszystkim do zagospodarowania 
przestrzeni publicznej, która jest nieodłącznym elementem naszego 
codziennego życia. Oddolne inicjatywy pobudzają przede wszystkim 
aktywność społeczną wśród mieszkańców oraz często integrują poko-
lenia w danej społeczności. Dlatego są one dla nas tak bardzo cenne.

Odbiorcami zadań mogą być mieszkańcy obszarów wiej-
skich, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, stowa-
rzyszenia, fundacje, OSP oraz aktywne grupy działające na te-
renie województwa warmińsko-mazurskiego.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie 
realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiej-
skiej lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego, jest jedynym zadaniem zgłoszonym przez gmi-
nę, nie będzie miało charakteru komercyjnego. Wnioski nale-
ży składać do 12 marca 2021 roku.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi 
województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyzna-
niu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Osobami do kontaktu są:
n Joanna Karwowska, tel. (89) 521 92 64,

e-mail: j.karwowska@warmia.mazury.pl 
n Agnieszka Kłujszo, tel. (89) 521 92 69,

e-mail: agnieszka.klujszo@warmia.mazury.pl

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 400 tys. złotych na dofinansowanie przedsię-
wzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 
w 2021 roku.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sięgnij po Małe Granty Sołeckie Marszałka

Wspieramy społeczności lokalne
na Warmii i Mazurach
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza 16. edycję konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2021 roku.

W tegorocznej edycji konkursu samorząd województwa war-
mińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 250 tys. zł. dla gmin 
aktywnych w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, 
w którym warto żyć…”.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzię-
cia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy 
czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącz-
nych kosztów przedsięwzięcia.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności 
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. 
utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost 
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Na dofinansowanie nie mogą liczyć natomiast zadania zwią-
zane z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, 

ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomiesz-
czeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrz-
nych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub 
dachów budynków. 

– Wszystkie zrealizowane inwestycje są przez lata wizytówką wiej-
skich obszarów. Czynią małe miejscowości terenami aktrakcyjnymi 
do spędzania czasu wolnego, rekreacji czy rozwijania zainteresowań 
– przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 
– W mieszkańcach zakorzeniła się chęć działania na rzecz lokalnego 
środowiska i jednocześnie odpowiedzialność za jego rozwój. To oczy-
wiście ma olbrzymie przełożenie na tożsamość regionalną. Cieszę się, 
że przedstawiciele wiejskich obszarów mają partnera w postaci samo-
rządu województwa. 

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi 
województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyzna-
niu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
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Z dniem 31 sierpnia 2020 r. dobiegł końca pilotaż Platformy Żywnościowej, realizowany przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Grupę Kapitałową Giełdę Papierów Wartościowych we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy. W tym czasie do programu 
dołączyły 34 autoryzowane magazyny oraz trzy domy maklerskie.

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

platforma Żywnościowa  Giełdowy rynek rolny

W trakcie okresu pilotażowego do obrotu 
na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych 
(RTRS) wprowadzono dwa towary: od po-
czątku marca 2020 r. – pszenicę, a od koń-
ca lipca ub.r. – żyto. Obrót tymi towarami 
odbywa się w dwóch równolegle funkcjo-
nujących systemach: kursu jednolitego oraz 
aukcyjnym.

Zakończenie okresu pilotażowego RTRS oznacza, że od 
1 września ub.r. jest on prowadzony przez Towarową Gieł-
dę Energii, spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie, na zasadach komercyjnych pod nazwą Giełdo-
wego Rynku Rolnego (GRR).

Jednocześnie realizując oczekiwania rynku na Giełdowym 
Rynku Rolnym z początkiem bieżącego roku wprowadzono 
do obrotu następny produkt tj. kukurydzę w klasie jakościo-
wej A, a trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych produk-
tów rolno-spożywczych takich jak rzepak i koncentrat soku 
jabłkowego. W dalszej perspektywie uruchomiony zostanie 
rynek terminowy dla towarów rolnych, na którym przedmio-
tem obrotu będą kontrakty terminowe umożliwiające zawie-
ranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

W ramach Giełdowego Rynku Rolnego Giełda prowadzi ob-
rót równolegle w:
n systemie kursu jednolitego, czyli systemie zawierania trans-

akcji, w którym wszystkie transakcje giełdowe dla danego 
instrumentu zawierane są na danej sesji po tej samej cenie, 
wyznaczonej przez Giełdę wg określonego algorytmu. No-
towania jednolite prowadzone są raz na tydzień dla wystan-
daryzowanych kontraktów, których przedmiotem jest towar 
przechowywany przez uczestników rynku w wyznaczonych 
przez Giełdę Magazynach Autoryzowanych (świadczących 
usługi przechowywania);

n systemie aukcji, który polega na prowadzeniu przez Giełdę 
doraźnych aukcji organizowanych na wniosek oferenta, któ-
rych przedmiotem jest sprzedaż towaru wystawionego przez 
uczestnika obrotu dysponującego własnym Magazynem Au-
toryzowanym (nieświadczącym usług przechowywania).

q Giełda – Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE), która orga-
nizuje obrót i prowadzi na Giełdowym Rynku Rolnym no-
towania dla dopuszczonych do obrotu towarów oraz orga-
nizuje i nadzoruje System Magazynów Autoryzowanych 
(SMA);

q Giełdowa Izba Rozrachunkowa/Izba – Giełdowa Izba Roz-
rachunkowa prowadzona przez Izbę Rozliczeniową Giełd 
Towarowych S.A. (IRGiT), która organizuje i zarządza sys-
temem zabezpieczeń transakcji oraz prowadzi rozliczenia 
i rozrachunek finansowy transakcji zawartych na Giełdzie 
z uczestnikami posiadającymi status Członków Izby;

q Magazyny Autoryzowane – magazyny zbożowe, które po 
dopuszczeniu przez Giełdę do uczestnictwa w Systemie Ma-
gazynów Autoryzowanych, zgodnie z Regulaminem uczest-
nictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych na Giełdo-
wym Rynku Rolnym, odpowiadają za weryfikację i zacho-
wanie jakości towaru wprowadzanego do obrotu na Gieł-
dzie oraz realizują rozrachunek w towarze zawartych na 
Giełdzie transakcji, umożliwiając fizyczny przepływ towa-
ru od sprzedającego do kupującego.

q Uczestnicy obrotu/kontrahenci – podmioty zawierające 
transakcje na Giełdowym Rynku Rolnym na swój rachunek, 
w tym podmioty posiadające status Członka Giełdy dopusz-
czonego do działania na Giełdowym Rynku Rolnym oraz 
osoby działające za pośrednictwem Członków Giełdy.

q Domy maklerskie/brokerzy – profesjonalni uczestnicy ryn-
ku posiadający status Członków Giełdy pełniący rolę pośred-
ników umożliwiających zawieranie i rozliczanie transakcji 
giełdowych uczestnikom obrotu, którzy nie są Członkami 
Giełdy;

q Laboratoria odwoławcze – wskazane przez Giełdę profesjo-
nalne laboratoria których rolą jest prowadzenie badań odwo-
ławczych na zlecenie uczestników obrotu, w celu rozstrzyga-
nia czy określona partia towaru dopuszczonego do obrotu na 
Giełdzie spełnia standardy jakościowe określone przez Giełdę;

q Jednostka kontrolno-autoryzacyjna – wybrany przez Gieł-
dę podmiot który na jej zlecenie weryfikuje spełnienie wy-
magań techniczno-organizacyjnych przez magazyny ubie-
gające się o nadanie statusu Magazynu Autoryzowanego lub 
już taki status posiadające.

|Rolników z woj. warmińsko-mazurskiego powinien szcze-
gólnie zainteresować obrót zbożami w systemie aukcji 
gdzie wykorzystuje się własne magazyny oraz wyprodu-
kowane we własnym magazynie ziarno. 

Schemat transakcji zawieranych na Giełdowym Rynku Rolnym
(https://tge.pl/rtrs-o-rynku)
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Aukcje są organizowane i prowadzone doraźnie na wnio-
sek oferentów posiadających autoryzowane magazyny, dla 
zbóż w minimalnej ilości 250 ton. Dotyczy to pszenicy kla-
sy A, B lub C, żyta klasy B i C oraz kukurydzy klasy A. 
Handel odbywa się instrumentami (partiami o określonej 
lokalizacji i jakości) po 25 ton każda przy czym minimal-
na ilość będąca przedmiotem oferty kupna wynosi 100 ton 
(4 instrumenty).

Obrót odbywa się w oparciu o System Magazynów Auto-
ryzowanych (SMA) będący siecią magazynów przystosowa-
nych do przechowywania zbóż, zorganizowanych przez Gieł-
dę w celu zapewnienia możliwości składowania towaru będą-
cego przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń 
w towarze transakcji zawieranych na Giełdowym Rynku Rol-
nym. Bazuje on na magazynach spełniających specjalistycz-
ne wymogi organizacyjno-techniczne określone przez Giełdę, 
zapewniających jednolite postępowanie z towarami będący-
mi przedmiotem obrotu giełdowego podczas ich przyjmowa-
nia do magazynu, przechowywania oraz wydawania. Uczest-
nictwo magazynów w SMA jest dobrowolne, wymaga jednak 
uprzedniego zawarcia z Giełdą stosownej umowy na warun-
kach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie 
Magazynów Autoryzowanych. 

Pojemność przechowalnicza Magazynu Autoryzowane-
go nieświadczącego usług przechowywania czyli sprzeda-
jącego własne zboże w systemie aukcyjnym wynosi mini-
mum 500 ton. Dopuszcza się wydzielenie w magazynie 
zbożowym dysponującym większą pojemnością przecho-
walniczą części magazynowej o powierzchni minimalnej 
500 ton z przeznaczeniem dla zbóż będących przedmiotem 
obrotu na giełdzie.

Producent będący Uczestnikiem Systemu Magazynów Auto-
ryzowanych w systemie aukcji czyli nieświadczący usług prze-
chowywania, w przypadku braku własnego laboratorium, mo-
że korzystać z usług laboratorium zewnętrznego spełniającego 
wymagania określone przez Giełdę pod warunkiem zawarcia 
umowy na świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie wy-
maganym przez Giełdę.

Wniosek o otwarcie aukcji składa się każdorazowo po-
przez dom maklerski w formie pisemnej nie później niż do 
godziny 15.00 w 7 dniu roboczym przed proponowaną datą 
aukcji poprzez dom maklerski będący członkiem Giełdy. We 
wniosku oferent podaje limit ceny (limit ceny stanowi cenę 
minimalną), poniżej której nie dojdzie do zawarcia transak-
cji. Natomiast konstrukcja systemu aukcyjnego gwarantu-
je zawarcie transakcji po najwyższych cenach oferowanych 
przez kupujących. 

Zabezpieczeniem ilości i jakości oferowanego na aukcji to-
waru jest wadium wyznaczone przez Izbę, które oferent zobo-
wiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni robocze przed ter-
minem aukcji. Wysokość wadium zależy od wolumenu aukcji 
(ilości wystawianego towaru) oraz wartości jednostkowej wa-
dium określonej przez Izbę. W przypadku braku rozstrzygnię-
cia aukcji wadium podlega zwrotowi w pierwszym dniu robo-
czym po aukcji. W przypadku sprzedaży tylko części towaru 
oferowanego na aukcji, zwrotowi w pierwszym dniu roboczym 

po aukcji podlega część wadium odpowiadająca niesprzedane-
mu towarowi. W pozostałych przypadkach wadium jest zwra-
cane w 21 dniu kalendarzowym po aukcji pod warunkiem do-
konania prawidłowego rozrachunku w towarze. W przypad-
ku braku prawidłowego rozliczenia w towarze z przyczyn le-
żących po stronie sprzedającego, wadium przepada na rzecz 
nabywcy towaru.

Zapłata za zakupiony na aukcji towar, w wysokości rów-
nej iloczynowi ilości kupionego towaru i ceny transakcyj-
nej, powiększonej o podatek VAT, jest pobierana z rachunku 
kupującego w pierwszym dniu roboczym po aukcji. Prze-
kazanie środków na rachunek sprzedającego (oferenta) na-
stępuje w 21 dniu kalendarzowym po aukcji, pod warun-
kiem, że przed upływem 18 dni od aukcji Giełda nie otrzy-
mała od kupującego odpowiednio udokumentowanego i za-
sadnego zawiadomienia o niewywiązaniu się sprzedające-
go z obowiązku udostępnienia towaru zgodnie z warunka-
mi transakcji.

Towar może zostać odebrany z Magazynu Autoryzowa-
nego w terminie ustalonym pomiędzy stronami, przy czym 
obowiązkiem Magazynu jest umożliwienie kupującemu od-
bioru towaru, w ilości i o jakości zgodnej z zawartą trans-
akcją i ewidencją w e-RTRS, w terminie do 21-dnia kalen-
darzowego po aukcji. Zarówno przechowywanie towaru 
przez 21 dni od dnia aukcji jak i załadunek są dla kupują-
cego bezpłatne. W celu odbioru kupujący powinien przed-
stawić w Magazynie Autoryzowanym dokument potwier-
dzający posiadanie towaru do odbioru pobrany z systemu 
e-RTRS. Na żądanie nabywcy Magazyn zobowiązany jest 
do przeprowadzenia bezpłatnie weryfikacji zgodności udo-
stępnionego towaru ze standardami dla danej klasy w swo-
im własnym laboratorium bądź, jeśli takim nie dysponu-
je, w odpowiednim laboratorium zewnętrznym, z którego 
usług korzysta.

Każda strona transakcji zawartej na aukcji ponosi koszty 
transakcyjne, na które składają się:
n opłaty transakcyjne pobierane przez Giełdę i opłaty rozli-

czeniowe pobierane przez Izbę, proporcjonalne do wolume-
nu zawartych transakcji, 

n prowizje maklerskie, proporcjonalne do wolumenu zawar-
tych transakcji, pobierane przez domy maklerskie, za któ-
rych pośrednictwem działają kontrahenci.

Dodatkowo oferent wnosi jednostkową opłatę od wniosku 
o otwarcie aukcji.

W ramach promocji rynku rolnego oraz w celu zachęcenia 
do aktywnego uczestnictwa w rynku Zarząd Towarowej Giełdy 
Energii podjął decyzję o wprowadzeniu zwolnienia z opłat od 
wniosku o autoryzację magazynu zbożowego, opłat za przepro-
wadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej oraz opłaty rocz-
nej za uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych. 
Zwolnienia obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.

Celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczest-
nictwa w Giełdowym Rynku Rolnym zapraszamy do odwie-
dzenia strony internetowej Towarowej Giełdy Energii poświę-
conej GRR www.tge.pl/rtrs.
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Producenci rolni, którzy zobowiążą się 
do wprowadzenia praktyk hodowlanych 
związanych z podwyższonym dobrosta-
nem zwierząt będą mogli ubiegać się rów-
nież o przyznanie płatności w ramach dzia-
łania „Dobrostan zwierząt”. Nabór wnio-
sków o przyznanie płatności rozpocznie 
się z dniem 15 marca 2021 r. 

Wzorem lat ubiegłych rolnicy będą zobligowani do złożenia 
wniosku o przyznanie płatności obszarowych w formie elektro-
nicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W aplikacji 
eWniosekPlus wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaga-
nymi załącznikami na rok 2021 może złożyć każdy rolnik. Rolni-
cy, którzy posiadają login i hasło do aplikacji z poprzednich kam-
panii, mogą go wykorzystać również w kampanii 2021 w apli-
kacji eWniosekPlus. Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać 
z aplikacji eWniosekPlus po raz pierwszy, aby uzyskać do niej 
dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba 
wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus.

Rolnicy, którzy będą składać wnioski o płatności obszarowe 
w 2021 muszą przygotować się na kilka zmian. Resort rolnic-
twa przed zbliżającą się kampanią wnioskową planuje wpro-
wadzić zmiany w ustawie o płatnościach bezpośrednich oraz 
zmianę dokumentu PROW 2014-2020. Powodem wprowadze-
nia zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do przepi-
sów unijnych, w tym do tzw. rozporządzenia przejściowego.

Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy wprowadzenia 
ostatecznego terminu składania zmian we wniosku o przyzna-
nie płatności bezpośrednich. Takim nieprzekraczalnym termi-
nem ma być 31 maja. Ta zmiana ma tak naprawdę ma charak-
ter porządkowy i polega na włączeniu do przepisów krajowych 
terminu wynikającego z przepisów UE. Zgodnie z tym, zmia-
ny dotyczące terminu mają obowiązywać już od tegorocznej 
kampanii wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021. 

|Czas na składanie wniosków pozostał bez zmian,
czyli od 15 marca do 15 maja.

W projekcie ustawy zastrzeżono jednak, że minister rolnic-
twa będzie mógł w drodze rozporządzenia określić dłuższy ter-
min składania wniosków lub zgłaszania zmian do wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich. Takie zabezpieczenie 
jest uzasadnione, gdyż Polska w poprzednich latach korzystała 
z wydłużonego terminu na złożenie wniosków obszarowych.

Kolejna ze zmian przewiduje możliwość korzystania przez 
ARiMR i rolników ze zdjęć geotagowanych. Są to zdjęcia za-
wierające informacje o długości i szerokości geograficznej miej-

sca w którym go wykonano. Resort rolnictwa chce, aby od 2021 
roku w płatnościach bezpośrednich zdjęcia geotagowane by-
ły traktowane jako dokument urzędowy. Takim zdjęciem będą 
mogły się posługiwać strony postępowania o przyznanie płat-
ności obszarowych. Rolnik będzie mógł wykorzystać zdjęcia ja-
ko dowód w sytuacjach, które wymagają precyzyjnego wyja-
śnienia m.in. w kwestiach związanych z potwierdzeniem lub 
też zanegowaniem deklaracji rolnika, czy wypełnienia przez 
niego zobowiązań. Zdjęcia będzie można załączać do wniosku 
o dopłaty za pośrednictwem aplikacji ARiMR.

W odniesieniu natomiast do działań PROW 2014-2020 pla-
nowane jest kontynuowanie naborów wniosków o przyznanie 
płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne i Działa-
nia rolno-środowiskowo-klimatycznego przy zmienionym okre-
sie trwania zobowiązań podejmowanych w okresie przejścio-
wym. Uwzględniając charakter tych zobowiązań oraz ich cele 
środowiskowo-klimatyczne obecnie planuje się, że zobowiąza-
nia rolno-środowiskowo-klimatyczne w przypadku pakietów 
przyrodniczych (Pakiet 4. i 5.) i Pakietu 1. Rolnictwo zrówno-
ważone będą podejmowane na 5 lat, a w przypadku pozosta-
łych pakietów – na 2 lata. Zobowiązania ekologiczne w okre-
sie przejściowym będą podejmowane na okres 3 lat.

Na zmiany w zasadach przyznawania płatności muszą się 
również przygotować rolnicy, którzy zdecydują się na ubieganie 
płatności w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Na potrze-
bę wprowadzenia zmian wskazały m.in. doświadczenia z pierw-
szego roku wdrażania tego działania. Planowane zmiany ma-
ją pozwolić na łatwiejszą, a co się z tym wiąże efektywniejszą 
i sprawniejszą realizację działania. Obecnie działanie dotyczy-
ło sektora bydła (krów) i świń. Biorąc jednak pod uwagę ocze-
kiwania społeczne w zakresie warunków utrzymania zwierząt, 
ustawodawca zdecydował o rozszerzeniu od 2021 r. tego typu 
wsparcia również o owce. Tym samym od 2021 r. wsparcie w ra-
mach działania będzie obejmowało szerszy katalog gatunków 
zwierząt. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, któ-
rzy zwracali uwagę na potrzebę znalezienia kompromisu mię-
dzy dobrostanem loch, a dobrostanem prosiąt utrzymywanych 
z tymi lochami, a także w celu zapewnienia większego bezpie-
czeństwa ludziom obsługującym te zwierzęta, w projektowanym 
rozporządzeniu zaproponowano wprowadzenie odstępstwa od 
całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym.

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są w pro-
jektach ustaw i rozporządzeń dostępnych na stronie Rządo-
wego Centrum Legislacji.

W wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów ak-
tów prawnych niektóre z opisanych zmian mogą ostatecznie 
obowiązywać w innym kształcie.

płatności bezpośrednie i obszarowe
prOW 2014-2020 w 2021 roku
W tym roku rolnicy po raz kolejny będą mogli ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 
2014-2020 tj. „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, 
„Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz poddziałania „Wsparcie na za-
lesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej”.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Badanie podłoży ogrodniczych
Wysoki plon i zdrowa żywność w dużej mierze zależy od prawidłowego nawożenia, w tym celu zaleca się wykonywać 
badanie podłoża, które dostarczy informacji na temat aktualnego pH oraz zasobności gleby w makro, i mikroskładniki.

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

W ogrodnictwie (warzywnictwo, kwiaciarstwo) w porówna-
niu do rolnictwa uprawy są bardziej dynamiczne, a zmiany za-
chodzą w krótszym czasie, dlatego analizy zawartości składni-
ków powinny być szybkie i proste, uwzględniać różne podłoża 
i badać wiele składów jednocześnie. 

Do badań podłoży ogrodniczych przyjęto tzw. metodę uni-
wersalną, zaproponowaną przez Nowosielskiego, 1988. W meto-
dzie tej oznacza się zawartości łatwo rozpuszczalnych składni-
ków mineralnych: N-NO3, N-NH4, P, K, Ca, Mg, Na, Cl – w mg/
dm3, odczyn w H2O oraz stężenie soli w podłożu. Koszt wyko-
nania pakietu analiz w Okręgowej Stacji Chemicznej to 52,48 zł.

Analizę podłoża poleca się wykonywać przed założeniem 
uprawy w warzywniku, przy zakładaniu trawnika, zaś w upra-
wie warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami nawet kilka ra-
zy w trakcie trwania uprawy. Coraz częściej wykonuje się ana-
lizy pod uprawę truskawki, borówki wysokiej oraz innych ro-
ślin sadowniczych. Powodem jest większa ilości informacji niż 
badając próbkę metoda rolniczą – Egnera-Riehmana, dodatko-
wo otrzymuje się informację o zawartości składników dla ro-
ślin w danej chwili.

Jednak należy pamiętać, że to prawidłowe pobranie próbki 
decyduje aż w 80% o rzetelnym wyniku analizy, dlatego należy 
zapoznać się z instrukcją pobierania próbki: 

Pobieranie próbek

n jedną próbkę należy pobrać spod jednej uprawy lub jedne-
go gatunku, czyli oddzielnie pobieramy np. z trawnika i od-
dzielnie z warzywnika lub spod konkretnego gatunku np. 
pomidory w szklarni, ogórki gruntowe;

n należy pobrać kilkanaście próbek pojedynczych przy pomocy 
laski glebowej (można wypożyczyć w stacji) lub innego na-
rzędzia np. łopatki ogrodniczej z głębokości 0-20 cm; 

n próbki pojedyncze zebrać do pojemnika (np. wiadra), staran-
nie wymieszać i wydzielić z nich próbkę zbiorczą (ogólną) 
o objętości od 0,5 do 1 dm3,

n tak przygotowaną próbkę należy zapakować do woreczka fo-
liowego (opakowanie powinno zabezpieczać przed utratą wil-
gotności), podpisać i dostarczyć do badań.

a) pobieranie laską glebową;
b) za pomocą szpadla: z plastra gleby oddzielamy pionowy słupek 

gleby przebiegający od wierzchniej warstwy w dół;
c) pobieranie za pomocą łopatki;
d) pobieranie za pomocą świdra (kamienista gleba).

www.spectrumanalytic.com

Jakich błędów uniknąć przy pobieraniu próbek

n odpowiedni termin pobrania – próbki gleby pobiera się je-
sienią, tuż po zbiorach lub wczesną wiosną przed wysiewem 
nawozów; 

n nie należy pobierać prób glebowych w okresie suszy lub w sy-
tuacji nadmiernej wilgotności gleby; 

n nie zaleca się pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu 
nawozów mineralnych organicznych oraz po wapnowaniu;

n nie należy pobierać próbek z obrzeży upraw, zagłębień, wznie-
sień terenu;

n pobrać osobną próbkę z obszaru z zaobserwowanymi niepra-
widłowościami w rozwoju roślin np. słaby wzrost, żółknięcie 
liści;

n próbki bez zwłoki dostarczyć do laboratorium, długie prze-
chowywanie wilgotnej próbki w cieple zafałszuje wynik;

n próbki należy wyraźne podpisać aby nie pomieszały się.

Zalecenia nawozowe

Zostały opracowane liczby graniczne dla poszczególnych 
upraw oraz gatunków roślin, dzięki którym można ustalić opty-
malne dawki nawozów. W Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolni-
czej najczęściej wykonuje się zalecenia pod uprawę ogólną wa-
rzyw, pod konkretne gatunki: czosnek, cebula, pomidory pod 
osłonami, papryka, pod grupę warzyw np. korzeniowe, rośliny 
ozdobne np. rośliny jednoroczne – piwonie, chryzantemy, pod 
trawniki przydomowe i sportowe, rośliny iglaste – żywotnik. 

Błędy w nawożeniu

n prowadzenie upraw na podłożu o nieuregulowanym odczynie 
– zarówno zbyt niskie jak i zbyt wysokie pH jest niepożądane – 
straty spowodowane brakiem możliwości przyswajania skład-
ników odżywczych, a także kumulacja w roślinach składników 
niepożądanych, ryzyko porażenia przez patogeny,

n nieodpowiedni dobór gatunku uprawianej rośliny do panują-
cych warunków (pH, kategoria gleby, zawartość składników 
pokarmowych), co generuje często duże koszty z właściwym 
przygotowaniem podłoża,

n nieodpowiedni termin stosowania nawozów – kumulacja azo-
tanów, rozhartowanie lub poparzenie roślin,

n rutynowe stosowanie nawozów wieloskładnikowych, co mo-
że prowadzić do przenawożenia jednym ze składników lub 
blokowaniu przyswajania składników przez antagonizm pier-
wiastków,

n niewłaściwy dobór typu nawozu do wymagań danego gatun-
ku np. roślin wrażliwych na chlorki, roślin o zwiększonym 
zapotrzebowaniu na siarkę, 

n zaniechanie stosowania nawozów naturalnych i organicznych, 
prowadząc do zubożenia próchnicy oraz coroczne nawoże-
nie nawozami naturalnymi, co może również prowadzić do 
przenawożenia.
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Lista odmian zalecanych do uprawy
na Warmii i Mazurach
Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zatwierdził Listę Odmian Zalecanych (LOZ) 
do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2021 rok. Podstawą do ustalenia LOZ była analiza wyników 
doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w naszym woje-
wództwie, uzyskana do 2020 roku. Odmiany wpisane na LOZ potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warun-
kach naszego województwa.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

O wyborze odmiany decyduje kilka cech, na które trzeba 
zwrócić szczególną uwagę. Najistotniejsza z nich to potencjał 
plonotwórczy odmiany. Dzięki doświadczeniom terenowym 
prowadzonym przez Stacje Doświadczalne Centralnego Ośrod-
ka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), możemy brać 
pod uwagę wyniki plonowania odmian w rejonie, w którym 
planowana jest uprawa. Odmiany wpisane na listę plonowały 
powyżej wzorca i osiągnęły najwyższe wyniki spośród wszyst-
kich odmian biorących udział w doświadczeniu. Dzięki LOZ 
rolnicy z naszego województwa otrzymują informację o odmia-
nach najwyżej plonujących w naszym regionie. 

Na terenie naszego województwa warto zwrócić szczegól-
ną uwagę na cechę zimotrwałości odmian ozimych, zwłaszcza 
gdy planujemy zasiewy na wschodniej części województwa, 
gdzie często pojawia się silny wpływ klimatu kontynentalne-
go. Zimy występujące w naszej części kraju mogą być zdecy-
dowanie za surowe dla odmian o mrozoodporności na pozio-
mie 1-2 w skali 9 stopniowej. Odmiany pszenicy ozimej reko-
mendowane do uprawy w województwie warmińsko-mazur-
skim, które wykazują wyższą odporność na niskie temperatury 
to Euforia i Hondia. Osiągnęły one według ogólnokrajowych 
wyników 5,5 stopnia mrozoodporności w skali 9 stopniowej.

W przypadku doboru odmian zbóż jarych bardzo ważną 
cechą warunkującą uzyskanie dobrego plonu jest wczesność. 
Zboża jare są bardzo wrażliwe na niedobory wody zwłasz-
cza wiosną. Dobrym rozwiązaniem na suche stanowiska jest 
wysiew odmian typu gęstego łanu, które wykształcają stosun-
kowo dużo kłosów na m2. Potencjał plonowania tych odmian 
ulega w takich warunkach ograniczeniu, jednak nie pogar-
sza istotnie zaziarnienia kłosa. Warto zwrócić uwagę na od-
miany charakteryzujące się wczesnym terminem kłoszenia 
i dojrzewania. W przypadku upraw w mieszankach zbożo-
wych z pszenicy jarej, jęczmienia i owsa, należy dobierać od-
miany wczesne pszenic, które gwarantują równomierne doj-
rzewanie łanu.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na LOD roślin bobowa-
tych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem rolni-
ków. PDO wybrało do LZO odmiany tych roślin wyróżniające 
się pod względem plonowania i masy tysiąca nasion.

Wyniki doświadczeń terenowych i charakterystyka odmian 
uwzględniająca najważniejsze cechy odmian zarejestrowanych 
w Krajowym Rejestrze jest umieszczona na stronie internetowej 
COBORU https://coboru.gov.pl/PDO/charaktodmiany.aspx.

Lp. Odmiana Rok wpisania do LOZ Wartość
technologiczna

– PSZENICA OZIMA –
1. Hondia 2016 Jakościowa (grupa A)
2. RGT Kilimanjaro 2017 Jakościowa (grupa A)
3. KWS Spencer 2020 Jakościowa (grupa A)
4. Comandor 2021 Jakościowa (grupa A)
5. Euforia 2021 Jakościowa (grupa A)
6. Rotax 2016 Chlebowa (grupa B)
7. LG Jutta 2019 Chlebowa (grupa B)
8. Owacja 2020 Chlebowa (grupa B)
9. Plejada 2021 Chlebowa (grupa B)

10. Sfera 2021 Chlebowa (grupa B)
– JĘCZMIEŃ OZIMY –

1. Zenek 2016 Pastewna
2. Quadriga 2019 Pastewna
3. Jakubus 2020 Pastewna
4. Mirabelle 2021 Pastewna
5. SU Jule 2021 Pastewna

– PSZENŻYTO OZIME –
1. Meloman 2017 Pastewna
2. Kasyno 2019 Pastewna
3. Octavio 2020 Pastewna
4. Porto 2020 Pastewna
5. Blecanto 2021 Pastewna
6. Orinoko 2021 Pastewna

– ŻYTO OZIME –
1. Dańkowskie Granat 2018 Populacyjna
2. Dańkowskie Skand 2020 Populacyjna
3. Inspector 2020 Populacyjna
4. KWS Serafino 2020 Mieszańcowa
5. KWS Vinetto 2020 Mieszańcowa
6. KWS Trebiano 2021 Mieszańcowa
7. Piano F1 2021 Mieszańcowa
8. Reflektor 2021 Populacyjne

– RZEPAK OZIMY –
1. SY Ilona 2019 Populacyjna
2. Bazalt 2020 Populacyjna
3. Birdy 2020 Populacyjna
4. Derrick 2021 Populacyjna
5. GeminiR 2021 Populacyjna
6. Architect 2019 Mieszańcowa
7. DK Expansion 2020 Mieszańcowa
8. Absolut 2021 Mieszańcowa
9. Advocat 2021 Mieszańcowa
10. AmbassadorR 2021 Mieszańcowa
11. Angelico 2021 Mieszańcowa
12. Astana 2021 Mieszańcowa
13. AureliaR 2021 Mieszańcowa
14. DominatorR 2021 Mieszańcowa
15. DukeR 2021 Mieszańcowa
16. Prince 2021 Mieszańcowa

R	 odmiany	wstępnie	rekomendowane	na	podstawie	wyników	z	doświadczeń	PDO	w	woj.	warmińsko-
-mazurskim	po	jednym	roku	i	w	oparciu	o	2-	letnie	wyniki	badań	WGO	w	procesie	rejestracyjnym

Bieżące Informacje nr 3 [377]  n Marzec 2021

w polu i na łące

12



Lp. Odmiana Rok wpisania
na LOZ

Wartość
technologiczna

– PSZENICA JARA –
1. Tybalt 2007 Jakościowa (grupa A)
2. Goplana 2017 Jakościowa (grupa A)
3. Rusałka 2018 Jakościowa (grupa A)
4. Atrakcja 2020 Jakościowa (grupa A)
5. MHR Jutrzenka 2020 Jakościowa (grupa A)
6. Eskadra 2021 Jakościowa (grupa A)
7. Gratka 2021 Jakościowa (grupa A)
8. Harenda 2016 Chlebowa (grupa B)
9. Frajda 2019 Chlebowa (grupa B)

– JĘCZMIEŃ JARY –
1. Radek 2017 Pastewna
2. KWS Vermont 2019 Pastewna
3. Ismena 2020 Pastewna
4. Runner 2020 Pastewna
5. Avatar 2021 Pastewna
6. MHR Krajan 2021 Pastewna

– OWIES –
1. Bingo 2011 Oplewiona
2. Harnaś 2016 Oplewiona
3. Armani 2020 Oplewiona
4. Kozak 2020 Oplewiona
5. Monsun 2020 Oplewiona

Źródła: 
- „Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie warmińsko-mazurskim”
- „Lista zalecanych odmian do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2021 rok”

BOBOWATE GRUBONASIENNE I SOJA

Lp. Odmiana Rok wpisania
na LOZ Typ odmiany

ŁUBIN WĄSKOLISTNY
1. Bolero 2019 niesamokończąca
2. Samba 2019 niesamokończąca
3. Tango 2019 niesamokończąca
4. Koral 2020 niesamokończąca
5. Neron 2020 niesamokończąca
6. Roland 2020 niesamokończąca
7. Wars 2020 niesamokończąca
8. Homer 2020 samokończąca
9. Agat 2021 niesamokończący

BOBIK
1. Fanfare* 2019 niesamokończąca
2. Fernando* 2019 niesamokończąca
3. Capri* 2020 niesamokończąca
4. Granit* 2020 samokończąca
5. Apollo* 2021 niesamokończąca

ŁUBIN ŻÓŁTY
1. Puma 2020 niesamokończąca
2. Mister 2021 niesamokończąca

GROch SIEWNY
1. Astronaute 2021 Odmiany ogólnoużytkowe
2. Batuta 2021 Odmiany ogólnoużytkowe
3. Mandaryn 2021 Odmiany ogólnoużytkowe
4. Nemo 2021 Odmiany ogólnoużytkowe
5. Spot 2021 Odmiany ogólnoużytkowe
6. Tarchalska 2021 Odmiany ogólnoużytkowe
7. Hubal 2021 Odmiany pastewne
8. Turnia 2021 Odmiany pastewne

SOJA
1. Erica 2020 odmiana wczesna
2. Abelina 2020 odmian średeniowczesna

*odmiana wysokotaninowa

Lp. Odmiana Rok wpisania
na LOZ Typ odmiany

ZIEMNIAK
ODMIANY BARDZO WCZESNE

1. Denar 2018 AB
2. Riviera 2019 A-AB
3. Impresja 2020 A-AB

ODMIANY WCZESNE
1. Gwiazda 2014 B
2. Ignacy 2016 B
3. Michalina 2021 B
4. Bohun 2019 B

ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE
1. Tajfun 2014 B-BC
2. Satina 2019 B
3. Jurek 2020 B-BC

ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE
1. Jelly 2014 B

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie
Wrócikowo 16, 11-010 Barczewo, tel. +48 89 514 84 27

e-mail: sdoo.wrocikowo@coboru.pl, www.wrocikowo.coboru.pl
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Konsumpcyjne oraz paszowe wykorzystanie pszenicy czyni ją surowcem strategicznym. Uzyskanie ziarna pszenicy 
o wysokich parametrach technologicznych uwarunkowane jest spełnieniem wysokich wymagań glebowych oraz agro-
technicznych.

mgr inż. Marcin Gołębiewski 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie

Nawożenie pszenicy ozimej

Na wielkość plonu 
ziarna oraz wyróż-
niki technologicz-
ne surowca znaczą-
cy wpływ ma umie-
jętnie wybrana od-
miana i przedplon. 
Ważnym elementem 

agrotechniki jest także optymalny ter-
min i gęstość siewu. O wielkości i jako-
ści plonu decyduje w dużej mierze nawo-
żenie mineralne, szczególnie azotem. Nie 
bez znaczenia jest również odpowiednia 
ochrona łanu pszenicy przed agrofaga-
mi. Z tych wielu elementów agrotechni-
ki kształtujących plon, z których każdy 
jest bardzo ważny, artykuł ten zostanie 
poświęcony nawożeniu pszenicy ozimej.

Pszenica ozima należy do roślin o bar-
dzo dużych wymaganiach glebowych. 
O poziomie plonowania pszenicy decy-
duje skład granulometryczny gleby. Naj-
wyższe plony tego gatunku uzyskuje się 
na glebach o zwięźlejszym składzie gra-
nulometrycznym. Produkcja pszenicy na 
glebach lżejszych skutkuje spadkiem wy-
dajności nawet o 31%. Pod uprawę psze-
nicy ozimej najbardziej odpowiednie są 
gleby kompleksu pszennego bardzo do-
brego i dobrego, zaliczane do klas I-IIIa. 
W warunkach gleb kompleksu pszenne-
go wadliwego może wystąpić wymarza-
nie roślin oraz deficyt wody w suche lata. 
W produkcji pszenicy szczególną uwa-
gę należy zwrócić na pH gleby. Pszeni-
ca ozima najwyżej plonuje przy pH 6,6-
7,2. W warunkach odczynu gleby na po-
ziomie 4,3-4,9 wydajność spada nawet 
o 27%. Główną przyczyną niskiego plo-
nowania w warunkach zakwaszenia gleb 
jest zmniejszenie liczby kłosów na jedno-
stce powierzchni.

W uprawie pszenicy ozimej na cele 
konsumpcyjne istotną cechą jest jakość 
uzyskanego plonu. Z badań Podolskiej 
(2003) i Koconia (2006) wynika, że azot 
zastosowany dawce 120-160 kg N/ha po-
woduje uzyskanie ziarna o wysokiej war-
tości technologicznej. Dotyczy to głów-
nie zawartości glutenu oraz ilość białka. 

W przedstawionych badaniach zastoso-
wane dawki azotu wpływały także ko-
rzystnie na zwiększoną wodochłonność 
mąki i rezystencję ciasta.

Nawożenie pszenicy ozimej azotem 
w okresie jesiennym uzależnione jest od 
rodzaju przedplonu. W warunkach do-
brego stanowiska i przy wysokiej za-
wartości N mineralnego w glebie moż-
na zrezygnować z nawożenia przedsiew-
nego tym składnikiem lub ograniczyć je-
go dawkę do 20 kg/ha. Zbyt duża daw-
ka azotu w okresie jesiennym sprzyja 
wybujałości roślin co skutkuje pogorsze-
niem ich zimowania na skutek większe-
go porażenia przez pleśń śniegową. Na 
słabych stanowiskach nawożenie azotem 
powinno wynosić od 30 do 40 kg N/ha.

Całkowitą dawkę azotu pod pszenicę 
wylicza się za pomocą iloczynu pobrania 
czystego składnika przez plon główny 
wraz z plonem ubocznym i zakładanej 
wysokości plonu możliwej do osiągnięcia 
w warunkach danego pola. Aby uzyskać 
wysoki plon o najlepszej wartości tech-
nologicznej system nawożenia azotowego 
powinien opierać się o 3-4 dawki. Pierw-
szą w wysokości 40% całkowitej wyliczo-
nej dawki stosuje się w czasie wznowie-
nia wegetacji wiosennej. Dawka ta de-
cyduje o obsadzie kłosów na 1 m2. Dru-
ga dawka aplikowana w okresie strzela-
nia w źdźbło w wysokości 30% całkowi-
tej oddziaływuje na liczbę ziaren w kło-
sie, a trzecia – w ilości 
20% oraz czwarta w ilości 
10% całkowitej wyliczonej 
dawki mogą być wysiane 
łącznie w fazie kłoszenia 
lub rozłącznie w fazie kło-
szenia i dojrzałości mlecz-
nej ziarna. Odpowiadają 
one za jakość ziarna oraz 
dłuższe działanie apara-
tu asymilacyjnego rośliny. 
W celu ograniczenia kosz-
tów związanych z 4 krot-
nym wyjazdem w pole 
przy jednoczesnym zacho-
waniu wysokości zakłada-

nego plonu zaleca się wysianie nawozu 
azotowego w dwóch dawkach. Pierwsza 
powinna równać się 60% całkowitej wy-
liczonej dawki i należy wysiać ją w okre-
sie wznowienia wegetacji wiosennej, zaś 
pozostałą część dawki tj. 40% – w fazie 
strzelania w źdźbło. Potwierdzeniem pra-
widłowości zastosowania systemu nawo-
żenia dwudawkowego są badania prze-
prowadzone przez Budzyńskiego i in. 
(2008), w których najlepsze efekty plono-
twórcze nawożenia azotem uzyskano sto-
sując system 2-dawkowy. Najefektywniej-
sze pod względem jakości technologicz-
nej było nawożenie w ilości 120 kg N/ha 
w okresie ruszenia wegetacji + 60 kg N/
ha w fazie strzelania w źdźbło. W takich 
warunkach pszenica charakteryzowała 
się wysoką zawartością białka ogółem 
(12,9%). Poza tym autorzy stwierdzili ko-
rzystne oddziaływanie takiego poziomu 
N na wskaźnik sedymentacji, zawartość 
glutenu oraz niektóre właściwości ciasta.

W produkcji pszenicy azot można 
aplikować w formie dolistnej. W bada-
niach Knapowskiego i in. (2010) dokar-
mianie pszenicy w dawce 30 kg N/ha 
w fazie strzelania w źdźbło oddziaływa-
ło korzystnie na cechy jakościowe ziar-
na. Przeprowadzony zabieg skutkował 
wzrostem zawartości białka w ziarnie 
oraz zadawalającymi parametrami wy-
piekowymi. Obniżenie dawki azotu do 
15 kg N-ha-1 powodowało spadek ilości 
białka o 9,6%. 
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Obok nawożenia azotem istotne zna-
czenie w produkcji pszenicy ma nawoże-
nie fosforem i potasem. Wielkość ich da-
wek uzależniona jest od zasobności gle-
by w te składniki oraz pobrania ich przez 
plon. W uprawie pszenicy ozimej fosfor 
i potas należy wysiać przedsiewnie. De-
ficyt tych składników ogranicza pobiera-
nie azotu przez rośliny, co skutkuje ob-
niżką plonu i wartości niektórych para-
metrów technologicznych ziarna. 

Potas w roślinie reguluje gospodarką 
wodną oraz steruje gospodarką węglowo-
danową, sprzyja także zwiększeniu od-
porności roślin na przezimowanie oraz 
suszę. Potas wzmacnia ściany komórkowe 
roślin dzięki czemu jest ona odporniejsza 
na wyleganie oraz destrukcyjne działanie 
chorób i szkodników. Pierwiastek ten bie-
rze także udział w transpiracji, osmozie 
i równowadze jonowej. Z kolei fosfor do-
starczony roślinie wpływa korzystnie na 
wzrost i rozwój systemu korzeniowego. 

Jest składnikiem kwasów nukleinowych 
i bierze udział w procesie fosforylacji. Jego 
niedobory spowalniają lub wręcz hamu-
ją wzrost roślin. Fosfor decyduje również 
o stopniu pobrania przez rośliny mikro-
elementów. Najwięcej fosforu przyswajal-
nego akumuluje się w wierzchniej war-
stwie gleby tj. do poziomu od 0 do 30 cm.

Istotnym elementem w technologii 
produkcji pszenicy jest stosowanie mi-
kroelementów. Ich fizjologiczna funkcja 
polega na regulacji fotosyntezy, gospo-
darki fitohormonalnej, gospodarki azo-
tem i podatności roślin na niektóre cho-
roby. Brak mikroelementów prowadzi 
zwykle do obniżenia plonu i wyraźne-
go pogorszenia jego jakości. Źródłem mi-
kroelementów w glebie jest stosowanie 
obornika lub przyoranie słomy zbożo-
wej. We współczesnym rolnictwie win-
na dominować jednak ich dolistna apli-
kacja w postaci związków mineralnych 
najlepiej w formie chelatów.

Pszenica jest wrażliwa na niedobór 
miedzi i manganu. Ich efekty gospo-
darcze wynikają ze wzrostu jednostko-
wej produktywności azotu zastosowa-
nego w nawozie mineralnym oraz ze 
wzrostu stopnia wykorzystania azotu 
z nawozów. Stosowanie mikroelemen-
tów w pszenicy technologicznej jest uza-
sadnione w warunkach obficie nawożo-
nego łanu azotem gwarantującego wy-
sokie plonowanie.

Na plantacjach pszenic dobrze rozwi-
niętych dolistna aplikacja miedzi w fazie 
strzelania w źdźbło wpływa korzystnie 
na zawartość kłosów, a stosowana w sta-
dium dojrzewania zwiększa zawartość 
białka w ziarnie, podnosząc w ten spo-
sób wartość wypiekową. Rośliny dobrze 
odżywiane mikroskładnikami są mniej 
podatne na presję patogenów ponieważ 
uruchamiają one szereg mechanizmów 
obronnych zwiększających odporność 
pszenicy na choroby.

Największym producentem soi w Europie są Włochy. Ciągły wzrost produkcji soi ma podłoże ekonomiczne. Aby 
uprawa soi była opłacalna, musi być wydajna hodowla.

Konrad Ratkowski 
Doradca Zespół Doradców w Szczytnie

Uprawa soi

Soja to roślina, która 
się sprawdza w tych 
regionach, gdzie 
uprawiana jest ku-
kurydza. Jest ciepło-
lubna, więc korzysta 
z ocieplenia klimatu, 
nie sprzyjają jej jed-

nak okresy bezdeszczowe, od maja do 
lipca, źle reaguje na zimne noce w okre-
sie kwitnienia. Soja reaguje na jakość gle-
by. Na dobrych stanowiskach przy odpo-
wiedniej sumie temperatur może uzyski-
wać plony nasion, powyżej 4 t/ha. Nie 
nadaje się na słabsze gleby, bo zawodzi 
tu bardziej niż inne gatunki uprawne. 

Zagrożeniem dla dobrego plonowania 
są zbyt niskie pH gleby i nie powinny 
być niższe niż 6. W zmianowaniu nale-
ży tak zaplanować uprawę, by przypada-
ła na tym samym polu z co najmniej trzy-
letnią przerwą. Soję powinno się wysie-
wać zaraz po zakończeniu siewu kukury-
dzy, zbyt wczesne siewy grożą nadmier-
nym zachwaszczeniem. Najlepszym ter-
minem siewu dla soi jest połowa kwiet-
nia, gęstość siewu to 60-70 nasion/m. Od-

miany późniejsze mogą być wysiewane 
nieco rzadziej, jednak nie powinno scho-
dzić z obsadą poniżej 40 nasion/m, bo 
w przypadku wypadnięcia roślin gro-
zi to znacznym spadkiem plonu. Ważna 
jest wczesność plonu. Bez brodawkowa-
nia ani rusz, aby rośliny zawiązały od-
powiednią liczbę brodawek z bakteriami 
asymilującymi ten składnik z powietrza, 
spełnione muszą być następujące warun-
ki. Po pierwsze gleba nie może być prze-
suszona i zimna, nie sprzyja też deszczo-
wa pogoda i stagnująca na polu woda.

Kolejnym czynnikiem to częstość 
przypadania soi w płodozmianie. Jeśli 
roślina jest ta jest regularnie uprawia-
na na danym polu, to brodawkowanie 
i tym samym asymilacja azotu przebie-
ga sprawniej. Nasiona należy zawsze za-
szczepić bakteriami, a już szczególnie, je-
śli soja jest wysiewana po raz pierwszy 
w gospodarstwie. Dla sprawnego zawią-
zywania brodawek jest pH gleby. Jeśli 
jest poniżej 6, to proces zachodzi wol-
no, podobnie jest przy zbyt wysokiej za-
wartości azotu mineralnego w glebie. So-
ja w dużym stopniu korzysta z azotu za-

asymilowanego z powietrza, a zdecydo-
wanie mniejszym z mineralnego, znajdu-
jącego się już w glebie, tym ważniejsze 
jest stworzenie roślinom odpowiednich 
warunków do zawiązywania brodawek. 
Oczywiście najlepiej byłoby uzyskać jak 
najwyższy plon, jednak w naszych wa-
runkach atmosferycznych, na zadbanych 
plantacjach, najlepszych glebach i regio-
nach o dłuższym okresie wegetacji rol-
nicy uzyskują ponad 3 tony.

Decydując się na uprawę soi należy 
przemyśleć przede wszystkim w jakim 
celu to robimy – dla zarobku, na cele 
paszowe, mamy bydło. Najlepiej jednak 
połączyć sprzedaż i skarmianie pasz we 
własnym gospodarstwie, jeśli mamy po-
tencjalnie dużo dobrych klas gleb. Opła-
calność uprawy soi może być zadawa-
lająca, szczególnie wtedy jeśli możemy 
ją przetworzyć we własnym gospodar-
stwie. Koszty żywienia zwierząt rów-
nież są niższe, jeśli ją uprawiamy, a nie 
kupujemy. Kolejną wartością dodaną jest 
stosowanie w żywieniu pasz bez GMO, 
pochodzących z własnych upraw, co sta-
nie się obowiązkiem każdego hodowcy.
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Warunki jakie panują późną jesienią, zimą oraz na przedwiośniu mogą zadecydować o dalszych losach plantacji rze-
paku ozimego. Jak co roku rozwój roślin przed zimą zależał przede wszystkim od terminu siewu, przyjętej agrotech-
niki, ale w tym sezonie także od dostępności wody. W czasie zimy rzepak narażony jest na wiele niebezpieczeństw.

inż. Mirosław Sadowski 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Jak warunki atmosferyczne wpływają
na przezimowanie rzepaku?

Należy pamiętać, że 
rzepak jest rośliną 
bardzo wrażliwą na 
wahania tempera-
tury otoczenia, któ-
re występują szcze-
gólnie w okresie zi-
mowym.

Jak zatem powinna wyglądać do-
brze rokująca plantacja rzepaku ozime-
go przed wejściem w okres spoczynku 
zimowego? O dobrym przezimowaniu 
rośliny decyduje mrozoodporność i zi-
motrwałość odmiany oraz stopień roz-
woju i pokrój roślin. W dobrych warun-
kach wzrostu rośliny powinny wytwo-
rzyć przed zimą 8-12 liści właściwych, 
najlepiej rozdzielonych krótkimi między-
węźlami. Należy pamiętać, że od ilości li-
ści w rozecie uzależniona jest ilość roz-
gałęzień, na których wiosną rozwiną się 
kwiatostany, a następnie łuszczyny i na-
siona. Przyjmuje się, że na każdy liść ro-
zetowy przypadnie w przyszłości ok. 0,8-
0,9 rozgałęzień czyli rozeta składająca się 
z 10 liści wytworzy 8-9 rozgałęzień. Utra-
ta liści w czasie zimy nie ma większego 
znaczenia dla plonowania plantacji, pod 
warunkiem, że szyjka i stożek nie zosta-
ły przemrożone. Na większości planta-
cji udało się te parametry osiągnąć i pod 
tym kątem rzepak jest dobrze przygoto-
wany do okresu spoczynku zimowego. 

Zimotrwałość jest cechą komplekso-
wą i zależy od odporności roślin na cały 
szereg niekorzystnych zjawisk. Oznacza 
zdolność rośliny do przetrwania zimy ja-
ko całej pory roku, ze wszystkimi cha-
rakterystycznymi dla tego okresu zjawi-
skami, takimi jak wielkość i rodzaj opa-
dów oraz ich rozkład czasowy, odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne wyni-
kające z różnic temperatury między no-
cą a dniem, nasłonecznienie, wysuszające 
wiatry, odporność na warunki beztleno-
we (długo zalegający śnieg i wymakanie) 
czy też odporność na choroby i szkodniki.

Natomiast mrozoodporność to zdol-
ność uprawianych roślin do przetrwa-
nia skrajnie niskich temperatur. Jest ce-

chą charakterystyczną dla każdego ga-
tunku, różną dla poszczególnych odmian 
w jego obrębie.

Kluczowym dla zimotrwałości jest 
proces hartowania, czyli nabierania od-
porności na niskie temperatury. Rośli-
na, aby dobrze się zahartowała, musi za-
hamować wzrost wydłużeniowy. Wraz 
z hamowaniem wzrostu, jak również 
w jego następstwie, zwiększa się przy-
rost suchej masy, maleje zawartość wo-
dy, wzrasta koncentracja soków komór-
kowych, spada aktywność hormonów 
wzrostu, następują zmiany aktywności 
enzymatycznej.

Procesem odwrotnym do hartowania 
jest rozhartowanie. Przebiega znacznie 
szybciej i jest procesem nieodwracalnym. 
Proces ten zachodzi, kiedy temperatura 
wzrośnie do plus 5°C. Rośliny wówczas 
rozpoczną intensywny wzrost oraz wy-
stąpi reakcja na wzrastającą długość dnia, 
która przerywa spoczynek pąków i indu-
kuje rozwój generatywny. 

Tak dzieje się wczesną wiosną i zwy-
kle to nie pogoda w czasie zimy, ale 
zmienne warunki wczesnej wiosny, 
zwłaszcza spadki temperatur znacznie 
poniżej 0°C, powodują największe straty 
w obsadzie żywych roślin.

Pod okrywą śniegu rzepak może bez 
uszczerbku przetrwać krótkotrwałe spad-
ki temperatur nawet do minus 30°C. 
Śnieg jest dobrym izolatorem i jego 
okrywa sprzyja przezimowaniu, 
pod warunkiem, że spadnie 
na rośliny już zahartowane 
i najlepiej w czasie ujem-
nych temperatur.

Bardzo niebez-
pieczne są nato-
miast opady śnie-
gu na niezamar-
zniętą glebę al-
bo kiedy za dłu-
go zalega on na 
polach wiosną. 
Pod okrywą 
śnieżną przez 
dłuższy czas 

utrzymuje się temperatura bliska 0°C co 
powoduje, że rośliny silniej oddychają. 
W tej sytuacji rozkładają one zgroma-
dzone węglowodany, ale nie mogą wy-
tworzyć nowych. Dodatkowo negatywne 
działanie na rośliny ma gromadzący się 
pod okrywą śnieżną dwutlenek węgla.

Ważnym elementem, obok zimotrwa-
łości, jest zdolność do regeneracji uszko-
dzonych roślin po ustąpieniu zimy. Im 
wcześniej odmiany zaczną się regenero-
wać, tym lepiej.

Z ekonomicznego punktu widzenia, 
gdy przeżyje 20-25 roślin na 1 metrze 
kwadratowym, są one rozłożone równo-
miernie, przy odpowiednim prowadze-
niu plantacji, można uzyskać zadowalają-
cy plon. Ważna jest jednak kondycja tych 
roślin. Słabe rośliny z uszkodzoną szyj-
ką korzeniową czy stożkiem wzrostu nie 
nadrobią ubytków w obsadzie. 

Źródła:
- prof. dr. hab. W. Budzyński – Uprawa rze-
paku ozimego

- topagrar.pl
- obserwacje własne

fot. M. Sadowski
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Zaprawianie ziarna siewnego zbóż jarych jest często niedoceniane, zdaniem wielu rolników jest to problem mało 
widoczny. Pokutuje przekonanie, że zboża jare ze względu na krótszy okres wegetacji w stosunku do zbóż ozimych, 
nie chorują. Takie podejście skutkuje niestety pojawiającymi się później chorobami, które w dużym stopniu niszczą 
uprawy. Wówczas na ratunek jest już zdecydowanie za późno.

inż. Piotr Michniewicz 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Dobry plon zbóż efektem zaprawiania

Choroby grzybowe 
atakują zboża jare 
już od momentu sie-
wu. Źródłem infekcji 
są grzyby znajdujące 
się w glebie. Najczę-
ściej powodują one 
opóźnienie wscho-

dów i zgorzele siewek. Przede wszystkim 
są to grzyby takie jak: Fusarium, Rhizoc-
tonia, Sclerotinia, Alternaria. Kilka z nich 
uwidacznia się dopiero w późniejszych 
fazach rozwojowych, kiedy na interwen-
cję jest już za późno. Odpowiedzialne za 
nie są gatunki grzybów przenoszone ra-
zem z materiałem siewnym. Przykładami 
takich chorób jest śniedź cuchnąca psze-
nicy, głownie jęczmienia – pyląca i zwar-
ta, plamistość liści jęczmienia i helminto-
sporioza owsa. 

Najczęściej występująca, zgorzel sie-
wek, pojawia się wtedy, gdy z powodu 
niesprzyjających warunków kiełkowania 
zboża długo wschodzą. Wpływa na to 
wiele czynników. Do najważniejszych za-
liczamy brak wody w glebie lub jej nad-
miar i chłody w czasie wschodów oraz 
zbyt głęboki siew. Takie warunki potęgu-
ją skalę porażenia, bo przedłużają wydo-
stawanie się roślin na powierzchnię gle-
by. Podobny skutek może być spowodo-
wany użyciem do siewu drobnego ziar-
na. W ziarniakach jest zbyt mało sub-
stancji zapasowych, aby wystarczyło ich 
na zbudowanie silnych kiełków zdolnych 
wydostać się na powierzchnię gleby. Na-
tomiast rośliny o słabej kondycji spowo-
dowanej przedłużonymi wschodami są 
łatwiejszą ofiarą dla patogenów chorób. 

O pojawieniu się innych ww. chorób 
rolnicy zwykle dowiadują się dopiero 
wówczas, gdy zboża są w zaawansowa-
nych fazach rozwojowych. W przypadku 
śnieci jest to faza nalewania ziarna, a do-
kładniej faza kłoszenia. W miejscu kło-
sów powstają struktury przekształconych 
przez grzyby tkanek powodujące głow-
nie. Wystąpienie śnieci w zebranym plo-
nie zdradza przykry zapach zgniłych śle-

dzi (metyloamina), który towarzyszy tej 
chorobie. Dyskwalifikuje on ziarno prze-
znaczane do sprzedaży, zarówno na ce-
le piekarnicze (mąka), jak i paszowe. Za-
tem wydając stosunkowo niewielkie pie-
niądze na zaprawę, można sobie zagwa-
rantować zdrowy plon. Obecność głow-
ni pylącej w jęczmieniu powoduje obni-
żenie plonowania, jak również pogorsze-
nie jakości ziarna.

Zaprawianie jest jedynym sposobem 
na ograniczenie występowania tych cho-
rób. Nie można ich już zwalczyć wyko-
nując zabieg opryskiwania fungicyda-
mi w czasie wegetacji. Podejmowano ta-
kie próby, ale nie przynosiły one oczeki-
wanego skutku. Kluczowe znaczenie ma 
substancja czynna wchodząca w skład 
zaprawy, która ma chronić rośliny zbóż 
na początku jak i w późniejszej fazie roz-
wojowej. Powinna także ograniczać lub 
uniemożliwiać rozwój grzybów powodu-
jących np. rdze, mączniaka prawdziwego 
zbóż i traw, plamistość siatkową liści jęcz-
mienia i inne. Rolnicy uprawiający zbo-
ża jare jak i producenci materiału siew-
nego mają do dyspozycji wiele zarejestro-
wanych zapraw chemicznych, składają-
cych się z jednej, dwóch lub nawet trzech 
substancji czynnych. Bardziej opłacalne 
w dalszej perspektywie uprawy jest sto-
sowanie zapraw wieloskładnikowych, 
które zapobiegają dodatkowo pojawia-
niu się na plantacjach grzybów powodu-
jących choroby liści. W przypadku użycia 
zapraw jednoskładnikowych można wy-
bierać substancje czynne zarówno o dzia-
łaniu powierzchniowym, jak i układo-
wym. W tym dru-
gim przypadku jed-
nak mechanizm 
działania zaprawy 
pozwala zwalczyć 
grzyby, które znaj-
dują się zarówno na 
powierzchni ziarna, 
jak i w jego wnętrzu. 
Zaprawianie ziarna 
można wykonać we 
własnym gospodar-

stwie za pomocą różnego rodzaju zapra-
wiarek. Najwyższą jakość zaprawiania 
oferują firmy, które posiadają certyfikat 
ESTA. Oferują materiał siewny bardzo 
dobrze odpylony i zaprawiony właściwą 
dla każdego gatunku substancją czynną 
w zalecanej dawce.

Zaprawianie ziarna zaliczamy do che-
micznych metod walki z patogenami po-
wodującymi ubytki plonu o dużym zna-
czeniu ekonomicznym przy użyciu nie-
wielkiej ilości substancji aktywnych. Do 
gleby trafia mała dawka zaprawy, z któ-
rej tylko część jest substancją chemiczną 
o szkodliwym działaniu na środowisko. 
Przy założeniu wykonania zabiegu che-
micznego przed chorobami grzybowymi 
oprysk należałoby wykonać na całej chro-
nionej powierzchni. Dałoby to na hekta-
rze 10 000 m2 powierzchni mającej kon-
takt ze środkiem chemicznym, podczas 
gdy zaprawa wnoszona na ziarniakach 
kontaktuje się z ok 55-65 m2 powierzchni 
gleby/ha. Zatem można stwierdzić, że za-
prawianie ziarna siewnego – wbrew pa-
nującym opiniom – jest proekologicznym 
chemicznym zabiegiem ochrony zbóż, 
o charakterze profilaktycznym. 

Źródła:
- Na podstawie artykułów prof. Marka Kor-
basa, dr Joanny Horoszkiewicz-Janka:

- „Nowoczesna uprawa” nr 1/2014 „Zdrowe 
na starcie”

- „Nowoczesna uprawa nr 1/2021 „Walkę 
o plon rozpocznij od zaprawiania”

- „Przedsiębiorca Rolny” nr 2/2019 „Zapra-
wianie ziarna zbóż jarych”
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Zmiany w stosowaniu środków ochrony roślin
Stosowanie środków ochrony roślin to kwestia bardzo istotna dla rolników. Konsumenci żywności, a więc my wszyscy 
też jesteśmy z tym zagadnieniem bardzo blisko związani, co ostatnio właśnie odczuwamy. W ostatnim czasie chemicz-
na ochrona roślin przysparza rolnikom coraz więcej problemów ze względu na prawne wycofywanie ze stosowania 
kolejnych substancji aktywnych w środkach ochrony roślin.

mgr inż. Grzegorz Kowalski
Kierownik Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Wynikiem takiego obrotu sprawy jest sto-
sowanie większej ilości zabiegów oferowa-
nymi zamiennikami, które należy stoso-
wać z większą skrupulatnością i rozwagą 
w celu uniknięcia zabiegów z wykorzy-
staniem substancji czynnych, wycofanych 
z obrotu. Według danych IOR na chwi-
lę obecną w Polsce zarejestrowanych jest 

313 substancji aktywnych, z czego 54 mogą zostać wycofane.

Wśród głównych przyczyn wycofywania kolejnych substan-
cji czynnych w stosowanych dotychczas środkach ochrony ro-
ślin są np. fatalne skutki zaburzania gospodarki hormonalnej 
w organizmach ssaków w tym u człowieka prowadzące m.in. 
do nowotworów, powodowane w głównej mierze przez fungi-
cydy. Pozostałości stosowanych w rolnictwie herbicydów wyka-
zują m.in. szczególnie negatywny wpływ oddziaływań na ro-
śliny następcze i roślinność w otaczającym gospodarstwo śro-
dowisku. Neonikotynoidy stosowane w substancjach owado-
bójczych bardzo szkodliwie wpływają na zapylacze, ale też na 
wszystkie organizmy zwierzęce w środowisku i na ludzi, gdyż 
zostały świadomie zsyntetyzowane w laboratoriach, aby upo-
śledzać, czy wręcz zaburzać funkcje układu nerwowego orga-
nizmów zwierzęcych, uznanych przez człowieka za szkodniki.

Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że głównym wekto-
rem, a więc drogą roznoszenia substancji szkodliwych w środo-
wisku jest woda. Organizm ludzki, stosunkowo długowieczny 
,,zbiera” ze środowiska i niestety z ,,prozaicznego pożywienia” 
pochodne rozkładu m.in. syntetycznych środków ochrony ro-
ślin oraz preparatów medycyny weterynaryjnej, które choć czę-
sto mają budowę chemiczną identyczną jak substancje natural-
nie wytwarzane w organizmach żywych to niestety w związ-
ku z ich inną budową przestrzenną mają inny potencjał elek-
tromagnetyczny i rozkład ich w kolejnych organizmach, do 
których trafiają jest zasadniczo utrudniony. Pamiętamy, że wy-
mogi tzw. ,,wzajemnej zgodności”, mające m.in. przeciwdziałać 
szkodliwym skutkom niewłaściwej intensyfikacji produkcji rol-
niczej wymieniają substancje, o stosowaniu których wcześniej 
naszym rolnikom w najczarniejszych snach się nie śniło. Jesz-
cze gorzej ma się sprawa z zaprawami nasiennymi: środowi-
ska ustawodawcze Unii Europejskiej od kilku już lat rozważają 
wprowadzenie zakazu stosowania zapraw nasiennych w ogó-
le. Żeby uzmysłowić sobie wagę problemu wystarczy przyjąć 
do wiadomości fakt, że np. pozostałości zaprawy nasiennej do 
buraków cukrowych coraz bardziej czułe analizy laboratoryj-
ne wykazują w cukrze, niezależnie od technologii, wg której 
został wyprodukowany. A co w sadach, w ,,większych” wa-
rzywnikach? Ekologizacja rolnictwa na serio konieczna od za-
raz ale wróćmy do dywagacji rolnika:

Według danych przedstawionych w tabeli 1 ponad poło-
wa zarejestrowanych środków ochrony roślin planowana jest 
do wycofania. Stanowi to ogromny problem dla polskiego rol-
nictwa. Ogromne straty rolnicy ponieść przy wycofaniu środ-
ków zawierających triazole. Następstwem takiego działania jest 
brak zamienników do zwalczania głównych patogenów zbóż, 
zwłaszcza pszenicy. Stosowanie zmniejszonej liczby substancji 
czynnych powoduje szybkie powstawanie odporności wśród 
patogenów oraz zwiększa ich agresywność. Obecnie na rynku 
nie występują inne środki ochrony roślin, które równie sku-
tecznie mogłyby zastąpić triazole. Podobnie w rzepaku, oko-
ło połowa środków chemicznych zarejestrowana w uprawach 
rzepaków posiada jako substancję czynną triazole.

Harmonogram wycofania substancji czynnych środków 
ochrony roślin:
q Tiuram – do 30 stycznia 2020 r.
q Propikonazol – do 19 marca 2020 r.
q Chloropiryfos – do 16 kwietnia 2020 r.
q Chlorotalonil – do 20 maja 2020 r.
q Dimetoat – do 30 czerca 2020 r.
q Tiachlopryd – do 3 lutego 2021 r.
q Banalaksyl – do 5 października 2021 r.
q Tiofanat metylowy – do 19 października 2021 r.
q Fenpropimorf – do 30 października 2021 r. 
q Epoksykonazol – do 1 marca 2022 r.
q Chlorosulfuron – do 1 września 2021 r.
q Fenazachin – do 30 listopada 2023 r. 

Największym problemem jest wycofanie bardzo dużej ilo-
ści zapraw nasiennych. Po ewentualnym wycofaniu substancji 
czynnych zostanie ich tylko 14 co stwarza bardzo duże zagro-
żenie. Wycofanie dużej ilości insektycydów, głównie prepara-
tów na mszyce powoduje zwiększony problem porażenia wi-

Liczba zarejestrowanych środków ochrony roślin w Polsce 
(stan na 30.10.2020)

Wyszczególnienie Aktualna
rejestracja

Po ewentualnym 
wycofaniu

subst. czynnych

Fungicydy 742 217

Herbicydy 1007 611

Insektycydy 309 246

Moluskocydy 39 20

Nematocydy 2 2

Regulatory wzrostu 145 91

Zaprawy nasienne 99 20

Łącznie 2343 1207

Bieżące Informacje nr 3 [377]  n Marzec 2021

w polu i na łące

18



rusami. Likwidacja wybranych fungicydów, w przypadku cho-
rób podstawy źdźbła z zarejestrowanych 57 preparatów pozo-
stanie 5. Dodatkowo stosowanie uproszczeń w uprawie oraz 
występowanie monokultur będzie potęgowało nasilenie chorób 
z tej grupy. Kolejnym przykładem jest ograniczenie substan-
cji czynnych w zwalczaniu owsa głuchego. Z 12 zarejestrowa-
nych czynności prawdopodobnie pozostanie 5 co przyczyni się 
do braku wymaganej ochrony oraz powstawanie form odpor-
nych, natomiast zbyt mały dobór preparatów nie poradzi sobie 
z kompensacją tych chwastów. Zaprawianie nasion neonikoty-
noidami dozwolone jest tylko przez firmy posiadające certyfikat 
ESTA. Problem pojawia się w przypadku buraka, gdzie na ryn-
ku istnieją tylko dwie firmy posiadające certyfikat, w tym tylko 
jedna oferuje otoczkowanie nasion. Brak konkurencji na rynku 
sprawia, że cena pozostawia wiele do życzenia. W przypadku 
upraw ziemniaka dużym problemem jest wycofanie większości 
insektycydów. Pozostawienie 16 substancji czynnych nie pora-
dzi sobie z nalotem mszyc czy przędziorków, gdzie występuje 
wiele pokoleń w ciągu jednego okresu wegetacyjnego. Utrud-
nione będzie także zwalczanie szkodników glebowych. Poni-
żej przedstawiamy możliwość zastąpienia substancji czynnych 
przewidzianych do usunięcia.
q CHLOROTALONIL – folpet, mankozeb.
q PROPIKONAZOL – tebukonazol, protiokonaol, inne triazo-

le, mefentrikonazol.
q TIURAM – fludioksonil, substancje czynne z grupy triazo-

li i strobiluryn.
q DESMEDIFAM – triflusulfuron, metamiltron, chinomerak.

Stosowanie zamienników doprowadzi do zwiększenia kosz-
tów produkcji nawet o 25%. Zamiennikami często są nowe sub-
stancje czynne, opatentowane, za które trzeba zapłacić więcej. 
Dodatkowo skutkiem wycofania niektórych substancji czyn-
nych będzie obniżenie plonu oraz jego jakości. Według danych 
Klleffmanna (PSOR, 2016) średnia obniżka plonu oraz jego ja-
kości może wynosić w niektórych przypadkach nawet 70%. 

O jakości plonu w głównej mierze będzie decydowało poraże-
nie przez mykotoksyny, które są związkami rakotwórczymi. 

Źródła:
- Klleffmann Group, Ekspertyza pt. „Skutki potencjalnego wycofania 
substancji czynnych dla upraw roślin rolniczych i sadowniczych 
w Polsce”, Poznań-Warszawa, 2016.

- https://eagronom.com/pl/blog/nowe-substancje-aktywne-na-czarnej-
liscie-co-w-zamian/ (dostęp na dzień 15-12-2020)

- https://www.agropolska.pl/uprawa/ochrona-roslin/te-substancje-
aktywne-znikna-z-rynku-w-przyszlym-roku,344.html (dostęp na 
dzień 15-12-2020)

- https://www.ior.poznan.pl/
- https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-srodkow-ochrony-roslin

Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czyn-
nych dla poszczególnych upraw rolniczych.

Uprawa Obniżenie
plonu [%]

Obniżenie
jakości plonu [%]

Pszenica 5-30 10-70

Kukurydza 5-30 0-10

Rzepak 20-50 10-30

Ziemniak 20-70 10-70

Burak cukrowy 30-70 30-70

ŚREDNIA 16-50 12-50

zaprasza na seminarium on-line
„CO NOWEGO W SADACH I JAGODNIKACH?”

– 9 marca 2021 r. –

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

W programie:
 Precyzyjne nawadnianie w uprawach sadowniczych i jagodnikach
 Uprawy pod osłonami
 Alternatywne gatunki owoców do uprawy na Warmii i Mazurach
 Ochrona sadów przy ograniczonym dostępie do substancji aktywnych

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej WMODR.
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Niezależnie od 
sposobu utrzyma-
nia bydła, zarówno 
w przypadku obo-
ry uwięziowej, jak 
i wolnostanowisko-
wej, zwierzęta po-
winny mieć swobod-

ny, stały dostęp do miejsca pobierania pa-
szy. Nie bez znaczenia jest usytuowanie 
stołu paszowego w oborze, jego rozmia-
ry i konstrukcja. To wszystko rzutuje na 
dobrostan krów, ilość pobieranej paszy, 
a w konsekwencji na kondycję zdrowot-
ną i produkcyjność stada.

Pobieranie paszy

Rytm żywieniowy krowy jest bezpo-
średnio związany z porami zadawania 
paszy. Jeśli jest ona zadawana dwa razy 
dziennie – rano i popołudniu – to wła-
śnie na te godziny przypadają okresy jej 
pobierania. I jeśli żywienie w oborze za-
miast na pastwisku skraca czas pobiera-
nia paszy do 4-6 godzin, to liczba pod-
chodzenia do stołu paszowego oscyluje 
w granicach 6-12 razy. Idealną sytuacją 
jest, gdy na jedną krowę przypada jedno 
stanowisko paszowe, wówczas możemy 
mieć pewność, że każda z nich pobierze 
wystarczającą ilość paszy. Gorzej, gdy na 
jedno stanowisko będą przypadały 2-3 
krowy. Taka konkurencja będzie skutko-
wała przyspieszonym jedzeniem i gor-
szym pobraniem paszy przez krowy sto-
jące niżej w hierarchii stada. Nie bez zna-
czenia jest właściwie sporządzony i zbi-
lansowany TMR, po który krowy sięgają 
częściej i spożywają go szybciej. 

Sam przebieg pobierania paszy w du-
żej mierze zależy od położenia strefy ży-
wienia w oborze. Najczęściej jest ona usy-
tułowana w centralnej części obory, rza-
dziej w bocznych częściach budynku in-
wentarskiego. Istotną kwestią jest tu do-
stęp światła słonecznego. Przy zbyt dużej 
ekspozycji paszy na bezpośredni kontakt 
z nadmiernym nasłonecznieniem, wzra-
sta ryzyko jej zagrzewania, a tym samym 
obniżenie jakości i strawności. 

Stół paszowy

Stół paszowy to integralne miejsce w obo-
rze, drugie co ważności zaraz po legowi-
skach. Jego konstrukcja, materiał, z ja-
kiego jest wykonany, wymiary – muszą 
ściśle korelować z potrzebami zwierząt, 
z których najważniejszą jest niczym nie-
skrępowane pobieranie paszy. Doświad-
czenia wielu gospodarstw mleczarskich 
pozwoliły zoptymalizować parametry 
stołu paszowego w zależności od danej 
grupy technologicznej. I tak w przypad-
ku krów zasuszonych długość stołu pa-
szowego powinna wynosić 80 cm, 80-100 
cm dla krów w okresie okołowycielenio-
wym oraz 70-85 cm dla krów w pełnej 
laktacji. Oczywistym jest, że konstrukcja, 
oprócz wyżej wymienionego celu, jakim 
jest żywienie, musi spełniać również te 
funkcje, które nie spowodują uszczerbku 
na zdrowiu, w postaci otarć lub zranień 
u zwierząt. Stąd bardzo ważny jest po-
ziom stołu paszowego w stosunku do po-
ziomu ganka paszowego, z którego zwie-
rzęta sięgają po paszę. Przy wolnostano-

wiskowym systemie chowu bydła opty-
malna wysokość krawędzi stołu paszo-
wego powinna wynosić odpowiednio: 
dla krów mlecznych 50 cm, dla jałówek 
40-50 cm, a dla cieląt od 30 do 40 cm. Stół 
paszowy powinien mieć szerokość 400 do 
550 cm, co wiąże się bezpośrednio z wy-
miarami (szerokością roboczą) urządzeń 
do zadawania paszy.

Ważnym elementem, który bezpośred-
nio rzutuje na mleczność krów jest rodzaj 
materiału z jakiego jest wykonany stół 
paszowy. Najczęściej stosowaną prak-
tyką jest stosowanie betonu jako mate-
riału o odpowiedniej wytrzymałości, co 
jest istotne z puntu widzenia zastosowa-
nia do obsługi żywienia krów mlecznych 
ciężkich maszyn, których masa wraz 
z załadunkiem niejednokrotnie przekra-
cza kilkanaście ton (ciągnik, ładowarka, 
wóz paszowy). Dodatkowo częstą prak-
tyką jest zastosowanie po wylewce beto-
nowej wylewki samopoziomującej na ba-
zie żywicy, która szczelnie wypełni całą 
powierzchnię nie pozostawiając najmniej-

Krowy powinny mieć stały, niczym nieskrępowany dostęp do stołu paszowego. Z uwagi na fakt, iż stół paszowy, za-
raz po legowisku, jest najczęściej wykorzystywanym miejscem w oborze, to strefa żywienia powinna być integralnym 
obszarem dla efektywnej produkcji mleka w gospodarstwie.

mgr inż. Dorota Michniewicz 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Spotkały się krowy przy stole paszowym
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szych zakamarków. Tak uzyskaną po-
wierzchnię następnie poddaje się szlifo-
waniu, w celu zwiększenia śliskości beto-
nu, co wpłynie w przyszłości na zmniej-
szenie jego zużycia. Dodatkowo unikamy 
ewentualnych porowatości gdzie zbiera-
łyby się resztki paszy, które szybko ple-
śnieją a tym samym niepotrzebnie obcią-
żają układ trawienny zwierząt.

Drabiny paszowe

Korytarz paszowy, czyli miejsce, do 
którego bezpośrednio podawana jest 
pasza od tzw. ganku paszowego, gdzie 
przebywają krowy podczas karmienia, 
oddzielają wygrodzenia zwane drabina-
mi paszowymi.

Celem zastosowania drabin paszo-
wych jest wprowadzenie wymuszonego 
uporządkowania w stadzie podczas po-
bierania paszy. Ich konstrukcja i wyko-
nanie nie mogą być przypadkowe. Zacho-
wanie bezpieczeństwa i komfortu zwie-
rząt wymusza taką konstrukcję i montaż, 
które wyeliminują ostre krawędzie i in-
ne mechaniczne zagrożenia prowadzące 
do uszkodzeń ciała krów. Stąd koniecz-
nym jest, aby drabiny paszowe, a dokład-
niej ich budowa i montaż, stwarzały bar-
dzo dobre i wygodne warunki dla po-
bierania paszy. 

Hodowcy mają obecnie dostęp do sze-
rokiej gamy różnych typów drabin pa-
szowych różniących się między sobą nie 
tylko pod względem budowy, ale rów-
nież szczegółowych zasad wykorzysta-
nia. Najprostsze rozwiązanie stanowi 
przegroda poręczowa, czyli pozioma ru-
ra montowana na wysokości 110 cm dla 
jałówek lub 135 cm dla krów. Zwierzęta 
powinny także być odgrodzone piono-
wymi rurami, co pozwala wyznaczyć po-
jedyncze stanowiska żywieniowe, ograni-
czając konkurencję w grupie. Coraz częst-
szą modyfikacją stosowaną w oborach 
jest umieszczanie drabiny paszowej uko-
śnie. Takie rozwiązanie znacznie ograni-
cza ruch głowy zwierzęcia do góry, a tym 
samym zmniejsza możliwość przerzuca-
nia paszy nad drabiną na ganek paszo-
wy. Kolejnym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie drabin paszowych posiadających 
przegrody pionowe zamykane, co pozwa-
la unieruchomić zwierzęta przy żłobie 
lub zamknąć dojście do stołu paszowe-
go. Krowa stopniowo się uspokaja. Z re-
guły pobiera całą paszę dla niej przezna-
czoną, co daje hodowcy pewność, że cała 

zbilansowana dawka pokarmowa zosta-
ła pobrana. W zatrzaskowych drabinach 
paszowych szerokość jednego stanowi-
ska żywieniowego powinna wynosić od 
65 do 75 cm. Materiałem najczęściej uży-
wanym do wykonania drabin paszowych 
jest stal ocynkowana. 

Funkcjonalność stołu paszowego

Prawidłowo wykonany stół paszowy 
powinny charakteryzować dwie podsta-
wowe cechy. Zwierzęta powinny mieć do 
niego stały i niczym nieskrępowany do-
stęp, a jego obsługa, do której należą m.in. 
zadawanie pasz, podgarnianie oraz sprzą-
tanie powinna należeć do łatwych i funk-
cjonalnych. Stąd też optymalnym rozwią-
zaniem byłoby zadawanie TMR-u 2 ra-
zy na dobę, po porannym i wieczornym 
doju oraz jego podgarnianie, tak aby był 
zawsze dostępny i możliwy do pobrania 
dla zwierząt. Zasięg krowy to ok. 70 cm 
od skraju stołu paszowego. 

Zootechnicy niejednokrotnie podkre-
ślają, że o prawidłowości budowy sto-
łu paszowego, wygrodzeń, a także tech-
nologii przygotowania i zadawania 
TMR-u świadczy ilość pozostawionych 
niedojadów. Wynik na poziomie 3% dla 
całej obory można uznać za właściwy, 
przy czym struktura pozostawionej pa-
szy powinna być podobna do mieszani-
ny zadanej zwierzętom. 

Źródła:
- M.Pieszka, T.Barowicz, Przy stole paszo-
wym, Hoduj z głową, XI-XII 2020 r.,

- M.Gaworski, Prawidłowa budowa i użyt-
kowanie ciągów paszowych w pomieszcze-
niach dla bydła, Hodowca bydła, IV 2014 r.

- M.Gołębiewski, Zapewnienie optymal-
nych warunków utrzymania w nowocze-
snej oborze gwarantem wysokiej wydaj-
ności stada krów mlecznych – Wykład na 
webinarium p.n. „Innowacyjne rozwiąza-
nia w zarządzaniu stadem bydła mleczne-
go” 07.12.2020 r.
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Ze względu na za-
wartość wody wy-
słodki dzielimy na: 
mokre – 10-12% su-
chej masy, praso-
wane – 20-24% su-
chej masy, suszone 
– około 90% suchej 

masy oraz suszone z dodatkiem melasy 
w przedziale 5-15%. Aktualnie gospodar-
stwa odchodzą od stosowania mokrych 
wysłodków na rzecz suchych lub praso-
wanych, ponieważ wysłodki mokre są 
niewygodne do skarmiania i przechowy-
wania. Wynika to z faktu, że konserwa-
cja wysłodków mokrych wiąże się z du-
żym nakładem pracy, a przechowywanie 
stwarza wiele trudności. Problemem rów-
nież jest dostęp do nich – tylko w okre-
sie kampanii cukrowniczej. Dla celów ży-
wienia zwierząt wysłodki mogą być pod-
dawane procesowi prasowania, suszenia 
lub melasowania.

Wysłodki buraczane mokre prasowane

Poddawane są procesowi prasowa-
nia, tracąc część wody, która nie wycie-
ka z nich podczas transportu, obniża-
jąc znacząco jego koszty. Ich sucha ma-
sa po takim zabiegu waha się od 20 do 
24%. Wysłodki prasowane posiadają pu-
szystą strukturę, przyjemny (chlebowy) 
zapach i biało-żółte zabarwienie. Cechu-
ją się ponadto wyższą wartością energe-
tyczną (niż wysłodki świeże), dużą ilością 
pektyn w suchej masie oraz umiarkowa-
nym rozkładem białka w żwaczu. Powin-
ny być skarmione w okresie jednego ty-
godnia. Dłuższe przechowywanie wyma-
ga uprzedniej ich konserwacji, czyli kisze-
nia lub suszenia. 

Wysłodki buraczane prasowane są 
obecnie najtańszą paszą objętościową. 
Można je z powodzeniem wykorzystywać 
jako kompomenty dawek pokarmowych, 
szczególnie dla krów mlecznych oraz by-
dła opasowego. Krowy mleczne, w okre-
sie żywienia zimowego można podawać 
dziennie ok. 25-35 kg wysłodków praso-

wanych, zaś w okresie żywienia letniego 
5-15 kg. Bydło opasowe, w okresie zimo-
wym może pobierać 15-25 kg a w okresie 
żywienia letniego od 5 do 10 kg. Mając na 
uwadze dużą zawartość pektyn i hemi-
celulozy wysłodki prasowane mogą sta-
nowić dobre uzupełnienie dla kiszonek 
z traw lub roślin motylkowych, charak-
teryzujących się nadmierną podatnością 
białka na rozkład w żwaczu. Szczególnie 
istotny jest duży udział pektyn w suchej 
masie, gdyż węglowodany te cechuje wol-
niejszy rozkład w żwaczu w porównaniu 
do skrobi ale szybszy w zestawieniu do 
hemicelulozy i celulozy. Taki zestaw pasz 
może zapewnić prawidłową syntezę biał-
ka mikroflory w żwaczu. Ponadto, daw-
ka pokarmowa wzbogacona w wysłodki 
prasowane wpływa korzystnie na obni-
żenie poziomu mocznika i wzrost zawar-
tości tłuszczu w mleku. 

Ze względu na dużą zawartość wapnia 
w stosunku do fosforu, wysłodków pra-
sowanych nie należy stosować w żywie-
niu krów zasuszonych

Wskazania dotyczące żywienia

n nową paszę, w tym także z udziałem 
kiszonki z wysłodków prasowanych 
należy wprowadzać powoli, zawsze 
uwzględnić 14-dniowy okres przyzwy-
czajania się zwierząt,

n przy żywieniu bydła pamiętać o za-
pewnieniu odpowiedniej ilości paszy 
objętościowej,

n należy starannie wyliczyć dawki po-
karmowe,

n należy zwrócić uwagę na uzupełnie-
nie (kompensatę) składników mine-
ralnych,

n nie należy dozować wysłodków praso-
wanych do pustego koryta (stołu pa-
szowego).

Suszone wysłodki buraczane

Paszą o bardzo dużym potencja-
le energetycznym oraz całkowicie bez-
pieczną pod względem ryzyka zakwa-
szenia żwacza są suche wysłodki bu-

raczane, jeszcze prostsze w zadawa-
niu, mieszaniu z innymi komponentami 
i magazynowaniu. Produkowane w po-
staci sypkiej bądź granulowanej, stano-
wiące paszę pośrednią między paszami 
objętościowymi a treściwymi i znajdu-
jące zastosowanie we wszystkich okre-
sach żywienia bydła. Energia tej paszy 
stanowi około 80-85% wartości kukury-
dzy, a o zasobności energetycznej de-
cydują węglowodany, zwłaszcza pekty-
ny, które są doskonale wykorzystywane 
przez bakterie żwaczowe. Ich fermenta-
cja przebiega powoli i nie zagraża nad-
miernym obniżeniem pH treści żwacza. 
Wysłodki te dobrze wypełniają niedobo-
ry wolno uwalnianej energii, szczególnie 
w dawkach opartych na kiszonce z traw, 
roślin motylkowych oraz przy żywieniu 
pastwiskowym. 

Suche wysłodki buraczane mogą być 
skarmiane bezpośrednio na stole paszo-
wym, mogą też stanowić jeden z wielu 
komponentów dawki TMR-u oraz mogą 
być częścią mieszanki treściwej podawa-
nej krowom. W zależności od przezna-
czenia, ich zawartość może wahać się od 
10 do 50% masy mieszanki treściwej uzu-
pełniającej. Ilość wysłodków w dawce po-
karmowej dla krów mlecznych powinna 
wynikać z bilansu dawki pokarmowej. 
Dla krów mlecznych może być to 2-4 kg 
na dzień. Dla krów zasuszonych dawka 
powinna być ograniczana, np. do 1 kg/
dzień, głównie ze względu na zawartość 
potasu. Inną zaletą wysłodków suchych 
jest ich dostęp przez cały rok. 

Wysłodki suszone melasowane

Oprócz granulowanych czy brykie-
towanych wysłodków buraczanych su-
chych, na rynku dostępne są wysłodki 
melasowane. Dodatek melasy do wysłod-
ków suszonych wprowadza cukry proste, 
będące szybkim i łatwym źródłem ener-
gii dla bakterii żwaczowych. Poprawia 
to bilans białkowy, korzystnie wpływa-
jąc na mikroflorę żwacza. To prawdziwa 
„bomba” energetyczna, która jest dobrym 

Podstawą dawek pokarmowych dla bydła są pasze objętościowe. Niestety pogoda w ostatnich latach nie sprzyja ich 
produkcji, dlatego warto rozważyć zastosowanie pasz pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego. Jednym z naj-
bardziej popularnych produktów ubocznych stosowanych w dawkach dla krów mlecznych, opasów, a także cieląt są 
wysłodki buraczane.

mgr inż. Wanda Kępczyńska 
Kierownik Zespołu Doradców w Olsztynie

Wysłodki buraczane w żywieniu bydła
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komponentem dawki dla krów mlecz-
nych i opasów. Dodatkowo melasa po-
prawia smakowitość paszy co sprawia, że 
zwierzęta chętnie ją pobierają. Do korzyst-
nych cech wysłodków suszonych mela-
sowych należy stabilizowanie funkcjo-
nowania na przewód pokarmowy zwie-
rząt. Po zgranulowaniu pasza ta posia-
da szorstką strukturę, stwarzając dosko-
nałe warunki do pożądanej perystalty-
ki jelit oraz wydzielania soków trawien-
nych u przeżuwaczy, ułatwiając optymal-
ne trawienie pasz objętościowych. Nie-
wielka ilość włókna surowego powoduje, 
że dawka sporządzona z udziałem wy-
słodków suszonych brykietowanych me-
lasowanych może być skarmiana nawet 
w żywieniu wysokowydajnych zwierząt. 
Udział melasowanych wysłodków bura-
czanych w mieszankach treściwych dla 
krów dochodzić może do około 50%, co 
poprawia efektywność wykorzystania pa-
szy oraz pozwala obniżać koszty żywie-
nia. Nie zachodzi bowiem zjawisko „roz-
cieńczania” wartości energetycznej diety. 
Dawka jest „szorstka”, podrażnia ścianki 
przewodu pokarmowego. W efekcie po-
wstaje dużo soków trawiennych, przy za-
chowaniu dużej koncentracji energii (po-

dobnie jak w przypadku zastosowania 
słomy, plew, łuszczyn oraz siana gorszej 
jakości).

Zalecane dawki pokarmowe (kg/dobę)

n krowy mleczne – do 3 kg (przy więk-
szych dawkach wskazane moczenie 
w wodzie przez kilka godzin, najle-
piej przez noc),

n opasy – do 4 kg wskazane też zmiesza-
ne z innymi paszami, zwłaszcza nie-
chętnie pobieranymi przez zwierzęta.

Ze względu na mniejszą wartość ener-
getyczną suche wysłodki melasowane nie 
działają otłuszczająco na organizm zwie-
rzęcy jak śruty zbożowe. Z tych względów 
zalecane są do żywienia tych grup zwie-
rząt, u których zbytnie otłuszczenie nie 
jest wskazane. Przykładem może być stra-
tegia żywienia krów cielnych. Zbyt duże 
otłuszczenie tych zwierząt prowadzi do 
ciężkich porodów, zmniejszenia wydajno-
ści mleka i w efekcie trudności z zaciele-
niem. Jeśli krowy będą żywione w okre-
sie cielności paszami nieotłuszczającymi, 
w stadzie można będzie zaobserwować 
zwiększenie liczby lekkich porodów, pod-

wyższenie wydajności mleka, poprawi się 
również efektywność unasienniania. Ke-
tozę oraz nadmierne otłuszczenie można 
ograniczyć poprzez zastąpienie (chociaż 
częściowe) śrut zbożowych wysłodkami 
suszonymi melasowanymi.

Podsumowując należy podkreślić, że 
wysłodki buraczane stanowią wartościo-
wą paszę dla bydła i mogą być stosowa-
ne w żywieniu wszystkich grup techno-
logicznych. Analizując korzyści wynikają-
ce z ich stosowania w dawce żywieniowej 
należy zaznaczyć, że wysłodki buraczane:
n dostarczają w dawce stabilnej energii 

i poprawę bilansu białkowo-energe-
tycznego na poziomie żwacza,

n zmniejszają ryzyko występowania ke-
tozy i kwasicy żwacza,

n pozytywnie wpływają na rozwój mi-
kroflory żwacza,

n ograniczają udział pasz treściwych 
w dawce.

Źródła:
- Żywienie zwierząt i paszoznawstwo – D. 
Jamroz

- Hodowla bydła – J. Jaszczak
- Miesięcznik BYDŁO – M. Szoka
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CENY pASZ (10.02.2021 r.)

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

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
śruta sojowa ( 1 dt) 235,00
śruta rzepakowa 160,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25kg/46 zł

Brojler 2 25kg/44 zł

Odchów 1 25kg/41 zł
Odchów 2 25kg/39zł
Nioska 25kg/40 zł
Drób wodny 25kg/43 zł

De Heus -Stendera Lubawa Trzoda
Prestarter MPU 4%
Mammy Perfekt 20kg/64 zł

Prestarter MPU C 25kg/53 zł
Konc.HGC Junior 25kg/76 zł
Konc.HGC Super 25kg/63zł
Premiks Starter 2,5% 25kg/130zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25kg/107zł

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

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

Produkty SANO
Laktoma 44,00
Meggi 35 84,00
Mleko Milsan 152,00
Protamilk Complite 72,00
Protamino Forte 76,00
Protamino Matra 68,00
Protamino Piggi 78,00
Profisan 148,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j, Kurzętnik

Power Starter 76,00
otręby pszenne 80,00
Power tucznik *25 kg) 70,00
Provit L (25kg) 64,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 60,00
śruta rzepakowa 151,00
śruta sojowa 230,00

Spółdzielnia producentów trzody LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie cena (zł/dt)
Tucznik TV Super 275,00
Warchlak W 20% 306,00
Prosięta PDP 20% 315,00
Lochy karmiące LK 20% 270,00
Lochy prośne LP 7,5% 237,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro ProRobot 20 bez GMO 146,00
Agro Finezja 22 bez GMO 152,50
Agro Werwa bez GMO 276,00
Agro Extra Energia bez GMO 169,50
Agro Delicja bez GMO 196,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 183,50
Agro Musli KPP bez GMO 194,50
Agro Starter bez GMO 164,00
Agro Kadet bez GMO 151,50
Agro MH bez GMO 123,00
Agro Top CJ bez GMO 144,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 222,00
Maximus 38 MH z GMO 229,00
korektory 
Mikor 38 Active bez GMO 202,00
Mikor 34 MH bez GMO 184,00
Mikor 40 Protect bez GMO 197,00
Micor 35 Protect bez GMO 186,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 207,00
BullStar Strong bez GMO 187,50
BullStar Treściwy bez GMO 122,00

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 150,00
Agro Mix 28 bez GMO 156,00

preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1 708,00
Agrolac Excellent 688,00
Agrolac Komfort Plus 540,00
Agrolac Len 488,00

premiksy
VitAgro Repro Max 690,00
VitAgro SomiFix 530,00
Vit Agro Smart 545,00
VitAgro Elita 355,00
VitAgro TMR 375,00
Vit Agro Standard 450,00

VitAgro Gladiator 325,00
Vit Agro CJ Max 345,00
VitAgro Silver Efekt 345,00
VitAgro Silver Somat 395,00 
VitAgro Karot 475,00 
RumBa Active 515,00
KillAcid  415,00 
Agro Cell 640,00 
Calcium Koncept 980,00 
VitAgro Przygotowanie 760,00
VitAgro Lakto Somat 450,00
VitAgro Rozród 520,00
Agro Fat 550,00
Agro Bufor Max S.C. 295,00
Agro Bufor 268,00
MYcoKill 610,00

mieszanki produkcyjne bez GMO
dla krów mlecznych

Agro TOP 16 bez GMO 115,00
Agro TOP 18 bez GMO 118,50
Agro TOP 20 bez GMO 125,00
Agro TOP 22 bez GMO 132,00
Agro TOP 24 bez GMO 135,50
Agro 18 bez GMO 126,50
Agro 19 bez GMO 134,00
Agro 20 bez GMO 137,00
Agro 21 bez GMO 140,00
Agro 23 bez GMO 142,50

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

Pasze dla bydła cena (zł/dt)
Krówka 143,00
Lactoma 182,00
Cielak 1 184,00
Cielak 2 176,00
Opas 143,00
Keno 90,00

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 294,00
Starter Standard 186,00

Pasze dla drobiu cena (zł/dt)
Brojler 2 188,00
Kura nioska 176,00
Otręby pszenne 124,00
Mleko Milsan 544,00
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CENY ŚrODkÓW OCHrONY rOŚLIN (10.02.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

ZRiO Agroplon
Bartoszyce

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

P.U.-H. "CHEMIROL"
Bartoszyce

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

HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1 l 115,75         

Galaper 200 EC         1 l 64,94

Cewino 500 S.C.         1 l 225,00

Rosate Clean 360 SL         20 l 287,34

Atlantis 12 OD+Actiriob 500 ml 77,28         

Fenoxinn 110 EC     1l 155,00     

Fundamentum 700 WG     30g/300g 60/485     

Maister Power 42,5OD     5l 798,00     

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

Mustang 306 SE     1l 110,00     

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

Attribut 70 SG 120 g 165,80         

Agrosar   20 l 244,00       

Chwastox Extra 1 l 12,80         

Chwastox nowy trio 390 SL   1l 49,00       

Chwastox Turbo 340 SL 1 l 20,15     1 l 30,00   

Gold 450 EC 1 l 47,45         

Fernando Forte 300 EC 1 l 72,40         

Glean 75 WG 100 g 197,60         

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 18,47     20 g 26,00   

Tayson 464 1 l 33,85         

Lentipur FLO 500 SC 1 l 28,45         

Puma Uniwersal 069 EW 1 l 133,30         

Randap/FLEX 480   1 l 43,00       

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

Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52         

Titus 25 WG 100 g 286,70         

FUNGICYDY

Spodnam 554 DC   1 l 165       

Ambrossio 500 S.C.     1l 105,00     

Makler 250 SE     1l 96,00     

Topsin M 500 S.C.   1 l 85       

Kier 450 S.C.         1l 161,77

Proteus 110 OD   1 l 135       

Targa 10 EC   1 l 125,00       

INSEKTYCYDY

Delemetros 100 S.C.         1l 188,90

ZAPRAWY i regulatory

Nuprid 600FS 0,25 l 171,65       5l 361,21

Orius Extra 02WS 0,9 kg 44,70   0,9 kg 56,00     

Asahi SL   1 105,00       
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CENY ŚrODkÓW OCHrONY rOŚLIN (10.02.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Halwit - Grabinek Hurtownia "Alczes" Lubawa Alfa Agri Michalak P.A. Michalak Szczytno

opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL 5 l 96     
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 130     
Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 220     
Maister POWER 42,5 OD 1 l 151     
Mustang forte 195SE 1 L 115   5l 666,00
Roundap Ultra 360 SL 20 L 410     
Titus 25 WG 100 g 327     
Mustang 306SE 1 l 116     
Fusilade Forte 150 EC   1l 129,00   
Chisel 75 WG   60g 99,00   
Puma Uniwersal 069 EW 5 l 620 1l 135,00   

FUNGICYDY
Artea 330 EC 5 l 725,00     
Tarcza Łan 250 EW   1l 58,00   
Funaben Plus 02WS 0,3 kg 22,00     

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG 40 g 174,00     
Actar 25 WG   40 g 22,00   
Decis Mega 50 EW 1 l 135,00     
Mospilan 20SP 200 g 100,50   2,4 g 7,00
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CENY SkUpU ŻYWCA (zł/kg) (10.02.2021 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu Żywiec wieprzowy 3,7 – 4,20 +VAT
WBC kl.E -5,0 – 5,30 zł+VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:

jałówki – śr. 7,9
buhajki – śr. 8,8

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

byki pow. 300 kg R-13,80

jałówki: 6,20-6,70+VAT
byki (HF): 6,50-7,10+VAT

byki mięsne: 7,00-7,50+VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 8,35 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 10,90 brak skupu

CENY SKuPu MLEKA (10.02.2021 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 0,40  0,12  0,30 1,67 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie 0,11 0,10 0,1+0,05 1,63 0,1-0,22

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

+0,02 za kontr. użytk.

ŚrEDNIE CENY tArGOWISkOWE (w zł) (10.02.2021 r.)

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

Biskupiec    100-160 0,70-1,00

Ełk 85 70 75 100-110 0,80-1,00

Giżycko    100-120 0,50-0,80

Olecko 90 70 70 130-190 0,70-1,00

Orneta 100  90 0,70

Pisz    1320-190 0,7-1,00

Szczytno    120 1,15
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CENY NAWOZÓW (10.02.2021 r.)

Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H
S.Bartkowski, Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

"Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn"

"Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka" K.Samoraj
Mrągowo

"UNIROL-NOWAK 
Sp. J. Ełk"

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

"Zaopatrzenie Rolnictwa  
i Ogrodnictwa „Agroplon”  

Bartoszyce"

Chemirol Bartoszyce

"Centrala Nasienna 
Nidzica"

"Halwit 
Grabinek"

"BAY WA Nowa Wieś  
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem"
Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa ul. 
Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo
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CENY USŁUG rOLNICZYCH (10.02.2021 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 172,80 229,50 h 240,00

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h 330,00

Roztrząsanie obornika 388,80 184,50 h 90 za 1 przyczepę 13t

Transport 1-przyczepa 123,00 150,00 130,00

Transport 2-przyczepy 147,60 170,00 150,00

Siew kukurydzy 189,00 h 140,00 130(ha)

Najem ciągnika 140,00 h

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

Siew zbóż 180,00 130(ha)

Wysiew nawozów 162,00 h 50(ha)

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/tona 250(25t/h)

Kultywator 172,80

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

Agregowanie 80(ha)

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00

Opryskiwanie 40(ha)

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

Wypożyczenie ciągnika 108 h 120,00

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

Bronowanie 97,20

Wałowanie 97,20

Talerzowanie 172,80 261,00 100(ha)

Ładowarka 129,60 155,70 130,00 120/h

Spycharka 129,60

Koparka 108,00 100,00

Równarka 135,00

Zestaw niskopodwoziowy 147,60

Zbiór kukurydzy na kiszonkę 850(ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno 360(h)

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

Koszenie kombajnem zbożowym 300(ha)

Zbiór balotów turem 126,00 h

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele
prostopadłościenne 25 zł/szt

Zbiór zielonek 581,40-632,70 h 300,00

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Zarówno naturalne warunki środowiskowe, 
jak i klimatyczne w sposób istotny wpływają 
na jakość i ilość wody. Występujące w dzisiej-
szych czasach anomalie pogodowe doprowa-
dzają coraz częściej do zachwiania równo-
wagi pomiędzy opadami, a potrzebami ro-
ślin w okresie wegetacji. Zmiany te w bez-
pośredni sposób wpływają na wysokość i ja-

kość plonów, a tym samym na wytwarzanie produktów rol-
nych. Zaburzenia jakości i różnorodności plonów powodują 
również zwiększenie zapotrzebowania na wodę w rolnictwie.

Ostatnie lata pokazały, że w Polsce konieczne jest komplek-
sowe i zrównoważone podejście do gospodarowania wodami 
w rolnictwie. Postępująca susza niszczyła uprawy, wiele rzek 
i zbiorników wodnych wysychało, a niektóre gminy wprowa-
dzały ograniczenia związane z korzystaniem z wody wodo-
ciągowej. Ulewne deszcze na przełomie maja i czerwca rów-
nież powodowały straty. Z jednej strony brak wody spowo-
dowany suszą, z drugiej jednak nadmierne nasiąkanie wodą 
gleby wpływa na pogarszanie jakości plonów, a tym samym 
straty zwłaszcza w rolnictwie. Ponadto wieloletnie zaniedba-
nia w zakresie gospodarowania wodą, melioracji czy retencji 
w naszym kraju są bardzo duże. Z uwagi na fakt, że rolnicy 
w pewnym stopniu kontrolują obieg wody w warunkach lo-
kalnych poprzez irygacje lub osuszanie, odpowiednie prakty-
ki rolne mogą korzystnie wpływać na cykl hydrologiczny ja-
ko część systemu klimatycznego. Rozwiązania mające na celu 
zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu zuży-
cia wody są priorytetem w przyszłości naszego kraju. Aby rol-
nictwo nadal przynosiło korzyści zarówno społeczno-ekono-
miczne, jak i środowiskowe musi mieć zapewniony dostęp do 
wystarczających zasobów wodnych. 

Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)

Wychodząc naprzeciw potrzebom Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradz-
twa Rolniczego, w 2020 roku podjęły inicjatywę tworzenia Lo-
kalnych Partnerstw ds. Wody, czyli sieci efektywnej współpra-
cy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania za-
sobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz 
łagodzenia skutków suszy na poziomie lokalnym. 

W 2021 roku Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce 
przeprowadzą cykl spotkań i warsztatów z rolnikami, miesz-
kańcami i podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę wod-
ną w wybranych powiatach. Podczas spotkań zostaną przepro-
wadzone dyskusje związane m.in. z najważniejszymi problema-
mi odnoszącymi się do wykorzystywania wody w rolnictwie. 

Celem spotkań jest poznanie głównych problemów związa-
nych z gospodarką wodną regionu oraz wypracowanie wspól-

nych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki 
wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ponadto rozpo-
wszechnianie informacji na temat oszczędnego i efektywnego 
gospodarowania wodą na terenach wiejskich.

Do głównych obszarów działania LPW należą m.in.:

n inwestycje związane z pozyskaniem i wykorzystaniem wo-
dy w produkcji rolniczej;

n woda w gospodarstwach domowych;
n ochrona wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi.

Plan tworzenia Lokalnych partnerstw obejmuje dwa etapy:

n pierwszy (pilotażowy) etap, który polegał na utworzeniu 
partnerstwa w jednym pilotażowym powiecie w 2020 roku. 
W województwie warmińsko-mazurskim pierwsze LPW po-
wstało w powiecie braniewskim. 

n obecnie rozpoczyna się drugi etap (tzw. upowszechnienio-
wy), który obejmuje utworzenie LPW w 9 powiatach woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 

W efekcie Lokalne Partnerstwa ds. Wody mają przyczynić się 
do poznania zasobów wodnych regionu oraz oszacowania po-
trzeb związanych z wodą wykorzystywaną na cele produkcyj-
ne i gospodarstwa domowego. Ważnym aspektem jest również 
zwiększenie świadomości oraz aktywizacja rolników i miesz-
kańców obszarów wiejskich do racjonalnego zarządzania wodą. 

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 odbę-
dzie się dnia 24 marca 2021 r., w godzinach 9:00-13:00.

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli administra-
cji publicznej, producentów rolnych, przedstawicieli doradz-
twa rolniczego, nauki i samorządu rolniczego oraz przedsię-
biorców, organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich i ochrony środowiska, jak również lokalnych lide-
rów. Podczas spotkania poza kwestiami związanymi z two-
rzeniem lokalnych partnerstw poruszone zostaną zagadnie-
nia dotyczące adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, melio-
racji wodnych oraz nowoczesnych systemów nawadniania 
upraw rolniczych.

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

W zakresie tworzenia partnerstw zapraszamy do kontak-
tu z wojewódzkim koordynatorem ds. LPW panem Pawłem 
Urbanowiczem, tel. 665 895 606; e-mail: p.urbanowicz@w-modr.pl.

W obecnych czasach, w dobie intensywnego rozwoju rolnictwa oraz ciągłych zmian klimatycznych mających wpływ 
na rozkład opadów fundamentalne znaczenie ma zastosowanie kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań i działań 
związanych z gospodarką wodną.

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

problemy gospodarowania wodą w rolnictwie
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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.:

Aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie
24 marca 2021 r., w godzinach 9:00 – 13:00

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest łatwym przedsięwzięciem. Wymaga od rolnika po-

siadania wiedzy technologicznej i ekonomicznej w odniesieniu do produkcji rolnej, analizowania sy-
tuacji rynkowej i spełnienia określonych obowiązków. Działalność rolnicza powinna być prowadzo-
na tak, aby przyczyniała się do poprawy środowiska naturalnego. Regulują to odpowiednie usta-
wy i rozporządzenia, których źródłem są dyrektywy unijne. Istotne jest aby środowisko naturalne 
jako zasób dla działalności rolniczej, było szczególnie chronione.

Głównymi źródłami zagrożeń ze strony działalności człowieka na środowisko są m.in.: prowa-
dzenie intensywnych form gospodarowania powodujących zanieczyszczenie wód i erozję gleb, 
uprawa monokulturowa, intensywne użytkowanie, zaorywanie lub zaniechanie użytkowania pa-
stwisk i łąk, zanikanie lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt, nadmierne użytkowanie 
i osuszanie terenów wodno-błotnych oraz wypalanie ściernisk i roślinności.

Podejmowanie wszelkich działań, w gospodarstwie rolnym, mających na celu ochronę śro-
dowiska, zrównoważone użytkowanie gruntów poprawiających ich jakość, zapewniających 
dobrostan zwierząt i produkujących wyroby niezagrażające zdrowiu zarów-
no ludzi jak i zwierząt są konieczne, aby zachować dostępne zasoby dla przy-
szłych pokoleń. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono skuteczne rozwiązania w gospo-
darstwie rolnym, korzystnie wpływające na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt.

Spis wszystkich nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz substancji odżyw-
czych dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym zawarty jest w rozporządzeniu 
889/2008, Załącznik I „Nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżyw-
cze, o których mowa w art. 3 ust.1 i art.6d ust.2”. 

Pod pojęciem nawozy rozumiemy substancje, które bezpośrednio odżywiają rośliny oraz po-
średnio, poprzez poprawę żyzności gleby. Natomiast środki poprawiające właściwości gleby są to 
substancje wprowadzane do gleby w celu poprawienia jej parametrów (np. wilgotność, pulchność, 
zakwaszenie), tak żeby była lepszym podłożem dla uprawianych roślin. W Załączniku I są wy-
mienione nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje, które mogą wchodzić 
w skład nawozów i substancji poprawiających właściwości gleby, dopuszczonych do stosowania 
w rolnictwie ekologicznym. Aktualna lista, która zawiera wszystkich producentów, znajduje się na 
stronie http://www.iung.pulawy.pl. Lista zawiera nazwę handlową, nazwę producenta (dane do kon-
taktu), charakterystykę substancji (do której grupy zalicza się nawóz np. nawóz wapniowy, środek 
poprawiający właściwości gleby, nawóz fosforowy itd.) oraz numer świadectwa.

IUNG Puławy – czyli Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach jest jednostką oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań 
określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środków popra-
wiających właściwości gleby.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

GOSPODARSTWO ROLNE
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z siedzibą w Olsztynie
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tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39
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Problem niedoboru wody słodkiej dotyczy także Polski. Około 75% powierzchni naszego kraju, boryka się z czasowym 
jej niedoborem. Zasoby wody pitnej są prawie trzykrotnie mniejsze, niż stanowi średnia europejska. Dlatego każdy 
użytkownik powinien włączyć się w kwestę jej oszczędzania.

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

Odzysk ścieków szarych i sposoby
zmniejszania zużycia wody

Organizacja Współpra-
cy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) informu-
ję, iż do roku 2050 za-
potrzebowanie na wo-
dę pitną może wzro-
snąć nawet o 55%, 
a niedobór tych zaso-

bów może być odczuwalny przez 40% 
społeczeństwa naszej planety. Nasilające 
się ekstremalne zjawiska pogodowe w po-
staci suszy, nawalnych deszczy i powo-
dzi nie wpływają pozytywnie na dostęp-
ność zasobów wodnych. Z ekonomiczne-
go punktu widzenia, cena wody sieciowej 
będzie wzrastać powodując wzrost kosz-
tów odprowadzania ścieków. 

Obecnie dostępne na rynku baterie 
z perlatorami na wylewkach, dwuprzy-
ciskowe spłuczki ustępowe, odpowiednie 
zachowanie użytkowników itp., wpływa-
ją na zmniejszenie zużycia wody w go-
spodarstwie domowym. Czy można zro-
bić więcej? Dobrym rozwiązaniem jest in-
stalacja dualna (podwójna), czyli zintegro-
wany system zaopatrzenia w wodę po-
zwalający na korzystanie z wody wodo-
ciągowej i recykling ścieków szarych oraz 
wód deszczowych. W niedalekiej przy-
szłości może stać się powszechnym, a na-
wet obowiązkowym standardem wyposa-
żenia budynku. Nieruchomości takie mo-
gą być premiowane. Obecnie jest rozpo-
wszechniona w Europie Zachodniej. Na-
tomiast w Polsce ze względu na brak ure-
gulowań prawnych dotyczących recyklin-
gu ścieków szarych istnieją obawy zarów-
no projektantów, inwestorów i użytkow-
ników przed stosowaniem tego rozwiąza-
nia, przykładowo w gospodarstwach do-
mowych. Konieczna jest zmiana przepi-
sów w tej branży. Na dzień dzisiejszy, in-
stalacja ta może być stosowana w budyn-
kach spełniających wymagania zawarte 
w certyfikacji wielokryterialnej (LEED/
BREEAM) np. w hotelach, biurowcach itp. 

Ścieki szare powstają podczas mycia 
naczyń, rąk, kąpieli, prania itp. Przyjmu-

je się, że zużycie wody na mycie i kąpie-
le stanowi 36%, zmywanie 10%, spłukiwa-
nie toalety 30%, sprzątanie 6%, pranie 15% 
i na gotowanie 3%. Zatem recykling ście-
ków szarych, obniży zarówno zapotrze-
bowanie na wodę pitną i ilość powstają-
cych ścieków. Z korzyścią dla środowiska 
i domowego budżetu. Odzyskana woda 
może zostać wykorzystana do spłukiwa-
nia toalet, prac porządkowych np. mycie 
okien, podłóg itp., podlewania terenów 
zielonych i czynności gospodarczych np. 
mycie chodników, posadzek itp. 

Działanie systemu dualnego polega na 
tym, iż woda z pralki, umywalki, wanny 
itp. jest oczyszczana poprzez napowie-
trzanie, oczyszczanie mechaniczne, filtra-
cję i dezynfekcję. Następnie jest odprowa-
dzana do zbiornika na wodę oczyszczo-
ną. Do którego podłączona jest instalacja 
wody oczyszczonej z urządzeniami sani-
tarnymi np. miska ustępowa, zawór czer-
palny itp. W momencie zapotrzebowania 
na wodę, ze zbiornika tłoczona jest woda 
do urządzenia sanitarnego. W przypad-
ku braku wody w zbiorniku, uruchamia-
ne jest zasilanie z instalacji wodociągowej. 
Dostępne są też rozwiązania zblokowane 
dla mniejszych instalacji np. dużych do-
mów. Urządzenia sanitarne tj. umywalka, 
miska ustępowa i zbiornik wody płuczącej 
są połączone razem, jako jedno urządze-
nie. Ścieki szare z umywalki są doprowa-
dzane do modułów filtracyjnych i dezyn-
fekujących, a po oczyszczeniu przepły-
wają do zbiornika magazynowego zasila-
jącego urządzenie sanitarne. Gdy zabrak-
nie wody w zbiorniku, automatycznie da-
ne urządzenie zasilane jest wodą wodo-
ciągową. Szacuje się, iż można w te spo-
sób obniżyć zużycie wody nawet o 25%. 

Co możemy jeszcze zrobić w naszych 
domach, aby zmniejszyć zużycie wody:
n zastosowanie baterii jednouchwyto-

wych – szybsze dostosowanie wyma-
ganego ciśnienia i temperatury wody,

n stosowanie urządzeń mniej wodochłon-
nych – wymiana starych i zużytych,

n stosowanie głowic ceramicznych w ba-
terii dwustopniowej z blokadą wypły-
wu wody – pierwsze wychylenie 
uchwytu (przycisk eko) – strumień wo-
dy ekonomiczny,

n zastosowanie baterii prysznicowych ter-
mostatycznych – uzyskanie ciepłej wody 
o wymaganej temperaturze bez wcze-
śniejszego spuszczania zimnej wody,

n zastosowanie baterii o mniejszej śred-
nicy wylewki,

n stosowanie słuchawek prysznicowych 
z regulacją ciśnienia wody,

n magazynowanie i powtórne wykorzy-
stanie wód opadowych/roztopowych na 
terenie danej nieruchomości do nawad-
niania ogrodów, terenów zielonych itp.,

n właściwe zachowanie użytkowników 
np. nie marnowanie wody podczas my-
cia, kąpieli, zmywania naczyń itp.

Można byłoby wymieniać jeszcze wię-
cej przyjaznych rozwiązań, ale to zale-
ży od preferencji i potrzeb użytkowni-
ków. Najmniejsza zmiana może przynieść 
pewne oszczędności w gospodarstwie 
i chronić zasoby wodne. Koniecznie nale-
ży zwiększyć świadomość społeczeństwa 
w kwestii oszczędzania wody, poprzez 
kampanie informacyjno-edukacyjne.

Źródła:
- http://www.rynekinstalacyjny.pl/
- https://receptynadom.pl/
- https://rynekpierwotny.pl/
- https://www.mieszkanie-i-wspolnota.pl/
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Definiując kalkulacje rolnicze, można powiedzieć, że kalkulacje to rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk. 
Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań orga-
nizacyjnych i ekonomicznych.

mgr Klaudia Miziej 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

kalkulacje rolnicze

Nie należy utożsa-
miać kalkulacji z ob-
liczeniami. Kalkula-
cje dotyczą przyszło-
ści, natomiast obli-
czenia opierają się na 
faktycznych zaszło-
ściach lub wielko-

ściach, które można ściśle określić. 

Duża konkurencyjność i wolny rynek 
wymuszają na rolnikach zaznajomienie 
z zagadnieniami ekonomicznymi, niezbęd-
nymi do prawidłowego funkcjonowania 

i oceny ekonomicznej gospodarstwa. Da-
ne o kosztach produkcji wykorzystywane 
są do podejmowania bieżących decyzji pod 
kątem planowania na przyszłość. Kalkula-
cje poszczególnych działalności mogą słu-
żyć rolnikom jako podpowiedź przy prze-
prowadzaniu własnych rachunków. 

Przedstawione w niniejszym podsumo-
waniu obliczenia rolnicze są obliczenia-
mi uśrednionymi o charakterze ilustracyj-
nym, które mogą służyć jedynie jako mate-
riał pomocniczy do przygotowania szcze-
gółowych obliczeń, stanowiących element 

analizy bieżącej produkcji i planowania 
działalności rolniczej. Należy zauważyć, 
że przyjęte parametry mogą się zmieniać 
w zależności od gospodarstwa, dla które-
go przygotowywana jest kalkulacja rolni-
cza, a precyzyjnych obliczeń w odniesie-
niu do określonych warunków można do-
konać na podstawie bazy danych zgodnej 
z tym, co dzieje się w analizowanym go-
spodarstwie.

Zgodnie z cyklicznym udostępnianiem 
kalkulacji w BI, zamieszczamy kolejną 
kalkulację, tym razem tucznika.

KOSZTY PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO W CYKLU OTWARTYM (do 110 kg – grudzień 2020)

Wyszczególnienie J.m. Cena

Warianty żywieniowe
Wariant I Wariant I Pasze pełnoporcjowe

z zakupu
Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji         
Żywiec wieprzowy kg 4,40 110,00 484,00 110,00 484,00 110,00 484,00
Dotacje do PP         

Wartość produkcji ogółem   484,00 484,00 484,00
Pasze         

Pszenica paszowa dt 74,23 0,41 30,43 0,97 72,00   
Jeczmień paszowy dt 67,09 1,59 106,67     
Pszenżyto dt 69,20 0,53 36,68 0,80 55,36   
Kukurydza dt 71,64   0,80 57,31   
Śruta rzepakowa dt 130,00 0,23 29,90 0,11 14,30   
Śruta sojowa dt 190,00 0,12 22,80 0,12 22,80   
Koncentrat dla tuczników dt 239,80 0,35 83,93 0,40 95,92   
Mieszanka dla warchlaków dt 130,20     0,60 78,12
Mieszanka dla tuczników dt 118,50     2,60 308,10
Premix warchlak/tucznik dt 572,70 0,01 5,73 0,01 5,73   

Razem pasze   316,14 323,42 386,22
Inne koszty bezpośrednie         

Wartość prosięcia szt. 171,60 1,00 171,60 1,00 171,60 1,00 171,60
Usługi weterynaryjne  25,00 1,00 25,00 1,00 25,00 1,00 25,00

Razem inne koszty bezpośrednie  196,60 196,60 196,60
Koszty bezpośrednie   512,74 520,02 582,82
Nadwyżka bezpośrednia   -28,74 -36,02 -98,82

Koszty utrzymania budynków  10,00%  51,27  52,00  58,28
Czynsze, odsetki, najem  5,00%  25,64  26,00  29,14
Inne  13,00%       

Koszty pośrednie   76,91 78,00 87,42
Koszty całkowite   589,65 598,03 670,24
Koszt produkcji 1 kg   5,36 5,44 6,09
Wskaźnik opłacalności produkcji  % 82,08 80,93 72,21
Poziom ceny za 1 kg żywca zapewniający opłacalność zł 5,36 5,44 6,09
Dochód rolniczy   -105,65 -114,03 -186,24 

Bieżące Informacje nr 3 [377]  n Marzec 2021 33

z ekonomią za pan brat



Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu nieruchomości rolnej w pierwszej kolejności 
przysługuje rolnikowi indywidualnemu. Jednak są wyjątki określone precyzyjnie w ww. ustawie, które pierwszeństwo 
pierwokupu dają KOWR, nawet jeżeli nabywcą jest rolnik indywidualny.

mgr inż. Renata Gazda 
Główny Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Obrót ziemią – prawo pierwokupu, definicja 
rolnika indywidualnego, kwalifikacje rolnicze

Prawo pierwokupu 
przysługuje rolni-
kowi indywidual-
nemu, jeżeli w wy-
niku nabycia nieru-
chomości rolnej na-
stępuje powiększe-
nie jego gospodar-

stwa rodzinnego, jednak do powierzchni 
nie większej niż 300 ha (Ustawa o kształ-
towaniu ustroju rolnego art. 3 i 5).

Nabywana nieruchomość rolna mu-
si być też położona w gminie, w której 
ma miejsce zamieszkania nabywca, lub 
w gminie graniczącej z tą gminą. Jed-
nym słowem, aby rolnikowi przysługiwa-
ło prawo pierwokupu (nad KOWR) mu-
szą być spełnione poniższe przesłanki:
n kupujący nieruchomość rolną musi 

być rolnikiem (indywidualnym);
n po zakupie nieruchomości rolnej łącz-

na powierzchnia gospodarstwa rolne-
go nie może przekroczyć 300 ha;

n nieruchomość rolna powiększa gospo-
darstwo rodzinne rolnika kupującego 
tą nieruchomość;

n nabywana nieruchomość rolna jest po-
łożona w gminie, w której rolnik ma 
miejsce zamieszkania lub;

n nabywana nieruchomość rolna jest 
przynajmniej położona w gminie gra-
niczącej z gminą, w której zamieszku-
je rolnik.

Rolnik indywidualny ma oczywiście 
prawo zakupu gruntów rolnych nieza-

leżnie od miejsca ich położenia, jednak 
ma to wpływ na prawo pierwokupu ta-
kiej nieruchomości.

Jeżeli nabywana przez rolnika indy-
widualnego nieruchomość rolna nie po-
większa jego gospodarstwa rodzinnego 
lub jest położona w gminie, w której nie 
ma on miejsca zamieszkania (lub w gmi-
nie, która nie graniczy z tą gminą) to wła-
śnie KOWR przysługuje w takim wypad-
ku prawo pierwokupu, nawet jeśli ku-
pującym jest rolnik indywidualny (art.3 
Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

W takiej sytuacji sporządzana jest 
przez notariusza warunkowa umo-
wa sprzedaży i notariusz sporządzają-
cy umowę przesyła ją do KOWR. Jeżeli 
KOWR w terminie 1 miesiąca nie złoży 
oświadczenia o skorzystaniu z pierwoku-
pu jest to sygnał do tego, że rolnik może 
zawrzeć umowę sprzedaży i nabyć inte-
resujące go grunty 

Ponieważ zgodnie z Ustawą nabyw-
cą nieruchomości rolnej może być wy-
łącznie rolnik indywidualny, warto po-
znać definicję. Rolnik indywidualny – 
to osoba fizyczna będąca właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, samoist-
nym posiadaczem lub dzierżawcą nie-
ruchomości rolnych, których łączna po-
wierzchnia użytków rolnych nie prze-
kracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje 
rolnicze oraz co najmniej od 5 lat za-
mieszkująca w gminie, na obszarze któ-

rej jest położona jedna z nieruchomo-
ści rolnych wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego i prowadząca przez 
ten okres osobiście to gospodarstwo. Do 
powyższego okresu zalicza się okres za-
mieszkiwania w innej gminie bezpo-
średnio poprzedzający zmianę miejsca 
zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest al-
bo była położona jedna z nieruchomości 
rolnych wchodzących w skład tego go-
spodarstwa rolnego.

W myśl Ustawy osoba fizyczna posia-
da kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
n wykształcenie rolnicze zasadnicze za-

wodowe, zasadnicze branżowe, śred-
nie, średnie branżowe lub wyższe, lub

n tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodo-
wy, lub tytuł zawodowy mistrza w za-
wodzie przydatnym do prowadzenia 
działalności rolniczej i posiada co naj-
mniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, 
lub

n wykształcenie wyższe inne niż rolni-
cze i posiada co najmniej 3-letni staż 
pracy w rolnictwie albo wykształcenie 
wyższe inne niż rolnicze i ukończone 
studia podyplomowe w zakresie zwią-
zanym z rolnictwem, albo wykształce-
nie średnie lub średnie branżowe in-
ne niż rolnicze i posiada co najmniej 
3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

n wykształcenie podstawowe, gimna-
zjalne, zasadnicze zawodowe lub za-
sadnicze branżowe inne niż rolnicze 
i posiada co najmniej 5-letni staż pra-
cy w rolnictwie.

KAMPANIA WNIOSKOWA 2021
Od 15 marca rozpoczyna się kampania wnioskowa. Wnioski o płatności bezpośrednie wzorem ostatnich 
lat można złożyć za pomocą Aplikacji eWniosekPlus. 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Powiatowe Zespoły Doradztwa 
Rolniczego służą doradzaniem i pomocą w wypełnianiu wniosków oraz innych dokumentów związanych z PROW.

Szczegóły zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 2021 roku poznamy wkrótce i na bieżąco będziemy 
Państwa o nich informować. Jesteśmy dostępni w biurach powiatowych oraz w Centrali w Olsztynie przy 
ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami i do śledzenia strony internetowej Ośrodka 
www.wmodr.pl oraz na fanpage www.facebook.com/ wmodr.olsztyn.
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Za staż pracy, uznaje się okres, w któ-
rym osoba fizyczna:
n podlegała ubezpieczeniu społecznemu 

rolników, lub
n prowadziła działalność rolniczą w go-

spodarstwie rolnym o obszarze nie 
mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej 
własność, przedmiot użytkowania 
wieczystego, przedmiot samoistnego 
posiadania lub dzierżawy, lub

n była zatrudniona w gospodarstwie 
rolnym na podstawie umowy o pracę 
lub spółdzielczej umowy o pracę, wy-
konując pracę związaną z prowadze-
niem działalności rolniczej, lub

n wykonywała pracę związaną z prowa-
dzeniem działalności rolniczej w cha-
rakterze członka spółdzielni produk-
cji rolnej, lub

n odbyła staż, o którym mowa w art. 53 
ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, obejmujący wykonywanie czynno-
ści związanych z prowadzeniem działal-
ności rolniczej,

n pracowała w indywidualnym gospo-
darstwie rolnym (okres pracy po-
twierdzony zaświadczeniem wyda-
nym na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu 
okresów pracy w indywidualnym gospo-
darstwie rolnym do pracowniczego stażu 
pracy).

Posiadanie kwalifikacji rolniczych 
przez osoby wykonujące działalność rol-
niczą określa Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 
2012 r. Określono w nim: 
n kierunki studiów wyższych, których 

ukończenie uznaje się za posiadanie 
wykształcenia wyższego rolniczego;

n zawody, których posiadanie uznaje 
się za wykształcenie średnie rolnicze, 
średnie branżowe rolnicze, zasadni-
cze zawodowe rolnicze lub zasadni-
cze branżowe rolnicze;

n zagadnienia objęte zakresem studiów 
podyplomowych, ze względu na któ-
re uznaje się te studia za studia pody-
plomowe, których zakres jest związa-
ny z rolnictwem;

n tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawo-
dowe oraz tytuły zawodowe mistrza 
w zawodzie przydatnym do prowa-
dzenia działalności rolniczej;

n rodzaje dowodów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji rolniczych, 
o których mowa w Ustawie o kształto-
waniu ustroju rolnego.

Źródło:
- www.kowr.gov.pl

Co trzeCią firmą w PolsCe kieruje kobieta. Czy to możliwe?C
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Ciekawą informację opublikowano po czwartej edycji ba-
dania na świecie przeprowadzonej przez „Mastercard In-
dex of Women Enterpreneurs”. Kobiety prowadzą jedną 
trzecią firm działających na polskim rynku. Polska czołu-
je wśród innych państw oferujących kobietom najlepsze 
warunki do prowadzenia własnej działalności.

Przedmiotem badań 
Mastercard jest przed-
siębiorczość kobiet w 58 
krajach, co stanowi aż 
80% aktywnych zawo-
dowo kobiet na całym 
świecie. W badaniach 
pod uwagę bierze się 
trzy obszary przedsię-
biorczości: udział kobiet 
w rynku pracy, w tym od-
setek stanowisk mene-
dżerskich i specjalistycznych oraz aktywności zawodowej ko-
biet, dostęp do zasobów wiedzy i środków finansowych oraz 
poziom przyjazności warunków do prowadzenia działalności 
gospodarczej w danym kraju.

Badania prowadzone w roku 2020 dotyczyły czynników, 
które ułatwiają lub hamują rozwój zawodowy kobiet, a także 
ich wkład w życie społeczne i gospodarcze. Pod uwagę wzię-
to przedsiębiorcze kobiety z całego świata. Polki znalazły się 
na piątym miejscu i tym samym przeskoczyły aż z 10 pozycji 
w stosunku do wyników roku 2019. Przy tym stanęły na najwyż-
szym podium w Unii Europejskiej. W rankingu sąsiadują nam 
Szwajcaria, Wielka Brytania, Szwecja i Hiszpania. Dla Polek 
to znakomity awans. Zrodziły się już przypuszczenia, że dobry 
rezultat uzyskano poprzez wsparcie małych i średnich przed-
siębiorców, które w stosunku do 2019 wzrosło o 50%. Nato-
miast w rankingu udziału kobiet w rynku pracy Polska awan-
sowała z miejsca 8. i zajęła 4. miejsce. 

W podsumowaniu Mastercard zauważono, że „Polska do-
konała dużego postępu w tworzeniu środowiska dla przedsię-
biorczych kobiet”.

Polska już w 2018 roku znalazła się w czołówce państw pod 
względem liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. Kobie-
ty stanowią w polskich firmach aż 34% wśród wyższej kadry 
menedżerskiej. Wynik jest znacznie wyższy od średniej euro-
pejskiej i światowej. I co ciekawe, kobiety dominują w wyższej 
kadrze ściśle kierowniczej.

Z rankingu wynika też, że aktywność przedsiębiorcza ko-
biet rośnie na całym świecie, chociaż lepiej radzą sobie kobie-
ty w krajach rozwiniętych gospodarczo. Nadal najsłabiej wypa-
dają kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Ostatnia edy-
cja MIWE odniosła się również do wpływu pandemii COVID-19 
na gospodarczą działalność kobiet. Aż 87% firm na świecie, 
prowadzonych przez kobiety, odczuło negatywne skutki kry-
zysu. Twórcy raportu kończą go jednak optymistycznie, twier-
dząc, że pandemia docelowo może zwiększyć udział kobiet 
w biznesie oraz stopień ich równouprawnienia. Przewidywa-
nia swoje opierają na obserwacji jak w wyjątkowych okoliczno-
ściach zachowują się kobiety przewodzące państwom. Okaza-
ły się bardzo skuteczne w działaniach zmierzających do ogra-
niczenia liczby zakażeń, tworząc jednocześnie atmosferę po-
rządku i zaufania.

Na zakończenie ciekawostki, jak zwykle, odniosę powyż-
sze informacje do doświadczeń własnych. W liczbie osób pra-
cujących obecnie w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, w którym również pra-
cuję, kobiety stanowią aż 63%, z czego 31% na stanowiskach 
kierowniczych i samodzielnych.

Źródła:
- www.fpg24.pl – Forum Polskiej Gospodarki, www.startup.pfr.

pl, www.wmodr.pl
- MastercardEU

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

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

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

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie:

„Dobre praktyki prowadzenia
działalności pozarolniczej w obiektach

z zachowaniem architektury regionalnej”
w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi mazurskiej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03 – 04.06.2021 r.



Konkurs został podzielony na dwie kategorie:
n I kategoria – skierowana do rolników 

lub ich domowników; 
n II kategoria – skierowana do mikro-

przedsiębiorców (wyłącznie przedsiębior-
stwa zatrudniające do 10 osób, podmioty 
które nie prowadzą działalności rolniczej 
oraz nie podlegają ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników).

Ocenie będzie podlegać m.in. zakres wykorzystania lokal-
nego potencjału, znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gmi-
ny, estetyka i spójność obiektu, samodzielny wkład pracy przy 
utrzymaniu obiektu, nadaniu mu różnych funkcji oraz inne 
elementy stanowiące o wyjątkowości obiektu i prowadzonego 
w nim przedsięwzięcia.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnio-
nej i podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie in-
ternetowej www.wmodr.pl) wraz z co najmniej czterema zdjęcia-
mi obiektu będącego przedmiotem konkursu (w formacie jpg). 
Zdjęcia powinny ukazać obiekt z różnych perspektyw.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15.03 do 04.06.2021 r.

Uzupełnione i podpisane karty zgłoszenia proszę przesłać 
pocztą elektroniczną na adres: a.dlugokecka@w-modr.pl lub li-
stownie na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul Jagiellońska 91, 10-356 
Olsztyn, z dopiskiem „Konkurs pt. „Dobre praktyki prowadzenia 
działalności pozarolniczej…”.

Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu (do 
pobrania na stronie www.wmodr.pl), dokona oceny wszystkich 
zgłoszonych przedsięwzięć, spośród których zostaną wyłonie-
ni zwycięzcy w obu kategoriach.

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplo-
mów oraz nagród finansowych za najciekawsze przedsię-
wzięcia prowadzone w obiektach z zachowaniem architektu-
ry regionalnej Warmii i Mazur nastąpi w siedzibie Warmiń-
sko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olszty-
nie we wrześniu 2021 r. Przebieg konkursu oraz jego wyniki 
zostaną opublikowane w miesięczniku „Bieżące Informacje”, 
w broszurze podsumowującej przebieg konkursu, na stronie 
internetowej W-MODR, a także zostaną wyemitowane w ma-
teriale informacyjnym przygotowanym przez media lokalne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie organizuje konkurs pt. 

„Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej 
w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej”

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy i wspieranie inicjatyw w zakresie podej-
mowania pozarolniczej działalności gospodarczej w obiektach z elementami tradycyjnej architektury regionalnej na 
obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

mgr inż. Aneta Długokęcka
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl

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

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

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie:

„Dobre praktyki prowadzenia
działalności pozarolniczej w obiektach

z zachowaniem architektury regionalnej”
w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi mazurskiej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03 – 04.06.2021 r.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
WARMIŃSKO-MAZURSKI

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z ZIOŁAMI

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, 2020 r.

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

Rośliny lecznicze możemy spotkać w rozmaitych zbiorowiskach, a ich skład będzie 
mieć ścisły związek z klimatem, glebą jak również z gospodarką jaką prowadzi tam 
człowiek. Zioła możemy spotkać zarówno pośród roślin przydomowych występujących 
w naszych ogrodach jak i chwastów na polach uprawnych. Licznie występują na łą-
kach, torfowiskach, lasach, zielonych nieużytkach czy przydrożach. Do roślin leczni-
czych należą również drzewa i krzewy. Wśród nich najbardziej popularne to lipa, głóg, 
jarząb pospolity, róża pomarszczona, czarny bez, malina, czarna porzeczka oraz wiele 
innych.

Na początku uprawiano przede wszystkim rośliny pochodzące z terenów śródziem-
nomorskich. Do najbardziej popularnych należały tu tymianek oraz szałwia. Później 
do uprawy włączono rośliny, które powszechnie spotykano w stanie dzikim, a których 
zasoby naturalne były niewystarczające w związku ze stale wzrastającym na nie zapo-
trzebowaniem konsumentów.

Racjonalna uprawa wpływa pozytywnie na jakość ziół. Dzieje się to 
np. poprzez wprowadzenie do uprawy ich wysokowartościowych od-
mian, zbioru bardziej jednolitego surowca oraz ograniczeniu importu 
ziół nie występujących w Polsce w stanie naturalnym.
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Jest jednym z 6 programów krajowych realizowanych na terytorium całej Polski.

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Możliwości wsparcia
z „programu Inteligentny rozwój”

Program wspiera 
prowadzenie badań 
naukowych, rozwój 
nowych, innowacyj-
nych technologii oraz 
działania na rzecz 
podnoszenia konku-
rencyjności małych 

i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym 
celem jest pobudzenie innowacyjności pol-
skiej gospodarki, poprzez zwiększenie na-
kładów prywatnych na B+R oraz kreowa-
nie popytu przedsiębiorstw na innowacje 
i prace badawczo-rozwojowe.

Ze wsparcia tego programu można sko-
rzystać na dwa sposoby: jako realizator 
lub uczestnik projektów.

O wsparcie występować mogą przede 
wszystkim:

n przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
n jednostki naukowe, konsorcja przedsię-

biorstw oraz jednostek naukowych,
n instytucje otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje na temat pod-
miotów uprawnionych do wnioskowania 
o wsparcie publikowane są każdorazo-
wo w dokumentacji konkursu o dofinan-
sowanie. 

Projekty finansowane z tego progra-
mu można podzielić na dwie grupy.

Pierwszą obejmują te, które przyczy-
niają się głównie do rozwoju realizujących 
je podmiotów. Dotyczy to np. przedsię-
biorstw, które poprzez inwestycje, opraco-
wanie i wdrożenie innowacyjnych produk-
tów lub usług, czy współpracę z jednost-
kami badawczo-rozwojowymi zdobywa-
ją nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsię-
wzięcia, których realizatorzy pełnią je-
dynie funkcję wykonawcy lub pośred-
nika w dostarczaniu konkretnych roz-
wiązań dla wybranych grup adresatów. 
Przykładem mogą być projekty realizo-
wane przez Instytucje Otoczenia Biz-
nesu świadczące bezpłatne lub częścio-
wo dofinansowane usługi doradcze czy 
podmioty wdrażające instrumenty fi-
nansowe udzielający wsparcia w for-
mie pożyczek, poręczeń bądź też wejść 
kapitałowych. Projekty takie kierowa-
ne są przede wszystkim do mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw oraz do 
start-upów.

Źródła:
- www.poir.gov.pl 
- www.funduszeeuropejskie.gov.pl

RODZAJ WSPARCIA – POZADOtACyJNE

Pożyczka Rozwojowa Pożyczka Inwestycyjna z premią

Kwota wsparcia – od 5 tys. do 1 mln zł

Nabór wniosków ciągły – do wyczerpania środków finansowych

Cel finansowania

Wsparcie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, których działal-
ność musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału przedsiębiorstwa 
musi znajdować się na terenie województwa.

Wsparcie inwestycji w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną 
z przedmiotem projektu, poprawę potencjału konkurencyjnego przed-
siębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usłu-
gi. Możliwe jest stosowanie premii (w postaci subsydiowania odsetek).

Przyznanie pożyczki zależne jest od dwóch wariantów:
a) wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umoż-

liwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej pro-
duktywności, potencjału rozwojowego, lub 

b) na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym 
i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działal-
ności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. ak-
tywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na 
rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej).

Wsparcie przedsiębiorstw działających na obszarze woj. warmińsko-
-mazurskiego inwestujących w:
a) maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. 

modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub do-
posażenie istniejących miejsc pracy), 

b) nowoczesne technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK), 
c) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie 

gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsię-
biorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji 
w skali przedsiębiorstwa.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak 
i wartości niematerialne i prawne.

Projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.:
a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej;
b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
c) obszary przygraniczne.

Inwestycje w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, tj.:
drewno i meblarstwo; żywność wysokiej jakości; ekonomia wody.

Miejsce naboru wniosków

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
https://www.screp.pl/pozyczki-unijne/pozyczka-rozwojowa Działdowska Agencja Rozwoju S.A https://darsa.pl/www/pozyczki
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W marcu br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi kolejny nabór na działanie premiowe w ramach 
PROW 2014-2020 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Pomoc jest przeznaczona dla  rolników, którzy posiadają 
małe gospodarstwa do 13 tys. euro wielkości ekonomicznej i zamierzają rozwijać produkcję.

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

restrukturyzacja małych gospodarstw
– analiza gospodarstwa

Kto może sko-
rzystać z premii?

Ze wsparcia mo-
że skorzystać rol-
nik, który posiada 
gospodarstwo o po-
wierzchni minimum 

1 ha i prowadzi je w celach zarobkowych. 
Jednakże starając się o wsparcie w ramach 
restrukturyzacji małych gospodarstw na-
leży wykazać, że wartość przychodów 
(w złotych) innych niż przychody z rol-
nictwa, w roku poprzedzającym rok skła-
dania wniosku, nie stanowiły więcej niż 
75 procent wszystkich jego przychodów.

Aby otrzymać 60 tys. zł premii rolnik 
powinien spełnić kilka kryteriów, które 
zagwarantują mu otrzymanie niezbęd-
nych punktów. Wnioskodawca otrzyma 
punkty m. in. za:
n zaplanowanie w biznesplanie wzrostu 

docelowej wielkości ekonomicznej go-
spodarstwa na poziomie powyżej 12 
tys. euro (od 2 do 5 pkt),

n wiek poniżej 40 lat (1 pkt),
n zmianę kierunku produkcji (2 pkt),
n podleganie ubezpieczeniu w KRUS mi-

nimum 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy (2 pkt),

n rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 
3 pkt),

n kompleksowość biznesplanu – np. re-
alizacja szkoleń (od 0,25 do 7 pkt),

n wpływ na realizację celów przekrojo-
wych (od 1 do 10 pkt).

Udzielenie pomocy ma doprowadzić 
do poprawy konkurencyjności i zwięk-
szenia rentowności gospodarstwa oraz 
zagwarantować wzrost wielkości ekono-
micznej gospodarstwa do co najmniej 10 
tys. euro oraz minimum o 20% w stosun-
ku do wyjściowej wielkości.

Jakie gospodarstwa kwalifikują się 
do otrzymania wsparcia?

Gospodarstwo 1 – w okresie wyjścio-
wym, prowadzona jest tylko produkcja 

roślinna, na powierzchni 15 ha użytków 
rolnych (np. 7 ha zbóż ozimych tj. pszeni-
ca – 3 ha, jęczmień – 3 ha i pszenżyto – 1 
ha; lucerny – 2 ha; ugoru z roślinami mio-
dodajnymi – 3 ha, ziemniaka jadalnego- 
1 ha i kukurydzy na ziarno – 2 ha) pla-
suje się poziomie 12,5 tys. euro wielkości 
ekonomicznej. 

Aby wykazać ponad 20 procent wzrostu 
wielkości ekonomicznej w takim gospo-
darstwie, można zaplanować uprawę: 8 ha 
zbóż ozimych (tj. pszenica – 4 ha, jęczmień 
– 1 ha, pszenica orkisz – 1 ha i pszenżyto- 
2 ha), ziemniaka jadalnego – 1 ha, kukury-
dzy na ziarno – 2 ha, łubinu wąskolistne-
go na ziarno – 1 ha, bobiku na ziarno- 2 ha 
oraz buraka cukrowego – 1 ha). Przy takiej 
strukturze upraw gospodarstwo osiągnie 
ponad 15 tys. euro w okresie docelowym, 
za co Wnioskodawca otrzyma 2 punkty. 
Dodatkowo za zaplanowanie uprawy po-
wyżej 1 ha roślin wysokobiałkowych tak-
że zostanie przyznany 1 punkt.

Gospodarstwo 2 – specjalizuje się 
w chowie bydła mlecznego i w okresie 
wyjściowym posiada 4 krowy mleczne, 3 
sztuki „młodzieży” oraz 11 ha użytków 
rolnych (np. lucerna na zielonkę – 2 ha, 
trwałe użytki zielone – 3 ha, mieszanka 
wieloletnia traw z motylkowatymi drob-
nonasiennymi na zielonkę – 3 ha, koni-
czyna czerwona na zielonkę – 1 ha oraz 
kukurydza na zielonkę – 2 ha), plasuje się 
na poziomie 12,6 tys. euro wielkości eko-
nomicznej. Planując rozwój takiego gospo-
darstwa można osiągnąć nawet 62 procent 
wzrostu wielkości ekonomicznej poprzez 
zwiększenie ilości krów mlecznych do 8 
sztuk, 13 sztuk „młodzieży” oraz zwięk-
szenie powierzchni traw (np. poprzez za-
kup 3 ha gruntów). Tym samym takie go-
spodarstwo osiągnie w okresie docelo-
wym 20,4 tys. euro wielkości ekonomicz-
nej i otrzyma 5 punktów.

Gospodarstwo 3 – właściciel mniejsze-
go gospodarstwa, może wykazać wzrost 
wielkości ekonomicznej w okresie doce-

lowym np. poprzez wprowadzenie upra-
wy słonecznika na kwiaty w uprawie po-
lowej. Zakładamy, że w okresie wyjścio-
wym powierzchnia gruntów ornych sta-
nowi 7 ha, a na tych gruntach są uprawia-
ne głównie zboża (jęczmień, żyto i psze-
nica) oraz ziemniak jadalny (1 ha). Taka 
struktura upraw daje wyjściową wielkość 
ekonomiczną rzędu 8,6 tys. euro. Wpro-
wadzając w okresie docelowym 0,2 ha 
uprawy słonecznika na kwiaty w upra-
wie polowej, jednocześnie zmniejszając 
powierzchnię uprawy ziemniaka jadalne-
go do 0,8 ha oraz wprowadzając chów 50 
sztuk ekologicznych kur niosek do pro-
dukcji jaj konsumpcyjnych, gospodarstwo 
to osiągnie 13,5 tys. euro wielkości ekono-
micznej w okresie docelowym. Za wpro-
wadzenie takich założeń do gospodarstwa 
rolnik otrzyma 2 punkty oraz 2 punkty za 
docelową wielkość ekonomiczną.

Ustalając wyjściową wielkość ekono-
miczną gospodarstwa posiadanego przez 
rolnika, bierze się pod uwagę użytki rolne, 
wchodzące w skład tego gospodarstwa w 
dniu złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy, które:
n stanowią przedmiot własności tego rol-

nika,
n są oddane w użytkowanie wieczyste 

temu rolnikowi,
n są dzierżawione przez tego rolnika z 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa lub od jednostek samorządu tery-
torialnego na podstawie umowy dzier-
żawy zawartej na okres co najmniej 7 
lat od dnia złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy,

n są dzierżawione przez tego rolnika od 
osób prywatnych, jeżeli umowa dzier-
żawy została zawarta w formie aktu 
notarialnego albo z datą pewną oraz 
na okres co najmniej 7 lat od dnia zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy,

n zostały objęte jednolitą płatnością ob-
szarową w roku, w którym złożono 
wniosek o przyznanie pomocy lub 
w roku poprzedzającym rok złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy.
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARStW 

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

7.05 – 31.08.2020 r.
15.10 – 31.12. 2020 r.
12.03 – 13.12.2021 r.

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.03.2021 r.

listopad 2021 r.**

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

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

31.03 – 30.06.2020 r.
marzec 2021 r.

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

21.02 – 20.07.2020 r.
30.11.2020 – 28.01.2021 r.

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – obszar d 31.03 – 30.06.2020 r.

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

3.06 – 17.08.2020 r.
marzec 2021 r.

8. Działanie „tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 19.06 – 17.08.; 9.10 – 30.11.2020 r.
maj 2021 r. **, paźdz. 2021 r.**

9.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i ka-
tastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

19.03 – 17.06.2020 r.
31.12.2020 – 29.03.2021 r.

wrzesień 2021 r.

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

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

11. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 28.02 – 28.03.2020 r.

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiej-
skich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF 29.10 – 3.12.2020 r.

13.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmu-
jący rolników

27.02 – 27.03.2020 r.

14. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ ope-
racji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 30.11.2020 – 15.02.2021 r.

15.

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

do 24 grudnia 2020 r.

tRANSFER WIEDZy I INNOWACJI

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

luty, maj,
październik 2021 r.

17. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” do 16.11.2020 r.
marzec, listopad 2021

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

19. Działanie „Współpraca”
13.01 – 12.03.2020 r.
29.06 – 24.07.2020 r.
29.03 – 12.05.2021
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SyStEMy JAKOŚCI PRODUKtÓW ROLNyCH I ŚRODKÓW SPOŻyWCZyCH 

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

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

listopad 2021 r.**

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

29.11.2019 r.
– 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSyStEMÓW I EFEKtyWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NAtURALNyMI

22. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielę-
gnacyjna i premia zalesieniowa

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 15.05.2021 r.

23. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

24. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

25. Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczegól-
nymi ograniczeniami (ONW)”

26. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

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

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

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

29. „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” 9.09 – 7.10.2020 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że 

w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać 
ze środków okresu programowania 2021-2027.

PrzyPomNieNie
Tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców

w ramach Prow 2014-2020
nadal nie obowiązuje

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

n Z dniem 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz 
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

n beneficjenci Prow 2014-2020, którzy przeprowadzili takie postępowanie i ponieśli koszty kwalifiko-
walne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. Ustawy, również nie są obowiązani do 
stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. złożona przez nich dokumentacja nie będzie 
oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

n wytyczne te mają zastosowanie również w odniesieniu do beneficjentów pomocy technicznej, w przy-
padku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców 
(w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być doko-
nywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Dokumentacja ww. postępo-
wań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, 
a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana 
do Agencji – nie musi być załączana do wniosku o płatność. 
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Spółki wodne są niepublicznymi formami 
organizacyjnymi, które nie działają w ce-
lu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fi-
zyczne lub prawne na zasadzie dobro-
wolności i mają na celu zaspokajanie po-
trzeb w zakresie gospodarowania woda-
mi. Dla utworzenia spółki wodnej jest ko-
nieczne złożenie oświadczeń woli przez co 

najmniej trzy osoby i podpisanie porozumienia. Dodatkowo 
ustawodawca wymaga również rejestracji takiej spółki. Nad-
zór nad tym podmiotem sprawuje właściwy miejscowo staro-
sta, który nie tylko dokonuje rejestracji na mocy której spółka 
nabywa osobowość prawną, ale również może ją rozwiązać. 
Wskazuje to na daleko idące włączenie organów administracji 
publicznej. Nie jest ona jednak ani organem tejże administra-
cji, ani też jednostką pomocniczą aparatu władzy publicznej, 
gdyż środki na działalność czerpie ze składek swoich benefi-
ciariuszy. Członkowie tej spółki dokonują stosownych wpłat, 
przypominających konstrukcyjnie wniesienie wkładów do 
spółek handlowych czy też spółki cywilnej. Jednak omawia-
na osoba prawna nie może być zawiązana dla celów gospo-
darczych, a jedynie dla celów związanych z wykonywaniem 
zadań publicznych. 

Spółki wodne, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszo-
nych w nich osób w zakresie gospodarowania wodami, mo-
gą podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osią-
gnięcie zysku netto, który przeznacza się wyłącznie na cele 
statutowe spółki wodnej. Członkowie spółki nie osiągają rów-
nież korzyści w postaci dywidendy. Utworzenie tego rodza-
ju podmiotu na zdrowych zasadach organizacyjnych gwa-
rantuje jej założycielom, że przyjmując obowiązki członko-
stwa w ramach tej organizacji (dotyczących np. partycypacji 
w kosztach realizacji określonego zadania) będą w istocie rze-
czy musieli robić to co w danych warunkach robić powinni, 

tyle że mniejszym kosztem i z lepszymi efektami podjętego 
wspólnymi wysiłkami trudu organizacyjnego, jak np.: wyko-
nywanie melioracji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej 
gospodarki na terenach zmeliorowanych w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu produkcji rolniczej. Stąd też reali-
zacja zobowiązania publicznoprawnego utrzymania w nale-
żytym stanie urządzeń wodno-melioracyjnych, a mianowicie 
wykonywanie obowiązku konserwacji rowu lub kanału me-
lioracyjnego, stanowiącego na pewnym obszarze pewien ele-
ment systemu regulacji stosunków wodnych charakteryzu-
je się dwojakim rodzajem podejścia do wykonania tego obo-
wiązku: indywidualnym przez właścicieli gruntów bez ist-
nienia spółki wodnej albo – w sposób zorganizowany w ra-
mach określonego systemu zarządzania sprawami gospodar-
ki przez spółkę wodną.

W ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk ży-
wiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
pomoc przyznaje się kategorii beneficjentów czyli spółce wod-
nej o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
– Prawo wodne lub związkowi spółek wodnych, na realiza-
cję operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywa-
nia urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw 
rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwil-
goceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawal-
ny. Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesio-
nych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych opera-
cji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie 
finansowe przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który 
w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jedne-
go beneficjenta 1 milion zł – w przypadku spółki wodnej lub 
związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków 
spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.

Ustrój spółek wodnych
Spółka wodna w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wsparcie inwestycji w środki zapo-
biegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof” otrzymuje wsparcie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawieranej z Agencją 
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

rOZpOrZąDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOju WSI
q z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Krajo-

wego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonel-
la w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na 2021 r. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 143. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
23 stycznia 2021 r. 

q z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie terminów składania wniosków o dokonanie oceny po-
lowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub 
gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegóło-
wych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materia-
łu siewnego tych roślin. Dz.U. z 2020 r., poz. 184. Rozporzą-
dzenie weszło w życie z dniem 2 lutego 2021 r. 

q z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręcza-
niem paszportów bydła lub ich duplikatów. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 189. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 lutego 
2021 r. 

q z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wytwarzania materia-
łu siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eks-
perymentu. Dz.U. z 2020 r., poz. 216. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 16 lutego 2021 r. 

q z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń 
kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku na-
ruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 221. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
3 lutego 2021 r. 

q z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 
r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mają-
cego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołu-
jącym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na te-
mat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Dz.U. z 2020 r., poz. 236. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach ge-
netycznie zmodyfikowanych. Dz.U. z 2021 r., poz. 117.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o nasiennictwie. Dz.U. z 2021 r., poz. 129.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa. Dz.U. z 2021 r., poz. 147. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 165. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-

skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 182. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 213. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o rachunkowości. Dz.U. z 2021 r., poz. 217. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń 
produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produk-
tach tradycyjnych. Dz.U. z 2021 r., poz. 224. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podle-
gających obowiązkowi rejestracji. Dz.U. z 2021 r., poz. 243. 

q Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian 
cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półro-
czu 2020 r. Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 
października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2243) ogłasza 
się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rol-
nych w II półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. 
wyniósł 96,2 (spadek cen o 3,8%). M.P. z 2021, poz. 60.

q Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny 
skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. Na podstawie art. 39a 
ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 
r. poz. 2243) ogłasza się, że według wstępnych danych śred-
nia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wy-
niosła 74,21 zł za 1 dt. M.P. z 2021, poz. 56.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami natu-
ralnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Nr 178.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 Nr 180.

Bieżące Informacje nr 3 [377]  n Marzec 2021



Wielką Niedzielę każdorazowo poprze-
dza okres Wielkiego Postu. Zawsze roz-
poczyna się Środą Popielcową i trwa 40 
dni. Ideą okresu Wielkiego Postu jest wy-
ciszenie oraz wywołanie poważnych prze-
myśleń i refleksji duchowych przygotowu-
jących do uczestnictwa w wielkim świę-
cie. Niedziela Palmowa otwiera ostatni ty-

dzień postu, zapoczątkowując uroczystości Wielkiego Tygo-
dnia, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: mę-
ki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tradycje kościelne 
od lat są niezmienne, natomiast nasze tradycje rodzinne ule-
gają modyfikacjom. 

Współczesna Wielkanoc ma uroczysty charakter, jednak 
przedstawia się inaczej niż chociażby wyglądała w domach na-
szych dziadków. Są osoby, dla których śniadanie wielkanoc-
ne jest tylko elementem tradycji, a poniedziałek wielkanocny 
dodatkowym dniem wolnym od pracy. Jednak zdecydowana 
większość w okresie przedświątecznym starannie uprząta do-
mostwa, przystraja je w motywy świąteczne, w niedzielę pal-
mową święci palmy wielkanocne, a w Wielką Sobotę niesie do 
kościoła pokarmy w pięknie dekorowanych koszykach. Zawar-
tość święconki zależy od regionu. Jednak nie może zabraknąć: 
jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, chrzanu oraz słodkie-
go baranka lub zajączka. Świąteczny poranek gromadzi przy 
stole wszystkich domowników. Śniadanie rozpoczyna dziele-
nie się święconym jajkiem oraz składaniem życzeń, co w swej 
formie i symbolice jest bardzo podobne do wigilijnego łama-
nia się opłatkiem. 

Nieodzowną tradycją związaną ze świętem Wielkiej Nocy 
jest malowanie jaj. Zwyczaj ten cieszy się dużą popularnością, 
zwłaszcza wśród najmłodszych. Znany był już w czasach cesar-
stwa rzymskiego. Najstarsza polska pisanka, odnaleziona pod-
czas wykopalisk archeologicznych, pochodzi z końca X wieku. 

W Polsce poszczególne regiony mają wypracowane własne 
metody zdobnicze oraz niepowtarzalne wzory pisanek, z któ-
rymi są kojarzone. Jednak w ostatnich latach pojawia się wie-
le nowych oryginalnych wzorów i metod dekoracyjnych, któ-
re powstają dzięki dużej kreatywności. Zdobienie jaj to mister-
ne zajęcie, wymagające dużych zdolności manualnych, precy-
zji i delikatności. Polskie pisanki są uznawane za najpiękniej-
sze w całej Europie.

W zależności od techniki zdobienia, malowane jajka noszą 
różne nazwy:
n kraszanki – nazwa pochodzi od słowa „krasić”, czyli „bar-

wić”. Występują w północnej części Polski, nazywane są tak-
że malowankami lub byczkami. Powstają przez gotowanie 
jajka w naturalnych, barwnych wywarach takich jak: łupi-
ny cebuli, sok z buraka, pędy młodego żyta czy łupiny orze-
cha włoskiego. Obecnie częściej wykorzystuje się dostępne, 
sztuczne barwniki do jaj. Po dokonanej koloryzacji, wydra-
puje się na nich przeróżne wzory;

n pisanki – wyróżniają się różnorodnością barw. Do ich wy-
konania niezbędny jest rozgrzany wosk i ostro zakończone 
narzędzie do rysowania wzoru, na przykład igła lub szpi-
leczka. Po naniesieniu pożądanego wzoru, jajka zanurzane 
są w barwniku;

n oklejanki – powstają poprzez oklejane jajka, na przykład 
kolorowym papierem, włóczką, nicią bądź różnobarwnymi 
tkaninami;

n nalepianki – jak nazwa wskazuje, tworzone są poprzez 
ozdabianie jajka wycinankami z różnobarwnego papieru. 
Najbardziej popularne są w okolicach Krakowa;

n ażurki – to pisanki ażurowe wykonywane z wydmuszek 
jaj kurzych, kaczych, gęsich lub strusich. Technika zdobie-
nia polega na nawiercaniu w skorupce otworów za pomo-
cą mini wiertarki. Na nawierconą skorupkę zazwyczaj nakła-
dana jest biała farba akrylowa, dająca efekt delikatnego, ko-
ronkowego wzoru. Zrobienie takiego wzoru wymaga bardzo 
sprawnej ręki; 

tradycje i zwyczaje wielkanocne
Wielkanoc to święto zwycięskiej wiary – dobra nad złem, wiary nad zwątpieniem, nadziei nad rozpaczą. Wielkanoc 
nazywana jest inaczej Paschą lub Wielką Niedzielą. To najważniejsze i jednocześnie najstarsze święto chrześcijań-
skie. W polskiej kulturze zakorzenione jest niezwykle głęboko, co sprawia, że obchodzone jest bardzo uroczyście.

Maria Kapuścińska 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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n decoupage – to technika zdobnicza polegająca na przykle-
janiu na jajko wzoru wyciętego z papieru lub serwetki pa-
pierowej. Pokrywane jest kilkoma warstwami lakieru, co po 
wyschnięciu sprawia, że wzór wygląda jak namalowany.

Zdecydowanie warto pielęgnować tak wyjątkową tradycję 
jak malowanie jaj, dlatego też Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz kolejny 
organizuje konkurs online pn. „Najładniejsza Pisanka Wielka-
nocna”. Konkurs skierowany jest do rolników, mieszkańców 
obszarów wiejskich, właścicieli zagród edukacyjnych, człon-
ków kół gospodyń wiejskich z województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie tradycyj-
nej pisanki wielkanocnej, której formą jest kształt jaja. Każ-
dy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pisan-
kę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości. Po 
wykonaniu pisanki, należy ją sfotografować, a zdjęcie wraz 
z kartą zgłoszenia przesłać na e-mail m.kapuscinska@w-modr.
pl lub MMS-em na numer telefonu 665 892 311 w terminie od 
22.03.2021 r. do 09.04.2021 r. 

Przy ocenie wykonanej pisanki będzie brane pod uwagę 
ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, estetyka 
wykonania oraz wkład pracy. Na laureatów konkursu „Naj-
ładniejsza Pisanka Wielkanocna” czekają nagrody pieniężne. 
Więcej informacji o konkursie na stronie www.wmodr.pl.

Pisząc o różnorodnym zastosowaniu jaj, nie sposób było-
by nie zaproponować kilku przepisów na świąteczny stół z jaj-
kiem w roli głównej.

Jajka zapiekane w skorupkach

Składniki: 6 jajek, 2 łyżki siekanego koperku (lub natki 
pietruszki), 2 łyżki oleju, łyżka tartej bułki, łyżka majonezu, 
szczypta soli i pieprzu.

Sposób przygotowania
Ugotować jajka na twardo. Przekrawać na połowę w skorup-

kach, zdecydowanym ruchem (aby uniknąć kruszenia się sko-
rupek) ostrym, cienkim nożem. Następnie wyjąć je ze skoru-
pek i drobno posiekać. Doprawić solą i pieprzem, dodać ma-
jonez i posiekany koperek. Masę nałożyć do skorupek i posy-
pać bułką tartą. Wstawić na kwadrans do nagrzanego piekar-
nika. Gotową przekąskę można podać udekorowaną ćwiart-
kami koktajlowych pomidorków, gałązkami świeżego koper-
ku lub pietruszki. Podawać z pieczywem. 

Jaja faszerowane warzywnym farszem

Składniki: 6 jaj, 2 łyżki bazyliowego pesto, rzeżucha, 6 pla-
strów szynki, 15 gram orzechów najlepiej włoskich, 2 ząbki 
czosnku, pomidory suszone (ilość według uznania), 2 łyżki ma-
jonezu, pieprz mielony naturalny.

Sposób przygotowania
Jajka ugotować, ostudzić, obrać delikatnie ze skorupek. 

Przekrawać na połówki, wydrążyć żółtka. Plastry szynki roz-
łożyć na pergaminie na blasze do pieczenia, wstawić do na-
grzanego piekarnika na 5-6 minut (aż zrobi się chrupiące). 
Ostudzoną szynkę pokruszyć na małe kawałeczki. Orzesz-
ki uprażyć na suchej, rozgrzanej patelni. Orzechy, pomido-
ry, czosnek drobno posiekać. Żółtka rozetrzeć widelcem. 
Majonez przełożyć do miseczki i połączyć z żółtkami, bazy-
liowym pesto, pokruszoną szynką, czosnkiem, pomidora-
mi, orzeszkami. Całość doprawić do smaku mielonym pie-
przem. Gotowy farsz nałożyć w połówki wydrążonych jajek. 
Ułożyć na półmisku, udekorować rzeżuchą. Podawać najle-
piej schłodzone. 

Wytrawna tarta na Wielkanoc

Składniki na ciasto: 250 g mąki pszennej tortowej, 125 g 
masła, 2 łyżki mleka, 2 żółtka jaj, szczypta soli. 

Składniki na nadzienie: 250 g białej kiełbasy, 6 jaj ugotowa-
nych na twardo, 10 pieczarek, 1 cebula.

Składniki na zalewę: 200 ml śmietany 30%, 2 jaja, 2 łyżki 
chrzanu, szczypta soli.

Sposób przygotowania 
Zagnieść ciasto. Wykleić formę do pieczenia (o średnicy 

25,5 cm), włożyć na 30 min. do zamrażarki. Schłodzone, pod-
piec kwadrans w temp. 190°C. Przygotować nadzienie – po-
kroić białą kiełbasę, jajka (zostawić dwa jaja do dekoracji), pie-
czarki i cebulę. Kiełbasę, pieczarki i cebulę podsmażyć. Wyło-
żyć na podpieczone ciasto. Zalać zalewą ze zmieszanej śmieta-
ny, jajek i chrzanu. Na wierzchu ułożyć ćwiartki jaj pozostawio-
nych do dekoracji. Piec przez 25-30 min. w temp. 190°C. Najle-
piej smakuje na gorąco.

Źródła:
- Szymanderska H. ,,Wielkanoc, Święcone, czyli polski stół wielkanoc-
ny” Świat Książki, Warszawa 2008

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka
- https://kobieta.onet.pl/dom/tradycje-wielkanocne-w-polsce-i-na-
swiecie-zwyczaje-wielkanocne/3trwn3m
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Małe gospodarstwa rolne, często prowa-
dzone rodzinnie, w dużej mierze przyczy-
niają się do zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju. Producenci rolni, 
w tym rolnicy, gwarantują dostęp do regio-
nalnej żywności wysokiej jakości, a przy 
tym w przystępnej cenie. Wspieranie go-
spodarstw, które produkują żywność na 

małą skalę na polski rynek lokalny, jest jednym z priorytetów 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jedną z form sprzedaży produktów rolnych jest działalność 
marginalna, lokalna i ograniczona – MOL. Umożliwia ona 
prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży żywności pochodze-
nia zwierzęcego. Działalność i funkcjonowanie MOL to odpo-
wiedź na oczekiwania mikro- i małych przedsiębiorców, pro-
wadzących rodzinne zakłady i wytwarzających produkty, na 
które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym. 

Dlaczego marginalna, lokalna i ograniczona? Otóż, margi-
nalna, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami w ra-
mach działalności MOL obowiązują ograniczenia ilościowe. 
Lokalna – ponieważ sprzedaż możliwa jest wyłącznie się na 
obszarze: województwa, w którym jest prowadzona produk-
cja lub sąsiadujących z nim powiatami lub miast stanowionych 
siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położonych na 
obszarach województw sąsiadujących z województwem, w któ-
rym jest prowadzona produkcja lub na terytorium całej Polski. 
Sprzedaż na terenie całego kraju dotyczy zbywania produk-
tów konsumentom wyłącznie podczas wystaw, festynów, tar-
gów lub kiermaszy, organizowanych w celach promocyjnych 
i nie jest w tym przypadku ograniczona terytorialnie – tu musi 
być jednak spełniony warunek przekazania pisemnej informacji 
w tej sprawie na co najmniej 7 dni przed planowaną sprzeda-
żą powiatowemu lekarzowi weterynarii, właściwemu ze wzglę-

du na miejsce tej sprzedaży. Ograniczona – zakład MOL pro-
wadzi sprzedaż konsumentowi końcowemu oraz realizuje do-
stawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzna-
nia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 
poz. 451) określa szczegółowe warunki pozwalające na uzna-
nie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograni-
czoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość do-
staw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów pro-
wadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumen-
ta końcowego.

W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
można prowadzić produkcję i sprzedaż następujących produk-
tów pochodzenia zwierzęcego:
n produkty mleczne,
n produkty na bazie wyprodukowanych z mleka lub siary, 

pozyskanych w gospodarstwie produkcji mleka lub w go-
spodarstwie rolnym, w którym jest prowadzona działalność 
w zakresie produkcji mleka surowego lub siary, przeznaczo-
nych do sprzedaży bezpośredniej,

n wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybo-
łówstwa, 

n surowe wyroby mięsne, 
n mięso mielone, 
n produkty mięsne, 
n produkty jajeczne pozyskane w wyniku obróbki lub prze-

twarzania jaj, które uprzednio ugotowano w skorupach,
n gotowe posiłki (potrawy), z produktów pochodzenia zwie-

rzęcego lub z udziałem tych produktów, pod warunkiem że 
co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego nale-
żący do głównych składników posiłku został wyproduko-
wany w tym zakładzie.

przetwórstwo żywności w ramach działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej
Umożliwienie sprzedaży produktów żywnościowych pochodzących z gospodarstwa rolnego to ważny element roz-
woju polskich gospodarstw. Działalność ta przynosi wymierne korzyści w postaci zwiększenia dochodów rolników 
prowadzących niewielkie, tradycyjne gospodarstwa rolne.

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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W ramach MOL możliwy jest również rozbiór i sprzedaż 
świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, 
końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz 
zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Producent, który zamierza prowadzić działalność marginal-
ną, lokalną i ograniczoną powinien złożyć, na co najmniej 30 
dni przed dniem rozpoczęcia zaplanowanej działalności, pi-
semny wniosek o wpis do rejestru zakładów do powiatowe-
go lekarza weterynarii właściwego ze względu na planowane 
miejsce prowadzenia produkcji. Powiatowy lekarz weteryna-
rii właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia 
działalności wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu 
danego zakładu do rejestru zakładów i nadaje takiemu zakła-
dowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Rozpoczęcie pro-
wadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od 
powiatowego lekarza weterynarii ww. decyzji.

Ograniczenia ilościowe w działalności MOL

Sprzedaż konsumentom końcowym w miejscu produkcji nie 
jest ograniczona ilościowo. Limity ilościowe dotyczą wielkości 
dostaw do innych zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem do konsumenta końcowego natomiast wiel-
kość dostaw do innych zakładów prowadzących handel deta-
liczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego jest ogra-
niczona ilościowo. W tym przypadku obowiązują limity do-
staw, które nie przekraczają wagowo:
n tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa wołowe-

go, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produko-
wanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa 
mielonego, 

n 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa dro-
biowego lub zajęczaków lub produkowanych z tego mięsa 
surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,

n 1,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów mięsnych,
n 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa zwie-

rząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub 
produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych 
lub mięsa mielonego,

n 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa zwie-
rząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa ło-
wieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wy-
robów mięsnych lub mięsa mielonego,

n 0,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów rybołów-
stwa,

n 0,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów mlecznych 
lub produktów na bazie siary łącznie,

n 0,15 tony tygodniowo – w przypadku produktów jajecznych, 
n 1,5 tony tygodniowo – w przypadku gotowych posiłków (po-

traw) wyprodukowanych z produktów pochodzenia zwie-
rzęcego.

Oczywiście występują wyjątki od ww. ograniczeń. Powia-
towy lekarz weterynarii (właściwy ze względu na miejsce pro-
wadzenia przez rolnika działalności MOL) na wniosek rolni-
ka może wyrazić zgodę na przekroczenie w danym tygodniu 
wielkości dostaw: 
n świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w wa-

runkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa su-
rowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,

n świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie 
z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych z te-
go mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielo-
nego,

n produktów rybołówstwa – pod warunkiem zachowania 
rocznego limitu wielkości tych dostaw, który wynosi 26 
ton.

Niewątpliwymi zaletami prowadzenia działalności MOL 
są: uproszczone wymagania higieniczne, stosunkowo nie-
wielkie koszty uruchomienia zakładu, 
możliwość wykorzystania produktów 
spoza własnego gospodarstwa – z in-
nych oraz możliwość sprzedaży kon-
sumentom bez ograniczeń ilościowych. 
Polecamy zapoznanie się z informacja-
mi o MOL dostępnymi na stronie in-
ternetowej MRiRW.
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Lokalni rolnicy, mali 
wytwórcy jak też in-
ne podmioty zainte-
resowane tego typu 
działalnością, mo-
gą odpłatnie wynaj-
mować pomieszcze-
nia i wyposażenie 

kuchni danego inkubatora w celu wyro-
bu i przechowywania własnych produk-
tów. W zależności od rodzaju i zakresu 
realizowanych działań, infrastruktura in-
kubatora musi spełniać stosowne wyma-
gania weterynaryjne, sanitarne i ochrony 
środowiska. Właściciel inkubatora musi 
tak dostosować przedsiębiorstwo, by móc 
w legalny sposób udostępniać je innym 
podmiotom do profesjonalnego prze-
twórstwa i produkcji domowej. Według 
obowiązujących norm prawnych ,,prze-
twarzaniem” jest każda czynność, która 
zmienia w sposób znaczny produkt wyj-
ściowy, np. poprzez: ogrzewanie, wędze-
nie, solenie, dojrzewanie, suszenie, mary-
nowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub po-
łączenie tych procesów.

Inkubatory kuchenne mają możli-
wość odgrywać kluczową rolę dla roz-
woju przedsiębiorczości lokalnej, zwłasz-
cza w miejscach, gdzie brak jest rolnic-
twa towarowego, a gospodarstwa rolne 
są w większości rozdrobnione. W takich 
regionach większą opłacalność produk-
cji rolniczej może przynieść sprzedaż ar-
tykułów przetworzonych, a drobni wy-
twórcy, pomijając w łańcuchu dostaw po-
średników, w znaczny sposób zwiększają 
swoje dochody. Inkubatory mogą być de-

biutem małych firm przetwórczych pro-
dukujących swojskie produkty, a także 
narzędziem budowy marki lokalnej, pro-
mując i wprowadzając na rynek spożyw-
czy wyroby unikatowe i charakterystycz-
ne tylko dla danego regionu. Produkty 
lokalne, bo o nich tu mowa, są wyroba-
mi, które powstają z surowców dostęp-
nych lokalnie w sposób nieliczny i eko-
logiczny, na które popyt w ostatnich la-
tach zdecydowanie wzrasta. Konsumenci 
poszukują żywności zdrowej, wiadome-
go pochodzenia, często bezpośrednio od 
producenta, ponieważ to stanowi najlep-
szą gwarancję jakości produktu. 

W województwie warmińsko-mazur-
skim, w kwietniu bieżącego roku, pla-
nowane jest uruchomienie inkubato-
ra przetwórstwa lokalnego pn. Inkuba-
tor Przetwórczości Gościniec Kuchen-
ny w miejscowości Jurandowo (powiat 
elbląski). Także w powiecie oleckim za-
początkowano powstawanie inkubatora 
przetwórstwa lokalnego. Umowa na re-
alizację przedsięwzięcia została podpisa-
na w grudniu 2020 r. Czas na realizację 
zadania – dwa lata.

Inkubatory przetwórstwa lokalnego 
to przedsięwzięcia, które mogą być re-
alizowane w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w poddziałaniu „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”. Aktem normatywnym regulują-
cym to poddziałanie jest obwieszczenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 marca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 664).

Rozporządzenie to określa szczegó-
łowe warunki i tryb przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach 
wyżej wymienionego poddziałania w ra-
mach działania „Wsparcie dla rozwo-
ju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER”, w szczególności:
n na jakie operacje oraz w jakim zakre-

sie pomoc jest przyznawana,
n formę i tryb składania wniosków 

o przyznanie pomocy oraz wniosków 
o płatność,

n szczegółowe wymagania, jakim po-
winny odpowiadać wnioski o przy-
znanie pomocy i wnioski o płatność,

n szczegółowe wymagania, jakim po-
winna odpowiadać umowa o przy-
znaniu pomocy. 

Inkubatory przetwórstwa lokalnego to 
placówki otoczenia biznesu, podobnie jak 
inkubatory technologiczne czy inkubato-
ry przedsiębiorczości. Nadrzędnym ce-
lem tworzenia inkubatorów jest wspar-
cie rozwoju lokalnego wybranej dziedzi-
ny gospodarki. W przypadku inkubato-
rów kuchennych jest to rozwój przetwór-
stwa rolno-spożywczego na danym ob-
szarze. Inkubatory przetwórstwa lokalne-
go to przedsięwzięcia innowacyjne, trud-
ne do realizacji. W całej Polsce takich in-
kubatorów jest zaledwie kilka.

Źródła:
- http://www.inkubator-kuchenny.pl/3-kim-je-
stesmy

- https://annaland.pl/664/tworzenie-i-
-funkcjonowanie-inkubatora-przetworstwa-
lokalnego-inkubator-kuchenny.html

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU20190000664/O/D20190664.pdf

Inkubatory przetwórstwa lokalnego
Inkubatory przetwórstwa lokalnego to podmioty prowadzące działalność produkcyjną, usługową z zakresu prze-
twórstwa rolno-spożywczego i gastronomii, a także szkoleniowo-doradczą. Do rozpoczęcia przedsięwzięcia nie-
zbędne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury, to znaczy pomieszczeń wyposażonych w nowoczesne urzą-
dzenia przetwórcze pełniące rolę doskonale wyposażonej kuchni.

Maria Kapuścińska 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
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 Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicz-

nie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwad-
niacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Koń-
cówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, ate-
stacja w 2019 r., od nowości. Tel. 606 592 725.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.

n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same bu-
dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgod-
nienia. Tel. 691 877 920.

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

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

n Dom jednorodzinny o pow. 130 m2, działkę rolną o pow. 1,3 ha, 
działkę ogrodniczą o pow. 0,65 ha. Położone na terenie miasta 
Ornety, cena do uzgodnienia. Tel. 668 047 199, 798 387 298.

n Gospodarstwo rolne 11 ha, budynki mieszkalne i gospodarcze, 
budowane w 2004 r., 2 stawy rybne o pow. 0,5 ha, las o pow. 4 
ha z linią brzegową jeziora Kraks przy trasie nr 16 Biskupiec-
-Olsztyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.

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

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

n Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje 
paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zie-
lonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 518 867 456.

n Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskar-
ka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Pro-
ducent, tel. 533 053 636.

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

kUpIĘ:
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INNE:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy 

wodnych, dziur. Dojazd do klienta. Tel. 601 859 884.
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Adresy Zespołów Doradców:
 

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

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

n DziałDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

n elBląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
•  Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

n liDzBaRk WaRMiński, ul. Krasickiego 1,  
tel. (89) 767 23 10

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

n nOWe MiastO luBaWskie, ul. Jagiellońska 24d,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n Olsztyn 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2021 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 800 zł netto

   n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

   n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 marca 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

krZYŻÓWkA
1. Odwrotny proces hartowania

2. Zespół np. budowli

3. Może być również paszowa

4. Do nabierania np. wody

5. Efekt korozji

6. Wyziębienie organizmu

7. Osoba czerpiąca zyski

8. Czworobok

9. Parzy kawę

10. Podtrzymuje procesy życiowe

11. Skorupa ziemska

12. Człowiek „wszystkowiedzący”

13. Leczy niestrawność

14. Ludowy zwyczaj wielkanocny

15. Nie pisanka

16. Odsiecz, wsparcie

17. Szachowy remis

18. Miękka część owocu lub narządu 

19. Rzymski gwardzista

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Olsztynie

Już dziś odwiedź Warmińsko-Mazurski e-Bazarek !!!
www.warminskomazurskiebazarek.pl

www.bazarek.wmodr.pl

Warmińsko-Mazurski e-Bazarek to miejsce w którym 
znajdziesz producentów rolnych z województwa war-
mińsko-mazurskiego oraz zawsze świeże i najwyższej 
jakości produkty rolne.  

Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest całkowicie  
bezpłatne! 

Dzięki e-bazarkowi można:
• bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie,
• uzyskać darmową promocję,
• znaleźć ciekawe oferty - nie tylko ze swojego województwa,
• ułatwić sprzedaż swoich towarów,
• kupić produkty w cenach producenta, bez marży.



APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie z myślą o rolnikach z województwa
warmińsko-mazurskiego. 

Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
 umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR 

w swoim gospodarstwie lub w siedzibie Doradcy,
 zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach 

organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia 

agrofagów w Twojej okolicy (jeśli na terenie Twojego 
powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),

 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji 
z branży rolniczej,

 dostaniesz powiadomienie o zbliżających się termi-
nach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpie-
czeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,

 weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej, 
a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

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


