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z życia WMODR

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

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

|Priorytetowymi zadaniami Ośrodka 
w roku 2019 będą:

1. Upowszechnianie wiedzy i informa-
cji na temat zapobiegania i zwalcza-
nia ASF i ptasiej grypy, z uwzględnie-
niem bioasekuracji. 

2. Wsparcie wdrażania systemów Wspól-
nej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, 
w tym upowszechnianie wiedzy na 
temat wypełniania wniosku o płatno-
ści obszarowe w formie elektronicznej.

3. Wzmocnienie działań na rzecz trans-
feru wiedzy pomiędzy nauką a prak-
tyką rolniczą i promowanie innowa-
cyjnych rozwiązań.

4. Upowszechnianie i promocja produk-
cji zdrowej żywności.

5. Upowszechnianie działań na rzecz 
biogospodarki, ochrony gleb, wód 
i powietrza oraz dostosowań do zmian 
klimatycznych w tym zakresie.

|Operacje szkoleniowe w ramach dzia-
łania „Transfer wiedzy i działalność 
informacyjna” objętego PROW na la-
ta 2014-2020
WMODR w miesiącach styczeń-ma-

rzec br. przeprowadzi dwie operacje 
szkoleniowe pn. „Nowoczesne technolo-
gie uprawy zbóż” oraz „Normy i wymo-
gi wzajemnej zgodności”. Łącznie odbę-
dą się 53 szkolenia na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Zaprasza-
my rolników, domowników, małżonków 
rolników, osoby zatrudnione w rolnic-
twie oraz właścicieli lasów do udziału 
w szkoleniach. Harmonogramy szkoleń, 
wraz z danymi kontaktowymi doradców 
prowadzących nabór, dostępne są na stro-
nie internetowej WMODR.

|Realizacja usług doradczych w ramach 
poddziałania 2.1 „Wsparcie korzysta-
nia z usług doradczych” PROW na la-
ta 2014-2020
WMODR rozpoczyna realizację 3-let-

nich programów doradczych finansowa-
nych ze środków EFRROW. Zachęcamy 
rolników do skorzystania z bezpłatnych 
programów, w ramach których doradca:
 wykona analizę sytuacji produkcyjno-

-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
 prowadzić będzie rachunkowość go-

spodarstwa poprzez zapisy w ewiden-
cji przychodów i rozchodów, 

a także, w zależności od potrzeb rolnika, 
doradca może: 

 ocenić dostosowanie gospodarstwa rol-
nego do norm i wymogów wzajemnej 
zgodności lub

 pomóc w dostosowaniu gospodarstwa 
rolnego do wymogów BHP lub 

 świadczyć usługę związaną z integro-
waną ochroną roślin, w tym oceną za-
grożenia agrofagami i pomocą w po-
dejmowaniu decyzji w zakresie stoso-
wania metod i zabiegów lub

 pomóc w uczestnictwie w systemach 
jakości lub systemie rolnictwa ekolo-
gicznego, w tym w podejmowaniu de-
cyzji o przystąpieniu do rolnictwa eko-
logicznego oraz w realizacji rolnictwa 
ekologicznego.
Osoby zainteresowane prosimy o zgła-

szanie się do właściwego terytorialnie Po-
wiatowego Zespołu Doradztwa Rolnicze-
go lub do siedziby WMODR w Olsztynie 
lub Oddziału w Olecku. 

|Nabory wniosków w ramach PROW 
na lata 2014-2020
 „Współpraca”; czas naboru: 16 listopada 

2018 r. – 14 stycznia 2019 r.
 „Inwestycje mające na celu ochronę wód 

przed zanieczyszczeniami azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych”; czas nabo-
ru: 28 grudnia 2018 r. – 25 lutego 2019 r. 

 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie pro-
duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”; 
czas naboru: 31 stycznia – 1 marca 2019 r.
Zachęcamy do korzystania z fachowe-

go doradztwa w zakresie wymienionych 
poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz 
z usług sporządzania niezbędnej doku-
mentacji świadczonych przez pracowni-
ków WMODR z s. w Olsztynie, Oddzia-
łu w Olecku oraz Powiatowych Zespołów 
Doradztwa Rolniczego.

 Olimpiady Wiedzy Rolniczej 
 Olimpiada Młodych Producentów 

Rolnych – finał województwa warmiń-
sko-mazurskiego – odbędzie się w sie-
dzibie WMODR w Olsztynie w dniu 
26.02.2019 r. Inicjatorem olimpijskich 
zmagań młodych rolników, w wieku 17-
40 lat, jest Związek Młodzieży Wiejskiej. 
Olimpiada przebiega w trzech etapach: 
I – eliminacje szkolne oraz zgłoszenia 
osób indywidualnych, II – finały woje-
wódzkie, III – finał krajowy, w którym 
udział wezmą osoby (pięć osób z każ-
dego województwa) z najwyższą punk-
tacją za wiedzę w finałach wojewódz-

kich. Karty zgłoszenia uczniów oraz 
osób indywidualnych należy przesłać 
do 25 stycznia br. na adres Związku 
Młodzieży Polskiej. Regulamin Olimpia-
dy dostępny jest na stronie www.zmw.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
również w Dziale Metodyki Doradz-
twa, Szkoleń i Wydawnictw WMODR, 
tel. 89/535 76 84, w. 44.

 Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony 
Środowiska i BHP w Rolnictwie odbę-
dzie się w siedzibie WMODR w Olszty-
nie w drugiej połowie czerwca br. Za-
praszamy osoby w wieku 18-35 lat pro-
wadzące, bądź zamierzające prowadzić 
gospodarstwo rolne, do udziału w Olim-
piadzie. W czerwcowym finale Olimpia-
dy wezmą udział zwycięzcy rozgrywek 
powiatowych organizowanych przez Po-
wiatowe Zespoły Doradztwa Rolnicze-
go w okresie marzec-czerwiec 2019 roku. 
Informacje o terminach olimpiad powia-
towych oraz regulaminie zmagań moż-
na uzyskać u kierowników PZDR.

|Imprezy targowe WMODR z siedzibą 
w Olsztynie w roku 2019
 XI Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pa-

miętajcie o ogrodach” odbędą się 
w dniach 27-28.04.2019 r. W programie 
targów zaplanowano prezentację: ro-
ślin i artykułów szkółkarskich, sadow-
niczych i ogrodniczych; maszyn i urzą-
dzeń do produkcji ogrodniczej; zabu-
dowy, wyposażenia i aranżacji ogro-
dów; instalacji wykorzystujących odna-
wialne źródła energii; nawozów i środ-
ków ochrony roślin; rękodzielnictwa 
oraz żywności tradycyjnej i regional-
nej; instytucji i organizacji rolniczych 
działających na rzecz rolnictwa oraz 
szkół rolniczych. Komisarzem targów 
jest Magdalena Pusz, tel. 665 991 329; 
e-mail: m.pusz@w-modr.pl

 XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszyst-
ko dla rolnictwa” odbędą się w dniach 
7-8.09.2019 r. Zaprezentowane zosta-
ną, m.in.: nowoczesne ciągniki, maszy-
ny i urządzenia rolnicze, a także rośli-
ny i artykuły szkółkarskie, sadownicze 
i ogrodnicze. Nie zabraknie żywności 
tradycyjnej i regionalnej, rękodzieła oraz 
stoisk informacyjno-doradczych insty-
tucji i jednostek działających na rzecz 
rolnictwa. Komisarzem targów jest Mi-
rosław Fesnak, tel. 605 098 542; e-mail: 
m.fesnak@w-modr.pl.
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z życia samorządu województwa

LEADER wspiera współpracę zagraniczną 
na Warmii i Mazurach
Projekty współpracy są kolejnym instrumentem, dzięki któremu lokalne grupy działania mogą osiągnąć wskaźniki 
określone w lokalnych strategiach rozwoju. 

Poddziałanie 19.3, objęte Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, umożliwia poszczególnym lokal-
nym grupom działania podejmowanie współpracy i realiza-
cję projektów z partnerami z terytorium tego samego pań-
stwa członkowskiego lub partnerami z innych państw człon-
kowskich. 

– Warmińsko-mazurskie lokalne grupy działania są otwarte na 
współpracę z partnerem zagranicznym w zakresie szeroko rozumia-
nego transferu wiedzy i wymiany doświadczeń – mówi marsza-
łek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin.

W związku z tym warmińsko-mazurskie lokalne grupy 
działania zainicjowały realizację wspólnych projektów mię-
dzynarodowych.

Dwie hiszpańskie lokalne grupy działania zrealizują pro-
jekt  „Inkubowanie przedsiębiorczości wiejskiej”. Ich partnera-
mi są: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Kra-
iny”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Gru-
pa Działania oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 
„Południowa Warmia”.

Również region Umbria nawiązał współpracę z warmińsko-
-mazurskimi lokalnymi grupami działania. Włoska Lokalna 
Grupa Działania Gruppo Azione Locale Alta Umbria będzie 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Bra-
ma Mazurskiej Krainy” i Lokalną Grupą Działania „Warmiń-
ski Zakątek” realizować projekt współpracy w zakresie eko-
nomii społecznej i spółdzielczości socjalnej w rozwoju przed-
siębiorczości wiejskiej. Włoskiej grupie towarzyszyła trzyoso-
bowa delegacja reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodo-
wego ASP z Città di Castello. Centrum chce nawiązać współ-
pracę dotyczącą kształcenia zawodowego w przyszłej perspek-
tywie finansowej UE. 

Ukraińskie organizacje pozarządowe zainteresowane są 
przeniesieniem na własny grunt inicjatywy LEADER. Plano-
wana jest realizacja wspólnej inicjatywy w zakresie doradztwa 
przy tworzeniu w Obwodzie Rówieńskim podstaw rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność na bazie doświad-
czeń inicjatywy LEADER z wykorzystaniem funkcjonującego 
modelu lokalnych grup działania. Grupa ekspercka, zaanga-
żowana w transfer doświadczeń instytucji samorządowych we 
wdrażaniu inicjatywy LEADER, reprezentująca samorząd wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego wraz z przedstawiciela-
mi warmińsko-mazurskich lokalnych grup działania odwie-
dziła Równe. Jej członkowie wzięli udział w międzynarodowej 
konferencji i warsztatach tematycznych jako grupa ekspercka 
w konsultowaniu i merytorycznym wsparciu działań na tere-
nie obwodu rówieńskiego na Ukrainie. Przedstawiciele samo-
rządu oraz Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa War-

mia”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Ma-
zurskiej Krainy”, Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki za-
prezentowali ukraińskim partnerom zasady funkcjonowania 
samorządu terytorialnego i zarządzania w administracji pu-
blicznej związane z tworzeniem potencjału organizacyjno-ad-
ministracyjnego we wdrażaniu inicjatywy LEADER. Doradza-
li też, jak stworzyć w obwodzie rówieńskim podstawy rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Goście z katalońskich lokalnych grup działania

Partnerzy z regionu Umbria

Ukraińskie organizacje pozarządowe zainteresowane przeniesieniem 
na własny grunt inicjatywy LEADER 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy 
na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczed-
nej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. 
poz. 515) ARiMR udziela pomocy na działanie 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” zwane potocznie 
działaniem wodnośrodowiskowym.

dr Marcin Kazimierczuk
Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Akwakultura świadcząca
usługi środowiskowe

Kwoty pomocy finansowej

Wnioski o dofinansowa-
nie można składać na realiza-
cję operacji w ramach tego dzia-
łania w zakresie wsparcia wy-
korzystania tradycyjnych lub 
przyjaznych środowisku prak-
tyk i technik w chowie i hodowli 
ryb w ramach zobowiązań wy-
kraczających poza podstawowe 
zasady dobrej praktyki rybackiej 
realizowanych w ramach: 

 Pakietu 1-podstawowego (stawka rekompensaty wynosi 478 
zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej obiektu cho-
wu i hodowli ryb, na którym jest realizowany ten pakiet, 
jednak nie może być wyższa od kwoty 239 000 zł na rok);

 Pakietu 2-rozszerzonego, w zakresie wymogu dotyczącego 
produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb wymienio-
nych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, w ilości co 
najmniej 3 proc. masy rocznej produkcji karpia w danym 
obiekcie chowu lub hodowli ryb (stawka rekompensaty wy-
nosi 301 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej sta-
wów, na których jest wypełniany wymóg, jednak nie może 
być wyższa od kwoty 150 500 zł na rok). 
Wnioski o dofinansowanie można składać: wyłącznie na 

Pakiet 1-podstawowy albo łącznie Pakiet 1-podstawowy i Pa-
kiet 2-rozszerzony.

Podmiot upoważniony do pomocy

Wniosek o dofinansowanie może złożyć posiadacz obiektu 
chowu lub hodowli ryb, który zobowiąże się do realizowania 
przez 5 lat zobowiązań wykraczających poza podstawowe za-
sady dobrej praktyki rybackiej. Kieruje się go do oddziału re-
gionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wnio-
sek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w posta-
ci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez oso-
bę upoważnioną przez wnioskodawcę lub przesyłką rejestro-
waną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jedne-
go naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może 
złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt cho-
wu lub hodowli ryb.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolej-
ność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków 
o dofinansowanie. Jednocześnie: 
a) olejność wniosków o dofinansowanie ustala się od operacji, 

dla której wnioskodawca dostarczył dokumenty potwier-
dzające wypełnienie obowiązku statystycznego określone-
go w przepisach o statystyce publicznej w zakresie spra-
wozdań dotyczących powierzchni stawów w stawach ryb-
nych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych 
i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb 
za okres co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie na dany obiekt 
chowu lub hodowli ryb, do operacji, dla której wniosko-
dawca dostarczył sprawozdania statystyczne za najkrótszy 
okres poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinanso-
wanie na dany obiekt chowu lub hodowli ryb;

b) w przypadku dostarczenia przez wnioskodawców spra-
wozdań statystycznych, o których mowa w lit. a powyżej, 
za taką samą liczbę lat pierwszeństwo na liście uzyskuje 
wnioskodawca, który złożył wniosek o dofinansowanie ja-
ko pierwszy;

c) w przypadku dostarczenia przez wnioskodawców spra-
wozdań statystycznych, o których mowa w lit. a powyżej, 
za taką samą liczbę lat oraz takiej samej dacie złożenia 
wniosku o dofinansowanie o kolejności wniosku na liście 
decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierw-
szeństwo uzyskuje operacja z niższą wnioskowaną kwotą 
pomocy.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach 
wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjen-
tów znajdują się w przepisach rozporządzenia Ministra Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wy-
sokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach 
Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej śro-
dowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyj-
nej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyj-
nym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. poz. 515) oraz rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich oraz wychodząc naprzeciw 
potrzebom polskiego rolnictwa, uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa.

OT KOWR w Olsztynie

Pożyczki udzielane przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

KOWR może udzielać pożyczek na podstawie art. 24 ust. 11 
Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz.91, 
z późn. zm.) ze środków finansowych uzyskanych z gospoda-
rowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Beneficjentami programu mogą być rolnicy indywidualni pro-
wadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzch-
nia użytków rolnych nie przekracza 300 ha w rozumieniu Usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz.U. z 2018 r . poz. 1405 z późn. zm.) 

Pożyczka udzielana jest na przedsięwzięcia mające na celu 
rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem na finansowanie 
działań rozwojowych, w tym innowacyjnych, w zakresie pro-
dukcji roślinnej, zwierzęcej, hodowli oraz przetwórstwa rolno-
-spożywczego. Z pożyczek udzielanych przez KOWR nie mogą 
być wspierane przedsięwzięcia, które finansowane są z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz na spłacenie w całości lub czę-
ści innych zobowiązań, w tym w szczególności pożyczek czy 
kredytów. Maksymalna kwota pożyczki może wynosić 500 tys. 
zł, jednak nie więcej niż 80 proc. całkowitych kosztów przed-
sięwzięcia. 

Rolnicy składają wniosek o pożyczkę w oddziale tereno-
wym KOWR właściwym terytorialnie ze względu na miejsce 
zamieszkania. Wysokość oprocentowania kształtuje się na po-
ziomie 2,85 proc. w skali roku. Z tytułu udzielonej pożyczki 
pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna w wysokości
1 proc. od kwoty udzielonej pożyczki. Okres kredytowania wy-
nosi 6 lat. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody 
dyrektora generalnego KOWR, okres ten może ulec wydłużeniu 
do 10 lat. Dopuszczalna jest spłata rat kwoty głównej pożyczki 
i odsetek w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

Głównym warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie 
przez rolnika zdolności kredytowej i płynności finansowej oraz 
ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty.

Bezwzględnie wymagane zabezpieczenie:
 Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
 Pełnomocnictwa do dysponowania środkami z rachunku 

bankowego wnioskodawcy.
Dodatkowe zabezpieczenia: przede wszystkim hipoteka, 

dalej gwarancja bankowa, poręczenie wekslowe, przewłaszcze-
nie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności.

Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą skła-
dać wnioski o udzielenie pożyczki w OT KOWR w Olsztynie. 
Po pozytywnej weryfikacji i opiniowaniu wniosek przekazywa-
ny jest do centrali KOWR w celu analizy merytorycznej i rozpa-
trzenia wniosku przez komisję ds. pożyczek zwieńczoną decy-
zją dyrektora generalnego. W dalszym etapie po udzieleniu peł-
nomocnictwa dyrektorowi oddziału terenowego KOWR przez 
dyrektora generalnego KOWR dyrektor OT KOWR w Olszty-
nie podpisuje z wnioskodawcą umowę i przyjmuje od niego 
zabezpieczenia określone w umowie.

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły do wyczer-
pania limitu środków finansowych przeznaczonych w planie 
finansowym Zasobu na ten cel w danym roku. 

Szczegółowe informacje na temat zasad, warunków i try-
bu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po-
życzek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowa-
nia mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa można 
uzyskać na stronie internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl/pozycz-
ki) lub w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, 
ul. Głowackiego 6, tel. 89 524 88 94, 89 524 88 81 i 89 524 89 28.
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Przyczyny zakwaszenia gleb
Jedną z największych barier w otrzymywaniu odpowiednio wysokich plonów roślin jest nadmierne zakwaszenie. Zakres 
pH większości gleb mineralnych w Polsce waha się od 4,0 do 7,5. Przyjmuje się, że dla większości roślin uprawnych 
najodpowiedniejszy jest odczyn obojętny (pH w KCl w granicach 6,5-7,2) lub rzadziej lekko kwaśny (pH w KCl – 5,5-6,5). 

dr inż. Mariusz Brzeziński
Kierownik Działu Laboratoryjnego Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

W glebach o pH poniżej 5,5 nie można otrzymywać opty-
malnych plonów. Jest to spowodowane przede wszystkim:
 Występowaniem w glebach o takim pH glinu wymiennego, 

toksycznego dla systemu korzeniowego;
 Dostępnością składników pokarmowych. Większość makro-

składników (azot, fosfor, potas, siarka) jest najlepiej dostęp-
na przy pH powyżej 6,0;

 Brakiem optymalnych warunków dla procesów glebowych 
(nitryfikacja, uruchamianie fosforu) i niektórych mikroorga-
nizmów (bakterie symbiotyczne bobowatych, bakterie Azo-
tobacter). Procesy te zachodzą najlepiej w pH 5,5-7,5.

Niestety, w województwie warmińsko-mazurskim udział 
gleb nadmiernie zakwaszonych, czyli o pH poniżej 5,5 przekra-
cza 40 proc. Wynika z tego, że prawie co drugi hektar gruntów 
uprawnych jest nadmiernie zakwaszony, co skutkuje w więk-
szości obniżonymi plonami uzyskiwanymi na tych gruntach. 
Zakwaszanie gleb jest procesem ciągłym i ma charakter za-
równo naturalny (niezależny od człowieka), jak i antropoge-
niczny (wynikający z działalności człowieka, w tym rolnika).

Jednak to naturalne procesy odgrywają zasadniczą rolę w pro-
cesie zakwaszenia. Wśród czynników naturalnych powodujących 
zakwaszenie gleby można wyróżnić przede wszystkim:
 Czynniki geologiczne

W plejstocenie, nieformalnie nazywanym epoką lodowco-
wą, występowało zlodowacenie na obszarze całej Polski. Na-
stępowało wówczas nanoszenie materiału skalnego, który 
później stał się skałą macierzystą dla obecnych gleb. Wraz 
z ustępowaniem lodowca następowało wymywanie ze skał 
związków zasadowych (m.in. wapnia i magnezu). Dlatego 
większość gleb wytworzonych ze skał osadowych wolnolo-
dowcowych, zwłaszcza lekkich jest naturalnie zakwaszonych

 Czynniki klimatyczne
Wyraźna przewaga opadów atmosferycznych nad parowa-
niem, występująca w naszym klimacie, prowadzi do wypłuki-
wania przez przesiąkające wody opadowe zasadowych skład-
ników, głównie wapnia i magnezu, w głąb profilu glebowego. 

 Czynniki biogeochemiczne
Główną rolę w zakwaszeniu odgrywają procesy mineralizacji 
substancji organicznej wnoszonej do gleby oraz proces nitry-
fikacji, czyli utleniania jonów amonowych do azotanowych.

Człowiek poprzez swoją działalność również przyczynia się 
do zakwaszenia gleb. Gazy emitowane przez przemysł m.in. 
energetyczny, motoryzacyjny, grzewczy itp. do atmosfery (dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu i dwutlenek węgla) docierają do gleb 
i wód w postaci kwaśnych deszczy i tzw. suchego opadu.

Kluczową rolę w zakwaszeniu większości gleb użytkowa-
nych rolniczo odgrywa nawożenie mineralne. Szczególnie sil-
nie wpływa na ten proces stosowanie nawozów azotowych. Sto-
pień oddziaływania nawozu azotowego na zakwaszenie gleby 

charakteryzuje tzw. równoważnik kwasowy oznaczający ilość 
węglanu wapnia potrzebną do zneutralizowania zakwaszają-
cego działania 100 kg nawozu (tabela 1).

Jak wynika z tabeli 1. nawozy które najbardziej zakwaszają 
glebę to siarczan amonu, mocznik, saletra amonowa. Wymaga-
ją one stosowania wapna do zniwelowania ich zakwaszające-
go działania. Najwięcej CaCO3 wymaga najsilniej zakwaszają-
cy siarczan amonu. Na zneutralizowanie zakwaszającego dzia-
łania 100 kg tego nawozu należy zastosować aż 110 kg CaCO3.

W produkcji rolniczej w Polsce najczęściej stosowane są sa-
letra amonowa i mocznik. Wynika to przede wszystkim z cen 
nawozów azotowych, a ściślej z kosztu zakupu azotu wystę-
pującego w tych nawozach. Koszt zakupu 1 kg N jest najniż-
szy właśnie w moczniku i saletrze amonowej i nie przekracza 
4 zł. Obydwa z tych nawozów znacznie zakwaszają glebę, jed-
nak są stosowane częściej niż niezakwaszająca saletra wapnio-
wa (w której N kosztuje ok. 11 zł/kg) czy też nieznacznie za-
kwaszający saletrzak (w którym koszt kg N wynosi blisko 5 
zł). Jest to wybór zasadny, należy jednak pamiętać o stosowa-
niu nawozów odkwaszających wapniowych lub wapniowo-ma-
gnezowych w przypadku niedoboru magnezu.

Podsumowując należy stwierdzić, że zakwaszanie gleb jest 
procesem ciągłym. Należy pogodzić się z tym, że nawet gdy 
nie stosujemy nawozów zakwaszających, to i tak procesy natu-
ralne stopniowo zakwaszają glebę. Dlatego też należy systema-
tycznie (raz na 4 lata) sprawdzać pH gleby i w razie potrzeby 
stosować nawozy wapniowe lub wapniowo-magnezowe. Wie-
dzę o potrzebach wapnowania i rodzaju nawozu odkwaszają-
cego otrzymamy po wykonaniu badań gleby. Analizy te moż-
na wykonać w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsz-
tynie. Koszt badania jednej próbki gleby wynosi 13,12 zł brut-
to. W tej cenie otrzymamy oprócz wyniku pomiaru pH gleby 
i zawartości magnezu przyswajalnego, wyniki określające za-
wartość fosforu i potasu przyswajalnego dla roślin.

Źródła:
- Filipek i in. 2015. Zakwaszenie i wapnowanie gleb. Fundacja Pro-
gramów dla Rolnictwa FAPA

- Leksykon nawożenia 2017. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Tab. 1. Równoważniki kwasowe i zasadowe wybranych nawozów 
azotowych (Filipek i in. 2015)

Nazwa nawozu
Równoważnik [kg CaCO3]

kwasowy zasadowy
Siarczan amonu 110 -
Saletra sodowa - 28

Saletra wapniowa - 21
Saletra amonowa 61 -

Saletrzak 30 -
Mocznik 82 -
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Dobór pługa do gospodarstwa
Pług jest jednym z podstawowych narzędzi w rolnictwie. Mimo sporego zapotrzebowania na paliwo jego największą 
zaletą jest przyoranie materii organicznej i pozostawienie czystego pola ułatwiającego tradycyjną uprawę gleby i siew.

mgr inż. Rafał Pawłowski 
Starszy Doradca Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

Bogata oferta dealerów maszyn rolniczych nie ułatwia wy-
boru odpowiedniego pługa. Maszyna powinna być dobrana 
odpowiednio do posiadanego ciągnika oraz gleb w gospodar-
stwie. Opory robocze pługa są bardzo zróżnicowane. Zależą nie 
tylko od głębokości orki, ale również od zwięzłości gleby. Panu-
jąca w bieżącym roku susza dobitnie ukazała ten problem. Zbi-
ta, przesuszona gleba często uniemożliwiała prawidłowe wyko-
nanie orki. Pomijając ekstremalne warunki pogodowe, dobiera-
jąc pług do posiadanego ciągnika, należy uwzględnić najwięk-
sze opory, jakie mogą wystąpić w czasie eksploatacji. Częstym 
błędem jest zakup pługa zbyt szerokiego do mocy posiadane-
go ciągnika. Przyjmuje się, że na glebie średniozwięzłej na 1 m 
szerokości orki wymagane jest 70 KM mocy.

Pamiętamy też, że o wydajności orki decyduje nie tylko sze-
rokość pługa, ale również prędkość przejazdu. Lepiej, jeżeli 
ciągnik nie jest maksymalnie obciążony, lecz ma zapas mocy 
potrzebny do uzyskania odpowiedniej prędkości, nawet przy 
przeciążeniach wynikających ze zmiany warunków glebowych 
na polu. Minimalna prędkość zapewniająca dobre odkładanie 
skib wynosi około 7 km/h. Warto stosować większe prędkości, 
tj. 8-9km/h, przy których skiby lepiej się przesuwają i kruszą 
na odkładnicach, a po zejściu z nich lepiej rozsypują.

Najlepiej do orki nadają się ciągniki o dużej mocy połączo-
ne z szerokimi pługami, bo im szerszy pług, tym mniejsze jest 
ugniatanie gleby kołami ciągnika prowadzonymi w bruździe. 
Wystarczy sobie uświadomić, że przy stosowaniu wąskiego płu-
ga dwuskibowego aż 50 proc. gleby pod skibami ulega ugnie-
ceniu kołami ciągnika prowadzonymi w co drugiej bruździe. 
Wąskim pługiem o szerokości mniejszej od rozstawu kół trud-
no też jest odorać skiby od granicy działki. Możliwe jest wy-
eliminowanie ugniatania gleby w bruzdach i pochylenia cią-
gnika prowadząc go wszystkimi kołami po caliźnie. Niestety, 
próby wprowadzenia pługów umożliwiających taki sposób or-

ki jak do tej pory są ograniczone, gdyż prostoliniowa jazda cią-
gnikiem jest łatwiejsza w bruździe niż obok niej.

Trzeba przede wszystkim wybrać między pługiem zago-
nowym i bezzagonowym. Klasyczny pług zagonowy jest lżej-
szy i tańszy, ciągle sprawdza się na polach wąskich i długich, 
szczególnie na glebach lekkich. W innych warunkach warto 
jednak rozważyć zakup droższego pługa obracalnego, które-
go dwie podstawowe zalety to pozostawienie pola bez bruzd 
i większa masa pługa, gwarantująca lepsze zagłębianie się na 
glebach ciężkich. Trzeba jednak pamiętać, że zawieszany pług 
obracalny powoduje większe obciążanie podnośnika hydrau-
licznego ciągnika i obciążanie przednich kół w transporcie. Je-
śli ciągnik ma wystarczającą moc do współpracy z pługiem ob-
racalnym 4-5-skibowym, to należy sprawdzić, czy ze względu 
na obciążenia transportowe może to być pług zawieszany czy 
raczej półzawieszany. Producenci oferują też pługi z przesta-
wianymi kołami, umożliwiającymi pracę pługa jako zawiesza-
nego, a transportowanie jako półzawieszanego.

Niezależnie od typu pługa trzeba również wybrać rodzaj 
zabezpieczenia przeciążeniowego korpusów. Tylko w starych 
konstrukcjach lekkich pługów zagonowych stosuje się jeszcze 
sztywno mocowane korpusy. Obecnie standardem są ścina-
ne lub zrywane bezpieczniki, a na gleby zakamienione produ-
cenci proponują zabezpieczenia non stop, najczęściej w posta-
ci sprężyn lub resorów, które umożliwiają wychylenie korpu-
su po uderzeniu w kamień i ponowne zagłębienie po ominię-
ciu przeszkody. Nawet na polach pozornie niezakamienionych 
zdarzają się sporadycznie kamienie, które mogą spowodować 
uszkodzenie lemieszy, dlatego w ciężkim pługu nieodzowne 
są chociażby bezpieczniki.

Źródło:
- http://mr.wipie.ur.krakow.pl
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Praktyczne zasady integrowanej ochrony 
roślin rolniczych
Integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków do niezbędnego minimum i w ten 
sposób ratuje środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność areałów rolniczych. To suma wiedzy o roślinach 
i agrofagach, ich biologii, ekologii i szkodliwości, właściwościach środków ochrony roślin a także o sposobach ich 
racjonalnego wykorzystania. Aby zadbać o środowisko, należy systematycznie pogłębiać wiedzę w tym kierunku 
i pamiętać, że każde pole to odrębne zbiorowisko organizmów i dlatego wymaga różnorakiego traktowania.

mgr inż. Władysław Tyllo 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Aby rozpocząć realizację integrowanej ochrony roślin ko-
nieczna jest dobra znajomość biologii i ekologii oraz najważniej-
szych gatunków agrofagów. Dzięki prawidłowo prowadzonym 
obserwacjom można stwierdzić, w jakim stadium rozwojowym 
znajduje się dany agrofag i czy stanowi istotne zagrożenie dla 
konkretnej plantacji. Po stwierdzeniu występowania optymal-
nego do zwalczania stadium, określeniu nasilenia i stwierdze-
niu, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości 
podejmuje się decyzję o wykonaniu zabiegu chemicznego. Po-
winien być przeprowadzany selektywnie i efektywnie. To je-
dyny sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi 
polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod 
ochrony roślin, w szczególności niechemicznych, minimalizu-
jący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowi-
ska wykorzystujący naturalne występowanie organizmów po-
żytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szko-
dliwych dla roślin.

W integrowanych programach ochrony niezmiernie ważne 
jest również dobieranie do uprawy takich odmian, które z jed-
nej strony są dostosowane do lokalnych warunków glebowo-
-klimatycznych, a z drugiej są mniej podatne na agrofagi. Bar-
dzo ważne w zapobieganiu występowania szkodników jest 
zrównoważone nawożenie i wapnowanie. Integrowana ochro-
na roślin nie może odbywać się bez tego. Ważne jest także me-
chaniczne odchwaszczanie.

System integrowanej ochrony zakłada w pierwszym rzędzie 
regulację pH, a dopiero potem uzupełnienie makro- i mikro-
elementów niezbędnych do harmonijnego wzrostu danego ga-
tunku uprawy (tabela).

Zmianowanie jest także ważnym elementem płodozmianu, 
którego jedną z zasad jest zachowanie zdrowotności gleby przez 
unikanie uprawy bezpośrednio po sobie roślin spokrewnionych 

lub atakowanych przez te same szkodniki. W ochronie przed 
szkodnikami płodozmian jest podstawowym elementem obni-
żania ich liczebności, przede wszystkim nicieni i szkodników 
glebowych (pędraki i drutowce). Ma również wpływ na szko-
dliwe owady, które przechodzą swój cykl rozwojowy w miej-
scu żerowania lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, m.in. 
wciornastki, chowacze.

Nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodli-
wych przedkładać należy metody biologiczne i fizyczne. Chcąc 
ograniczyć wydatki na ochronę roślin, należy rozpocząć zbi-
lansowane nawożenie. Pełne zaopatrzenie roślin w składniki 
żywieniowe pozwoli na zabezpieczenie ich przed infekcjami. 
Niezwykle wazny jest azot, w formie NO3 powoduje zmniejsze-
nie występowania: zgorzeli naczyniowej (Fusarium oxysporum), 
szarej pleśni (Botrytis cinerea), ryzoktoniozy (Rizoctonia solani), 
Pytium spp. Ponadto zbyt wysokie i zbyt późne nawożenie azo-
tem powoduje przedłużenie wegetacji roślin oraz sprzyja roz-
wojowi szkodników, np. mszyc. Owady żerujące obok uszka-
dzania tkanek roślin, które powodują „otwarte wrota dla in-
fekcji chorobotwórczych”, przyczyniają się do rozprzestrzenia-
nia się patogenów.

Zbilansowane nawożenie jest konieczne jeśli chcemy ogra-
niczyć wydatki na ochronę roślin, ponieważ najlepszym za-
bezpieczeniem roślin przed infekcjami jest pełne ich zaopa-
trzenie w składniki żywieniowe. Azot to najważniejszy skład-
nik, zastosowanie wysokich dawek N w formie NO3 powodu-
je zmniejszenie występowania: zgorzeli naczyniowej (Fusarium 
oxysporum), szarej pleśni (Botrytis cinerea), ryzoktoniozy (Rizocto-
nia solani), Pytium spp. Potas zwiększa odporność roślin przed 
atakiem chorób, przyspiesza gojenie się ran oraz zwiększa od-
porność roślin na uszkodzenia mrozowe, dzięki czemu redu-
kuje nasilenie np. szarej pleśni. Ponadto optymalne zaopatrze-
nie roślin w potas wpływa hamująco na rozwój chorób wy-
stępujących na zbożach, jak: rdza źdźbłowa, mączniak właści-
wy, głownie, plamistość siatkowa, na pomidorze: rak bakte-
ryjny, zgorzel naczyniowa (Fusarium oxysporum), na ziemnia-
ku: rizoktonia, zaraza ziemniaka, na rzepaku i kapuście – ki-
ła kapuściana. Nawożenie fosforowe przyspiesza dojrzewanie 
roślin, przez co skraca okres wegetacji, czyli czas, kiedy rośli-
ny narażone są na infekcje rdzą i innymi patogenami liściowy-
mi. Zmniejsza nasilenie zgorzeli podstawy źdźbła (Gaeuman-
nomyces graminis), mączniaka zbóż, głowni kukurydzy, a tak-
że parcha zwykłego ziemniaka (Streptomyces scabies). Wapno-
wanie gleb wpływa przede wszystkim redukcję występowania 
kiły kapuścianej. Ponadto zmniejsza nasilenie rizoktoni i zgo-
rzeli naczyniowej oraz rdzy źdźbłowej występującej na psze-

Podział roślin zbożowych w zależności od wrażliwości na 
optymalny zakres wartości pH KCL gleby 
Stopień wrażliwości

na kwaśny
odczyn gleby

Gatunek roślin
Optymalne

wartości
pH KCL

Bardzo tolerancyjne Żyto 5,1-5,5

Tolerancyjne Owies,
mieszanki zbożowe 5,6-6,0

Wrażliwe Pszenica, pszenżyto 6,1-6,5

Bardzo wrażliwe Jęczmień 6,6-7,0

Źródło: Dominik A., Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie, 
Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział 
w Radomiu, Radom 2012
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nicy. Siarka odpowiada za odporność roślin, ogranicza rozwój 
niektórych chorób grzybowych, takich jak: sucha zgnilizna ka-
pustnych (Phoma lingam), zgnilizna twardzikowa, czerń krzy-
żowych. Zrównoważone nawożenie roślin, odpowiedni płodo-
zmian oraz odmiana dostosowana do warunków glebowo-kli-
matycznych to istotne elementy, bez których nie można mówić 
o integrowanej ochronie roślin.

Źródła:
- Dominik A., Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie, Wy-
dawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział 
w Radomiu, Radom 2012

- Krawczyk A., Nawożenie ważny czynnik integrowanej ochrony ro-
ślin „Farmer”, 8/2014

- Matyjaszczyk E., Integrowana ochrona roślin, „Agrofakt” 3/2018

Integrowana produkcja roślinna w praktyce
Jako anegdotę, która oddaje istotę tematu, przytoczę typowy dla lat 70. i 80. XX w. (lata permanentnego niedoboru żyw-
ności) przykład postawy wielu rolników tamtych czasów, zwłaszcza rolników ogrodników. Rolnicy ci oprócz produkcji 
towarowej uprawiali również na niewielkiej powierzchni warzywa przeznaczone dla własnej rodziny. Na pytanie, dla-
czego tak robią, odpowiedź była jedna: przecież w mieście i tak wszystko zjedzą, a dla siebie uprawiam bez „nawozów 
sztucznych”.

mgr inż. Andrzej Knyżewski 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Pisz

Powyższy przykład jest już historią. Produkcja żywności 
i polityka rolna w tym zakresie ma spełnić określony cel, jakim 
jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Cel ten 
może być osiągnięty wyłącznie poprzez intensywną, wysokoto-
warową produkcję rolną, która determinuje metody produkcji 
oparte przede wszystkim na wysokim nawożeniu mineralnym 
i stosowaniu technologii nie zawsze przyjaznych dla środowi-
ska. Oczywiste jest, że zapewnienie obywatelom bezpieczeń-
stwa żywnościowego (w tym pojęciu mieści się również tania 
żywność) wiąże się z zapewnieniem tzw. bezpiecznej żywno-
ści – wyprodukowana żywność musi być dla konsumenta bez-
pieczna. Stąd oprócz wymagań jakościowych żywności i zwią-
zanych z tym unormowań prawnych cały czas trwają poszuki-
wania innowacyjnych lub też pośrednich metod między inten-
sywną produkcją rolną a tradycyjnymi metodami produkcji, 
które pozwalają uzyskać bardzo dobrej jakości żywność, ogra-
niczając jednocześnie bardzo niekorzystny wpływ wysokoto-
warowej produkcji na środowisko naturalne. Innymi słowy, 
jest to szukanie kompromisu i najbardziej bezpiecznych me-
tod produkcji w osiągnięciu bezpieczeństwa żywnościowego.

Wspomniany na początku artykułu przykład dotyczył sy-
tuacji, w której wzrost produkcji żywności następował kosz-
tem degradacji i dewastacji środowiska naturalnego. Długo-
okresowe skutki takiej polityki dla środowiska człowieka by-
łyby przerażające. Wymienić wystarczy zanieczyszczone wo-
dy powierzchniowe i gruntowe, jałowienie i erozję gleb, ginię-
cie wielu gatunków fauny i flory, mutacje i zmiany genetycz-
ne itd. Integrowana produkcja roślinna wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom związanym z ochroną środowiska naturalne-
go. System ten wykorzystuje w sposób zrównoważony postęp 
technologiczny (biologiczny, techniczny) w uprawie gleb, na-
wożeniu i ochronie roślin, uwzględniając bezpieczeństwo śro-
dowiska naturalnego.

Istotą tego systemu jest prowadzenie produkcji wg zasad za-
twierdzonych przez głównego inspektora nadzoru ochrony ro-
ślin i nasiennictwa. Zasady te są ściśle określone, a mianowi-
cie: właściwy dobór odmian, nawożenie na podstawie anali-
zy gleb oraz racjonalne zwalczanie chwastów i ochronę przed 

szkodnikami chorobami. Najlepiej bez użycia środków ochro-
ny roślin. Zmniejszenie ilości środków ochrony roślin winno 
zapewnić poziom agrofagów niezagrażający roślinom upraw-
nym. Obowiązuje zasada, że z „chemią wchodzimy wtedy, kie-
dy inne metody zawiodą”. Bardzo ważną sprawą jest właści-
wy monitoring agrofagów. W systemie IP niezmiernie istotne 
jest poprawne zmianowanie, odpowiedni dobór odmian i za-
biegów uprawowych.

Produkcja w ramach systemu IP jest certyfikowana. Posiada-
nie zastrzeżonego znaku IP gwarantuje, że certyfikowana żyw-
ność jest bezpieczna i bardzo wysokiej jakości. Wydawałoby się, 
że w dobie bardzo ostrej konkurencji posiadanie takiego zna-
ku jest silnym argumentem na rynku. Żeby uzyskać certyfi-
kat IP, należy spełnić szereg warunków. Całą złożoną i skom-
plikowaną procedurę ubiegania się rozpoczynamy od złoże-
nia stosownego wniosku we właściwej jednostce certyfikującej.

Niestety, nie udało mi się znaleźć lub uzyskać informacji, 
ile w skali kraju lub woj. warmińsko-mazurskiego jest gospo-
darstw, które posiadają taki certyfikat. Również nie znalazłem 
informacji, na których podstawie można byłoby wnioskować, 
jakie są tendencje i zainteresowanie rolników tym tematem. 
Z kontaktów z naszymi rolnikami wynika, że certyfikacja go-
spodarstw pod kątem IP nie cieszy się ich zainteresowaniem. 
Szkoda, albowiem w praktyce jest wiele gospodarstw, które 
z powodzeniem mogłyby się ubiegać o taki certyfikat, np. go-
spodarstwa, w których występuje sprzedaż bezpośrednia. Przy-
czyny takiego stanu rzeczy zapewne tkwią w braku powiąza-
nia systemu IP z innymi systemami dopłat funkcjonujących 
w polskim rolnictwie oraz na skomplikowaną procedurę ubie-
gania, ale jest to temat na zupełnie inny artykuł.
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Właściwe przechowywanie ziemniaków 
gwarancją urodzajności
Mimo że okres zbiorów ziemniaków dawno się zakończył, to warto przypomnieć o warunkach, jakie trzeba zachować 
w trakcie przechowywania, aby ograniczyć straty na przyszłość.

inż. Małgorzata Chwojnicka  
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Pisz

Przechowywanie polega na stworze-
niu takich warunków, które zabezpieczą 
plon użytkowy, w tym przypadku bulwy, 
przed działaniem niekorzystnych warun-
ków zewnętrznych. Ma za zadanie ogra-
niczyć ubytki i straty masy bulw oraz za-
chować ich cechy jakościowe. Nie wystar-
czy zapakować plonu do worka i schować 
w piwnicy. Ziemniaki należą do płodów 
roślinnych o dużej zawartości wody (po-
nad 75 proc.), co przyspiesza procesy bio-
chemiczne, oddychanie, stwarzając jedno-
cześnie sprzyjające warunki do rozwoju 
mikroflory. Do przechowywania nada-
ją się przede wszystkim ziemniaki póź-
ne, będące w okresie spokoju fizjologicz-
nego, cechującym się małą aktywnością 
procesów fizjologicznych. Duży wpływ 
na ograniczenie ubytków ma cały okres 
wegetacyjny ziemniaków.

Uwaga na piwnice!

Przy małej produkcji ziemniaki prze-
chowywane są najczęściej w piwni-
cy. Przy większej lub z braku piwnicy 
– w kopcach. Jest to najtańszy sposób 
przechowywania, ale jednocześnie przy-
noszący największe straty, dochodzące 
nawet do 50 proc. Na straty wpływają 
złe warunki, takie jak: utrata wody, psu-
cie się i gnicie, przedwczesne kiełkowa-
nie, czy po prostu zima. W dobrych wa-
runkach starty wynoszą 3-20 proc. Aby 
uzyskać takie wyniki, należy składować 
ziemniaki w przechowalniach, które za-
pewnią im odpowiedni mikroklimat. 

Etapy przechowywania

Proces przechowywania można po-
dzielić na pięć etapów:
 Osuszenie

Zdarza się, że bulwy zebrane z pola 
bezpośrednio po zbiorze są mokre lub 
wilgotne, wówczas należy je osuszyć 
powietrzem o niskiej wilgotności (75 
proc.). Trwa to zwykle od 3 do 5 dni.

 Dojrzewanie
Po osuszeniu następuje dojrzewa-
nie bulw i zabliźnianie uszkodzeń. 
Uszkodzenia mechaniczne sprzy-
jają pojawieniu się zgnilizny. Pro-
ces zabliźniania trwa 1-2 tygodnie, 
od chwili złożenia w przechowal-
ni; temperatura przechowywania 
w tym okresie powinna wynosić 10-
18°C, a wilgotność względna powie-
trza 90-95 proc.

 Schładzanie
Stopniowo obniża się temp. do pozio-
mu optymalnego, wymaganego w ko-
lejnym okresie przechowywania; okres 
ten trwa 2-3 tyg.; optymalna wilgotność 
względna powietrza 90-95 proc. Pol-
ski klimat sprzyja utrzymaniu dobrych 
warunków termiczno-wilgotnościowych 
od jesieni do wiosny, jednak chcąc prze-
chować bulwy do czerwca, należy ko-
rzystać z agregatów chłodniczych.

 Długotrwałe przechowywanie
Na tym etapie istotną rolę odgry-
wa samo przeznaczenie przechowy-
wanych ziemniaków. 4-6°C – ziem-
niaki jadalne; 6°C – przeznaczone na 
frytki, chipsy, płatki, granulat i susz; 
2-4°C ziemniaki przemysłowe: gorzel-
nictwo, krochmalnictwo. W tej tem-
peraturze duża część skrobi zmienia 
się w cukry redukujące, co jest nie-
korzystne dla przerobu ziemniaków 
przemysłowych, zwłaszcza na chipsy 
i frytki, a w przypadku ziemniaków 
do bezpośredniego spożycia pogar-
sza się smak, stają się słodkie. Podczas 
tego procesu optymalna wilgotność 
względna powinna wynosić 95 proc.

 Przygotowanie do użytkowania
Aby zwiększyć odporność bulw na 
uszkodzenia mechaniczne, należy 
podnieść temperaturę do 10-12°C na 
2 tygodnie przed planowanym wyko-
rzystaniem ziemniaków.

Etapy
przechowywania

Czas
trwania 

(dni)

Optymalna
temperatura

(ºC)

Wilotność
względna

powietrza (%)

Osuszanie 3-5 12-18 75-95
Dojrzewanie 7-14 12-18 90-95

Schładzanie 14-21 spadek
0,5-10/dzień 90-95

Długotrwałe
przechowywanie

do
8 m-cy

jadalne - 4-6
sadzeniaki - 2-4

przetwór. spoż. - 6-8
przemysł. - 2-4

90-95

Przygotowanie
do użytkowania 10 10-12 85-95
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Należy pamiętać, że strat nie da się 
uniknąć przez naturalne procesy fizjolo-
giczne zachodzące w bulwach ziemniaka 
(oddychanie i transpiracja oraz kiełkowa-
nie). Ziemniaki są narażone również na 
różne choroby: zgnilizna, zaraz ziemnia-
ka, fomoza, alternarioza. Za dobry efekt 
przechowywania uważa się wynik, gdy 
ubytki naturalne nie przekroczyły grani-
cy 10 proc., a ubytki chorobowe 2 proc. 
masy ziemniaków.

Porażenie bulw chorobami przecho-
walniczymi jest najbardziej szkodliwe 
gospodarczo, gdyż wpływa na zwięk-
szenie strat, obniża jakość oraz zmniej-
sza wartość nasienną sadzeniaków. Do 
najczęściej występujących chorób w cza-
sie przechowywania zalicza się: zarazę 
ziemniaka, zgniliznę suchą, mokrą. War-
to krótko przypomnieć o tych najczęściej 
występujących chorobach, jakimi są:

Zaraza ziemniaka jest jedną z naj-
groźniejszych chorób, wywołana przez 
grzyb Phytophthora infestans. Grzyb w od-
powiednich warunkach poraża najpierw 
części nadziemne, a następnie bulwy ob-
niżając plony ziemniaka. Zainfekowane 
i wysadzone bulwy mogą gnić w polu, 
a jeśli porażenie nastąpiło pod koniec we-
getacji, wówczas proces gnicia może się 
rozpocząć dopiero w przechowalni. Ta-
kie bulwy łatwo ulegają wtórnej infekcji 
innymi patogenami.

Mokra zgnilizna jest chorobą bakte-
ryjną wywoływaną przez bakterie z ro-
dzaju Pectobacterium. Wstępowanie i roz-
przestrzenianie się jej zależy od zdrowot-
ności sadzeniaków. Zainfekowane wysa-
dzone sadzeniaki są głównym źródłem 
infekcji bulw potomnych, które w cza-
sie przechowywania mogą ulec gniciu. 
Często infekcji bakteryjnej ulegają bul-
wy uszkodzone lub porażone wcześniej 
przez inne choroby, np. zarazę ziemnia-
ka. Chcąc ograniczyć zagrożenie mokrą 
zgnilizną, zaleca się zwiększyć intensyw-
ność wietrzenia przy niskiej wilgotno-

ści powietrza zewnętrznego (75-85 proc.), 
bez sztucznego nawilżania.

Sucha zgnilizna jest powodowana 
przez grzyby z rodzaju Fusarium. Wystę-
puje jesienią, ale masowo opanowuje bul-
wy ziemniaków w okresie wiosennym. 
Występuje głównie w uszkodzonych bul-
wach, by uniknąć uszkodzeń i rozwoju 
suchej zgnilizny zbiór dojrzałych bulw 
zaleca się przeprowadzić właściwie wyre-
gulowanymi maszynami, przy wyższych 
temperaturach występujących w ciągu 
dnia. Niska temperatura hamuje rozwój 
patogenu w miąższu.

Źródła:
- Anna Moskal. PODR Boguchwała. Zbiór 
i przechowywanie ziemniaków

- Jan Golba. Przechowywanie ziemniaków, 
etap po etapie. 

- Urszula Świetlikowska, Barbara Kożuchow-
ska-Vademecum Kucharz & Gastronom. 
Wydawnictwo Rea Warszawa; A. Lemp-
ka – Towaroznawstwo produktów spożyw-
czych. PWE Warszawa, Adolf Horubała 
– Podstawy przechowalnictwa żywności. 
PWN. Warszawa

- Eugeniusz Stanisław Stefaniak. Zadbać 
o ziemniaka podczas przechowywania 

- Praca zbiorowa pod redakcją dr W. Nowac-
ki. Produkcja Ziemniaków w Gospodarstwie 
Ekologicznym. Materiały dla rolników.
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Enzymy paszowe
– znaczenie w żywieniu trzody chlewnej
Żywienie jest istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji. Dlatego coraz bardziej zwraca się 
uwagę na wzrost strawności i wykorzystania składników żywieniowych znajdujących się w poszczególnych kompo-
nentach paszowych. W tym aspekcie dużą rolę odgrywają: właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej, stosowanie 
odpowiednich zabiegów technologicznych, jak również udział różnych dodatków paszowych. Do tych ostatnich 
zalicza się właśnie enzymy paszowe.

dr inż. Rodian Pawłowski 
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Jak wynika z definicji enzymy paszowe to produkty fer-
mentacji grzybów, bakterii, pleśni oraz drożdży, które pozy-
skujemy w procesach technologicznych, a ich działanie skie-
rowane jest na ściśle określone substancje odżywcze. Aktyw-
ność enzymów paszowych zależy od warunków, jakie panu-
ją w środowisku jego działania, tj. temperatury, stężenia jo-
nów oraz pH.

W żywieniu trzody chlewnej enzymy paszowe stosowane 
mogą być jako dodatki wspomagające enzymy własne orga-
nizmu, a także bezpośrednio jako enzymy egzogenne w ce-
lu rozłożenia związków antyżywieniowych, czyli tych skład-
ników roślin, które albo trudno się trawią, albo ich obecność 
wpływa niekorzystnie na zdrowotność organizmu. Związki 
te znajdują się w roślinach, których udział w żywieniu świń 
jest największy – mianowicie w zbożach i roślinach motyl-
kowych. Rodzaj substancji antyżywieniowej jest różny w za-
leżności od gatunku roślin. W zbożach przeważają arabino-
zo-ksylany i β-glukany, natomiast w soi, rzepaku, grochu, łu-
binie występują galaktozydy, pektyny, glukozynolany, inhibi-
tory proteaz, α-galaktozydy. W związku z powyższym zgod-
nie z normami żywienia świń stosuje się ograniczenia uży-
cia poszczególnych komponentów paszowych w mieszan-
kach w zależności od grupy technologicznej i stanu zdro-
wia zwierząt (tab. 1).

Enzymy paszowe są ukierunkowane na ściśle określo-
ny materiał paszowy i występujące w nim związki anty-
żywieniowe. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć: 
β-glukanazę, celulazę, fitazę, galaktozydazę, hemicelulazę, 
ksylanazę, pektynazę. Każdy z nich pełni w procesie trawie-
nia określone funkcje:

β-glukanaza – poprawia wykorzystanie skrobi z ziaren jęcz-
mienia i owsa, dzięki rozkładowi β-glukanów do oligosacharydów 
i glukozy, przez co zmniejsza zdolności żelujące tych związków.

Ksylanaza, pektynaza i arabinoksylanaza – dodawane są 
do mieszanek z dużym udziałem żyta, pszenżyta i pszenicy, 
gdzie rozkładają wiązań α-glikozydowe między pentozanami 
zmniejszając lepkość treści jelita i poprawiając przez to wyko-
rzystanie energii paszy.

Celulazy i hemicelulozy – stosowane w paszach z dużym 
udziałem włókna pokarmowego. Końcowym produktem roz-
kładu celulozy jest glukoza. 

Fitaza – jej działanie polega na rozkładzie fitynianów, głów-
nie kwasu fitynowego do inozytolu i fosforu, przez co jest czyn-
nikiem zwiększającym wykorzystanie fosforu, mikroelemen-
tów i składników mineralnych z pasz roślinnych. Dodatek fi-
tazy rozkłada fityniany nim te utworzą trudno dostępne kom-
pleksy i utrudnią ich pobranie z treści jelitowej.

Wśród wielu czynników, na które enzymy paszowe wpły-
wają korzystnie, należy wymienić:
 Poprawę strawności składników pokarmowych, poprzez 

wzrost wskaźników odchowu i tuczu, (przyrostów dobo-
wych i wykorzystania paszy);

 Ograniczenie występowania biegunek, szczególnie u zwie-
rząt młodych, a przez to zmniejszenie liczby upadków 
zwierząt;

 Obniżenie zawartości substancji antyżywieniowych w paszach;
 Wspomożenie funkcjonowania układu pokarmowego zwie-

rząt, poprzez ustabilizowanie ich mikroflory bakteryjnej, po-
prawienie perystaltyki i funkcjonowania jelit;

 Wzrost wchłaniania fosforu i związków mineralnych, a tym 
samym mniejsza suplementacja fosforu w mieszankach paszo-
wych i mniejsze zanieczyszczenie wód powierzchniowych;

 Możliwość wyboru większej gamy komponentów paszowych;

Tabela 1. Związki antyżywieniowe występujące w paszach
i ograniczenia ich stosowania w mieszankach dla świń

Komponent
paszowy

Niektóre związki
antyżywieniowe

Ograniczenie 
udziału (%)
w mieszance

Pszenżyto pentozany, β-glukany, 
arabinozo-ksylany 20-30%

Śruta
poekstrakcyjna
rzepakowa „00”

glukozynolany,
kwas erukowy 5-20%

Łubiny α-galaktozydy,
alkaloidy 5-15%

Bobik taniny, lektyny,
α-galaktozydy 10-15%
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 Poprawę mikroklimatu chlewni poprzez lepsze wykorzy-
stanie składników pokarmowych, głównie składników biał-
kowych.

Pomimo wielu korzyści, jakie wynikają ze stosowania do-
datków paszowych, w tym enzymów, należy pamiętać, że tyl-

ko prawidłowe prowadzenie produkcji z uwzględnieniem do-
brych praktyk hodowlanych w zakresie doboru zwierząt do roz-
rodu, żywienia i dobrostanu oraz współpraca hodowców, do-
radców i producentów pozwala na osiąganie wysokich wyni-
ków produkcyjnych, z jednoczesnym zachowaniem dobrej ja-
kości mięsa wieprzowego.

Dobrej jakości słoma może odegrać ważną rolę w żywieniu 
bydła. Na pewno nie zastąpi pasz objętościowych, ale w obli-
czu ich braku może uzupełnić niedobory składników pokarmo-
wych. Szczególnie dotyczy to bydła mięsnego, w którego przy-
padku można zwiększyć podaż tej paszy. Dostarcza niewielkich 
ilości składników pokarmowych, ale zawarte w niej włókno 
pozytywnie oddziałuje na intensywność przeżuwania, a tym 
samym dynamikę procesów zachodzących w żwaczu. Docho-
dzi do lepszej perystaltyki jelit i wydzielania soków trawien-
nych. Włókno zawarte w słomie spowalnia pasaż treści pokar-
mowej przez żwacz, dochodzi do dłuższego zalegania pokar-
mu w przedżołądkach, a także stymuluje odruch przeżuwania.

Ta ostatnia właściwość słomy odgrywa ważną rolę w profi-
laktyce kwasicy. Na skutek dłuższego przeżuwania dochodzi 
do wzmożonej produkcji śliny (nawet 60 litrów na dobę). Śli-
na ma odczyn zasadowy i neutralnie buforuje żwacz, nie do-
puszczając do jego zakwaszenia mimo skarmiania większej ilo-
ści pasz treściwych w dawce.

W praktyce największe zastosowanie w żywieniu bydła ma-
ją słomy ze zbóż jarych. Cechują się wyższą strawnością oraz 
mniejszym porażeniem grzybami w porównaniu ze słomą zbóż 
ozimych. Największe wartości pokarmowe przypisuje się sło-
mie jęczmiennej, która ma działanie lekko zatwardzające, co 
jest szczególnie zalecane przy przejściu z żywienia zimowego 
na letnie, gdzie dominują młode, soczyste zielonki. Właściwo-
ści zatwardzające posiadają również słomy zbóż ozimych, głów-
nie pszenna i żytnia, co można wykorzystać w żywieniu krów 
swobodnie poruszających się, utrzymywanych w systemie bez-
uwięziowym. Odwrotne działanie wykazuje słoma owsiana, 
stąd też zaleca się ją do skarmiania w oborach uwięziowych.

Udział słomy w dawce pokarmowej krów mlecznych nie 
może być zbyt duży i według norm nie powinien przekraczać 
4 kg. Krowy wysokowydajne z kolei nie powinny otrzymywać 
więcej niż 0,5-1 kg słomy. Większe ilości mogą być przyczyną 

pogorszenia strawności dawki pokarmowej, a co za tym idzie 
obniżenia mleczności. Podkreślić należy, że nawet niewielkie 
ilości słomy w dawce mają korzystny wpływ na tworzenie tzw. 
struktury dawki, co w żywieniu TMR jest istotnym problemem.

Inaczej ma się sytuacja, gdy nie dysponujemy paszami objęto-
ściowymi lub trzymamy je tylko dla krów mlecznych w szczy-
cie laktacji, wówczas udział słomy w dawce należy zwiększyć 
i tak dla przykładu dawki pokarmowe z udziałem słomy:

Słoma trafiająca na stół paszowy powinna mieć postać siecz-
ki o długości 4-6 cm, w takiej postaci łatwiej jest ją wymieszać 
w wozie paszowym, co utrudnia krowom segregację paszy, 
a tym samym wybieranie co smaczniejszych elementów daw-
ki. Dodatkowo stosuje się różne metody uszlachetniania słomy 
w celu poprawy jej strawności i smakowitości. Należy do nich 
moczenie, zaparzanie, parowanie, drożdżowanie, amoniakowa-
nie, melasowanie, wapnowanie oraz kiszenie słomy.

Słoma przeznaczona na cele paszowe musi być naprawdę do-
brej jakości. Nie może być spleśniała, brudna, stęchła, nadmier-
nie wilgotna, porażona grzybami czy też mocno pocięta przez 
gryzonie. Stosowanie słom porażonych przez grzyby, a plew 
zanieczyszczonych piaskiem lub nasionami chwastów, może 
powodować schorzenia oraz prowadzić do upadków zwierząt.

Źródła:
- tygodnik-poradnik-rolniczy.pl
- „Słoma w dawkach pokarmowych” T. Barowicz, M. Pieszka, B. Wój-
cik, Hoduj z głową, 6/2018

- Materiały z konferencji „Stop mastitis”, Mrągowo 27.11.2018 r.

Słoma jako element
dawki pokarmowej dla bydła
Słoma stosowana jako komponent TMR zapewnia właściwą strukturę dawki pokarmowej dla krów, tym samym 
stabilizuje trawieniec i zapobiega kwasicy. W kontekście tegorocznej suszy, która spowodowała, iż w wielu gospo-
darstwach już wkrótce może zabraknąć pasz objętościowych, jedną z alternatyw pozwalającą na utrzymanie stad 
zbawienne mogą okazać się tzw. odpady, między innymi słoma.

mgr inż. Dorota Michniewicz 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Jałówki 18-24 miesiące Końcówka laktacji
i krowy zasuszonesłoma – 6-8 kg

zboże – 1 kg kisz z traw z koniczyną
(lub lucerną) – 18 kg

śruta sojowa – 1 kg słoma – 6 kg
premiks – 100 g premiks – 100 g
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Rzepak w żywieniu drobiu
Rzepak (Brassica napus L.) jest najważniejszą rośliną oleistą uprawianą w kraju, z której pozyskuje się olej do celów spo-
żywczych oraz przemysłowych. Nasiona rzepaku, mimo wysokiej wartości energetycznej, nie są powszechnie stosowane 
w żywieniu zwierząt, przede wszystkim ze względów ekonomicznych.

mgr inż. Justyna Nowak  
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno 

W wyniku intensywnie prowadzonych prac wyhodowano 
odmiany rzepaku podwójnie 00 lub nawet potrójnie 000 ulep-
szonego, których nasiona zawierają nieznaczne ilości kwasu 
erukowego, zmniejszoną zawartość włókna i tanin, a zawartość 
glukozynolanów (GLS) może kształtować się poniżej 20 uM/g 
suchej masy beztłuszczowej. Zainteresowanie nasionami rze-
paku i produktami jego przerobu znacznie wzrosło, gdy wpro-
wadzono ograniczenia w stosowaniu niektórych pasz pocho-
dzenia zwierzęcego (mączki z krwi, mięsne i kostne) w mie-
szankach ze względu na choroby odzwierzęce.

|Wartość energetyczna 1 kg nasion w żywieniu zwierząt 
wynosi około 18-21 MJ energii metabolicznej.

Produktem najbardziej rozpowszechnionym, a powstającym 
przy przemysłowym przetworzeniu nasion na olej, jest poeks-
trakcyjna śruta rzepakowa (PŚRz). Stanowi cenną i rodzimą pa-
szę wysokobiałkową szeroko stosowaną w żywieniu zwierząt 
gospodarskich. Zawiera w 1 kg około 33-37 proc. białka. War-
tość pokarmowa poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywie-
niu zwierząt gospodarskich (świń, drobiu i przeżuwaczy) tyl-
ko nieznacznie ustępuje importowanej, jak dotychczas, poeks-
trakcyjnej śrucie sojowej (PSS), ponieważ ma nieco niższą war-
tość energetyczną, zawierać może glukozynolany, a białko jest 
nieco uboższe w lizynę. Mniejsza wartość pokarmowa białka 
śruty rzepakowej niż sojowej wynika nie tylko z niższej za-
wartości lizyny, ale również ze słabszej jej strawności jelitowej 
i mniejszej dostępności.

Stosowanie PŚRz w żywieniu brojlerów wszystkich gatun-
ków ptaków w zalecanych ilościach (tab. 1) nie wpływa ujemnie 
na zdrowie i efekty produkcyjne oraz smak i inne cechy jako-
ściowe pozyskiwanego mięsa. Z uwagi na niską wartość energe-
tyczną PSRz (wysoka zawartość włókna) jej udział w mieszan-
kach, które są produkowane z użyciem nasion roślin strączko-
wych (groch, bobik, łubin) oraz ziarna zbóż (pszenica, owies, 
żyto), powinien być ograniczony do 10 proc.

Podwyższenie wartości energetycznej mieszanek ze zwięk-
szonym udziałem PŚRz odpowiadającym zapotrzebowaniu ro-
snących (młodych) ptaków uzyskuje się przez wprowadzenie 
lub zastąpienie części PŚRz nasionami lub wytłokiem. Jedno-
cześnie należy mieć na uwadze, że nasiona i wytłok zawiera-
ją wyższą zawartość substancji antyżywieniowych (glukozy-
nolany), które mogą powodować, m. in. obniżenie tempa wzro-
stu. Dlatego też ich udział (nasiona, wytłok) w mieszankach dla 
brojlerów wszystkich gatunków ptaków nie powinien przekra-
czać 5-8 proc. dawki.

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa w praktycznym żywieniu 
drobiu jest stosowana jako częściowy zamiennik śruty sojowej. 
W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że strawność i wy-
korzystanie białka i aminokwasów PŚRz są o około 10 proc. 
niższe od tych samych składników śruty sojowej. Jednocze-
śnie niższa zawartość i strawność lizyny PŚRz w porównaniu 
ze śrutą sojową może ulegać dalszemu obniżeniu w przypad-
ku niewłaściwej temperatury i czasu toastowania (zamiana li-
zyny w formę nieprzyswajalną). Dlatego też bilansując zawar-
tość lizyny w mieszankach dla ptaków (szczególnie dla broj-
lerów), winno się brać pod uwagę zawartości przyswajalnej li-
zyny w PŚRz, a do uzupełnienia jej zaleca się stosowanie lizy-
ny syntetycznej lub lepiej odpowiedniego premiksu, w które-
go skład wchodzi lizyna.

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest również cenną paszą 
wysokobiałkową stosowaną w żywieniu kur nieśnych, zarów-
no w reprodukcji, jak i produkcji jaj konsumpcyjnych. Wyni-
ka to ze zbilansowanego składu aminokwasowego białka oraz 
dużej zawartości aminokwasów siarkowych (metioniny i cysty-
ny). Stosowanie PŚRz w zalecanych ilościach (tab. 1) nie wpły-
wa bowiem ujemnie na zapładnialność i wylęgowość jaj, nie-
śność oraz cechy jakościowe jaj.

Dla niektórych linii kur znoszących jaja o brązowej skorupie 
skarmianie mieszanek z wyższą ilością PŚRz może być przy-
czyną nieprzyjemnego „rybiego” zapachu jaj. Spowodowa-
ne jest to wadą genetyczną tych linii kur, która polega na blo-
kowaniu rozkładu trójmetyloaminy, powstającej z rozpadu si-
napiny występującej w nasionach rzepaku. Powstały związek 
przechodzi do krwi, a następnie z krwi do żółtek jaj, powodu-
jąc specyficzny „rybi” zapach.

Należy również pamiętać, że wszystkie zwierzęta są wrażli-
we na jakość pasz, a stosowane w ich żywieniu produkty rze-
pakowe powinny być najwyższej jakości oraz ich udział w daw-
kach zgodnych z zaleceniami dla poszczególnych grup produk-
cyjnych, które przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Maksymalny udział nasion rzepaku i poekstrakcyjnej 
śruty rzepakowej w mieszankach pełnoporcjowych (świnie, 
drób) lub dawkach (przeżuwacze) oraz glukozynolanów [GLS].

Kierunek
użytkowania

Nasiona
rzepaku (g/kg) (g/kg)3 GLS3

Brojlery (kurczęta, 
gęsi, kaczki) 100 100 1,5

Kury nioski 40-60 50-100 0,5-1,5
Ptaki

reprodukcyjne 50 50 1,0

Tab. 2. Skład chemiczny i wartość energetyczna makuchu rzepakowego

Wyszczególnienie Sucha 
masa (%) 

Białko
ogólne (%) 

Białko
surowe (%) 

Tłuszcz
surowy (%) 

Włókno
surowe (%) 

Popiół
surowy (%) 

Energia metaboliczna
brutto MJ/kg 

Makuch rzepakowy 90-92 33-35 29-31 8-9 9-10 6,0 20-21 
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Chów owiec i kóz w rolnictwie ekologicznym
Połączenie chowu owiec i kóz w gospodarstwie ekologicznym może polepszyć jego sytuację ekonomiczną, jeśli wła-
ściwie wykorzysta się możliwości rynkowe, może wręcz stać się głównym źródłem jego dochodów. Środki potrzebne 
do rozpoczęcia chowu są relatywnie niewielkie, nie znaczy to jednak, że można go rozpocząć bez żadnej wiedzy.

inż. Karol Dobrzyń  
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

Owce i kozy charakteryzują się wszech-
stronną użytecznością, ich specyficzne 
właściwości (sposób wypasu) można wy-
korzystać w początkowym wypasie także 
do wyeliminowania chwastów oraz szkod-
ników w ramach utrzymania terenu. Te 
zwierzęta bardzo efektywnie korzystają 
także z roślin nieodpowiednich dla bydła, 
są dużo mniej zależne od skoncentrowa-
nych pasz (zboża) niż bydło, drób czy trzo-
da chlewna, w związku z czym potrzebu-
ją mniej nakładów energetycznych na jed-
nostkę produkcji. 

Ekologiczny chów owiec i kóz opie-
ra się na zasadach chowu pastwiskowe-
go z mniejszą intensywnością wypasu, 
z użyciem urozmaiconych mieszanek 
pasz oraz organicznych nawozów w ce-
lu zachowania urodzajności gleby. 

Hodowcy owiec i kóz muszą prze-
strzegać następujących zasad:
 Zwierzętom należy zapewnić ochro-

nę przed ekstremalnymi warunkami 

pogodowymi (całoroczny chów na ze-
wnątrz jest możliwy jedynie w sprzy-
jających klimatycznie rejonach); wy-
starczy ochronny pas roślinności, osło-
ny ze snopków słomy, proste zadasze-
nie oraz podłoga;

 Jeśli mają stabilne schronienie, to musi 
być czyste i przewiewne, z możliwością 
przeprowadzania dezynfekcji; zwierzę-
ta muszą mieć do dyspozycji suche po-
mieszczenie na tyle duże, aby wszyst-
kie mogły jednocześnie leżeć i mieć 
wystarczająco dużo przestrzeni, aby 
wstać, zmienić miejsce i pozycję;

 Także w przypadku chowu pastwi-
skowego należy kontrolować dostęp-
ność źródeł paszy, która musi odpo-
wiadać potrzebom zwierząt oraz 
wymogom jakościowym; technolo-
gia karmienia i podział paszy mu-
szą umożliwić wszystkim zwierzę-
tom jednoczesny dostęp do pokar-
mu i wystarczający dostęp do wody 
pitnej;

 Zwierzęta muszą być regularnie kon-
trolowane pod względem zdrowot-
nym i ogólnej kondycji; zrozumienie 
naturalnych potrzeb zwierząt oraz za-
spokojenie tych potrzeb oznacza stwo-
rzenie najlepszych warunków do wy-
korzystania genetycznego potencjału 
zwierząt; matki muszą mieć zapew-
niony spokój podczas porodu w odpo-
wiednich, higienicznych warunkach, 
w niektórych przypadkach potrzeb-
na jest im fachowa pomoc oraz opie-
ka poporodowa. 

Źródła:
- Rolnictwo ekologiczne w praktyce- redakcja 
naukowa wersji polskiej Halina Jankowska- 
Huflejt, Jerzy Szymona; Warszawa- Falen-
ty 2012

- Tyburski J., Żakowska-Biemans S. Wprowa-
dzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydaw-
nictwo SGGW 2007

- D. Metera, T. Sakowski – Podręcznik rolnic-
twa ekologicznego, Radom 2008

Ze względu na dobrze zbilansowany skład aminokwasowy 
wskaźnik aminokwasów egzogennych (EAAJ) białka maku-
chu rzepakowego wynosi 81-82 proc. i jest nawet wyższy niż 

białka śruty poekstrakcyjnej sojowej (79-80 proc.). Ze względu 
na wysoką zawartość w białku aminokwasów siarkowych ma-
kuch stanowi dobre uzupełnienie poekstrakcyjnej śruty sojo-
wej i nasion roślin strączkowych w dawkach pokarmowych. 
Szybko rosnące kurczęta potrzebują wyższej koncentracji ami-
nokwasów niż dorosłe kury w okresie nieśności. Należy jednak 
nie zapominać o stałej kontroli kondycji stada, poziomu nie-
śności czy pobrania paszy, bo parametry produkcyjne są isto-
tą dla każdego hodowcy.

Źródła:
- Zootechnika Tom I, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 
Warszawa 1967, Wydanie III Praca zbiorowa

- Teresa Majewska, Drobiarstwo niekonwencjonalne, Warszawa 2006
- E. Świerczewska, S. Wężyk, J. Horbańczuk – Chów drobiu

Tab. 3. Wartość pokarmowa makuchu rzepakowego z nasion 
rzepaku

Wyszczególnienie Drób

Białko ogólne (g) 328,5

Białko surowe (g) 256,5

Jednostki owsiane (Kg) 1,030

Energia metaboliczna (MJ/kg) 10,560

Energia netto (MJ/kg) 8,120 

Energia netto laktacji (MJ/kg) –
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Oto jest pytanie! Zanim na nie odpowiemy, posłuchajmy pewnej historii. Historii jakich wiele… Nie tak dawno, kilkanaście, 
najwyżej dwadzieścia parę lat temu, była sobie wieś, która nazywała się Całapolska.

Jacek Karczewski

Dokarmiać czy nie dokarmiać?

Do najbliższego miasta było ponad 10 
km. Domy w Całopolsce były otoczone 
kwietnymi ogrodami, którym tu i ów-
dzie towarzyszyły stare, przydomowe sa-
dy. Pełno w nich było kolorowych kwia-
tów, które jak magnes przyciągały zapyla-
jące je pszczoły, trzmiele i motyle. W licz-
nych dziuplach w parku i w przydroż-
nych alejach gnieździło się wiele ptaków. 
Potężne drzewa zapewniały im nie tylko 
schronienie, ale i pożywienie. Ludziom 
dawały cień w czasie upałów oraz osło-
nę przed wiatrami i mrozem. No i oczy-
wiście tlen, czyste powietrze i spokój. 
(Przecież liście, tak jak chropowata ko-
ra, wychwytują wszelkie zanieczyszcze-
nia i hałas!). Do tego ich korzenie i kona-
ry pracowicie magazynowały nadwyżki 
wody deszczowej, którą potem uwalnia-
ły w czasie suszy.

Wieś otaczała mozaika pól, łąk i pa-
stwisk. Pola przedzielały miedze, a roz-
legły krajobraz zdobiły śródpolne zagaj-
niki, strumienie i kilka bagiennych oczek 
wodnych, które rozbrzmiewały recho-
taniem żab. Wiosną i latem oko cieszy-
ły kobierce wonnych ziół i kwiatów, któ-
re przyciągały owady, które z kolei przy-
ciągały ptaki… Jesienią i zimą szczygły, 
trznadle, gile, jery i wiele innych gatun-
ków zajadało się nasionami, które pozo-
stały na suchych już łodygach albo na 
gałęziach drzew. Kosy, rudziki, śpiewa-

ki, kwiczoły czy paszkoty zawsze mogły 
znaleźć jakieś tłuste robaki ukrywające 
się pod opadłymi liśćmi. Gdy przysypał 
je śnieg, te, które nie odleciały, przerzu-
cały się na głóg, jarzębinę, berberys i in-
ne dzikie jagody oraz pozostałe w sadach 
jabłka. W tak zróżnicowanym i pełnym 
życia krajobrazie, przez cały rok każdy 
mógł znaleźć dla siebie coś dobrego. Ca-
łopolanie mogli być dumni, że mieszkają 
w tak pięknym miejscu i cieszyć się ży-
ciodajną różnorodnością.

Dzisiaj trudno rozpoznać Całopol-
skę. Przede wszystkim nie widać gdzie 
kończy się miasto, a gdzie zaczyna się 
wieś. Przestrzeń, jaka kiedyś je oddzie-
lała, w całości została zabudowana osie-
dlami, centrami handlowo-usługowymi, 
halami przemysłowymi oraz gęstą sie-
cią dróg. Tam, gdzie kiedyś kwitły zio-
ła, dzisiaj są parkingi. Lipowa aleja bie-
gnąca przez centrum wsi została wycięta. 
Podobnie kasztanowce i dęby przy dro-
gach odchodzących w bok. Pod pretek-
stem tzw. rewitalizacji wycięto wszystkie 
stare drzewa w parku. Większość trawni-
ków wyłożono kostką betonową, a staw, 
przy którym kiedyś śpiewały słowiki, za-
sypano.

Mieszkańcy Całopolski swoje kwietne 
ogrody zamienili na wzorzyste, cemen-
towe nawierzchnie, które w upalne dni 
nagrzewają się jak kamienne piece! Za-

miast kolorowych kwiatów, bzów czy ja-
śminów, w najlepszym razie rosną tam 
teraz tuje i faszerowane chemią trawni-
ki. Zniknęły przydomowe sady. Zaorano 
większość łąk i pastwisk wokół wsi. Po 
dawnych miedzach, śródpolnych zagaj-
nikach, strumieniach i oczkach wodnych 
nie został nawet ślad. Wszystkie pola zla-
ły się w jedną, wielką monokulturę, któ-
ra przez większą część roku jest zatruta 
nawozami i opryskami.

Nie ma już owadów, nie ma ziół, ani 
nasion czy owoców – niczego, co nada-
wałoby się do jedzenia. Nie ma też gdzie 
się schronić. Różnorodny kiedyś krajo-
braz przypomina teraz gigantyczną kon-
strukcję złożoną z wielkich, równo przy-
ciętych elementów. Nawet już nie wy-
gląda jak żywy. W Całopolsce i w oko-
licy trudno jest dzisiaj przeżyć ptakom, 
które kiedyś się tutaj gnieździły. Jeszcze 
trudniej jest przetrwać tym, które poja-
wiają się na przelotach lub zimą, despe-
racko szukając jedzenia oraz schronienia 
przed chłodem czy kotami… 

Czy dokarmiać ptaki zimą? Oczywi-
ście! Jesteśmy im to winni. A poza tym 
karmnik za oknem bywa lepszy od kom-
putera i telewizji – potwierdzi każdy, kto 
go ma.

Czym?

Najbardziej uniwersalne i dobre na 
każdą okazję jest wysokokaloryczne 
ziarno słonecznika. Zaspokoi głód tak 
samo wegetarian, jak i tych, którzy wolą 
zwierzęce lub owadzie białko. Nawet pta-
ki, które normalnie po nie nigdy nie się-
gają, np. szczygły, w końcu się do niego 
przekonują. Polecamy łuskane! Jest tro-
chę droższe od tego w łupinach, ale ma 
też kilka bardzo ważnych zalet; przede 
wszystkim jest dostępne dla ptaków, 
które nie mogą poradzić sobie z łupi-
nami, jak np. wspomniane szczygły. Je-
go obróbka zajmuje znacznie mniej cza-
su, a w krótki, zimowy dzień czas może 
przesądzić o życiu lub śmierci. Wreszcie 
niektórzy goście lubią zostawiać po sobie, 
delikatnie mówiąc, bałagan przy karmni-
ku. Słonecznikowe łupiny mogą się oka-
zać prawdziwym utrapieniem.

Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) C. Korkosz
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Co jeszcze możemy zaoferować na-
szym skrzydlatym gościom? Nie wdając 
się w szczegóły, tym którzy mają więcej 
czasu i zapału, proponujemy wprowadzić 
do karmnikowego menu kilka dodatko-
wych pozycji: 

Jabłko lub gruszka – przecięte na pół 
lub w ćwiartkach – z pewnością ucieszą 
kosy i kwiczoły oraz rudziki i śpiewa-
ki, jeśli nie odleciały. Sikorki bogatki czy 
dzięcioły też się nie obrażą. Mogą też być 
winogrona i różne suszone jagody, a na-
wet rodzynki, które przed podaniem naj-
lepiej namoczyć w wodzie. 

Gotowane bez soli lub jeszcze lepiej 
parowane (albo nawet surowe) ziemnia-
ki, buraki, marchew czy pietruszka też 
się przydadzą, oczywiście w kawałkach. 
Na pewno uszczęśliwią zimujące w mie-
ście kaczki, łyski i łabędzie, szczególnie 
gdy podamy im je zamiast chleba. Z wa-
rzyw chętnie skorzystają też kuropatwy 
i bażanty. Dla nich, sierpówek i małych 
ziarnojadów, takich jak mazurki, trzna-
dle, dzwońce, gile czy grubodzioby, war-
to też sypać zboża. W karmniku może-
my też wyłożyć trochę naturalnego bia-
łego sera, kosy, kwiczoły, dzięcioły i si-
kory zrobią z niego dobry użytek. (I na 
wszelki wypadek: Nigdy nie podawajmy 
ptakom mleka, którego nie trawią, a które 
wiele z nich może nawet doprowadzić do 
śmiertelnego zatrucia!). Jeśli ryż, to goto-
wany. Z kolei płatki zbożowe tylko suche, 
ale cieszą się raczej słabym zainteresowa-
niem i nie polecamy. Tym bardziej że ła-
two zaśmiecają karmnik i szybko chłoną 
wilgoć, stając się tym samym łatwą po-
żywką dla grzybów i roztoczy. Lepszy 
byłby już pokruszony biszkopt, oczywi-
ście najlepiej domowej roboty i zawsze 
bez konserwantów!

Wielu amatorów znajdą za to tłuczo-
ne orzechy, najlepiej włoskie. Mogą być 
też egzotyczne odmiany, byle byłyby 
odpowiednio tłuste (wysokokaloryczne) 
i oczywiście niesolone. Czyże, dzwońce, 
a nawet zaglądające czasami do karmni-
ków czeczotki chętnie pochylą się nad 
siemieniem lnianym. Pamiętajmy jed-
nak, że oznacza to też częstsze sprzątanie. 

Na koniec coś dla mięsożerców – 
z rozwieszonych kawałków zwierzęce-
go sadła, boczku lub słoniny skorzystają 
z nich nie tylko sikory, kowaliki i dzięcio-
ły. Drobiny możemy też „ukrywać” w za-
kamarkach kory pnia drzewa lub na koń-
cach gałązek – wdzięczne pełzacze i ra-
niuszki, a nawet maleńkie mysikróliki na 
pewno ich nie przeoczą. Ale to już wersja 

dla zaawansowanych lub mających dużo 
wolnego czasu. Oni też mogą sami wyta-
piać i formować specjalne kule tłuszczo-
we (lub inne kształty) z nasionami. 

I tak dotarliśmy do momentu, w któ-
rym czas się zmierzyć z sakramental-
nym już „Co z tym chlebem?!” Odpo-
wiadamy krótko: Nie polecamy! Właści-
wości odżywcze chleba, z punktu widze-
nia ptaków, są mizerne. Na domiar złego 
większość powszechnie dostępnego dzi-
siaj pieczywa produkowana jest z mocno 
przetworzonej mąki, z dużymi ilościami 
soli, konserwantów i wszelkich ulepsza-
czy. Wszystkie te substancje są zaprze-
czeniem odpowiedzialnego dokarmia-
nia ptaków.

Dokarmiając ptaki, przyglądajmy się 
temu, co i jak szybko schodzi w naszym 
karmniku. To najlepsza wskazówka 
czym i w jakiej ilości dokarmiać. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości zawsze mo-
żemy wrócić do punktu wyjścia – sło-
necznika! Oczywiście najlepiej łuskane-
go. I kiedy to tylko możliwe, zapewnij-
my naszym ptakom czystą i świeżą wo-
dę do picia!

Gdzie, jak, kiedy?

Jeśli dokarmiasz „maluchy” i masz 
tradycyjny karmnik (domek z dasz-
kiem), umieść go w miejscu możliwie 
osłoniętym od wiatru (i śniegu), ale 
w taki sposób, aby ptaków korzystają-
cych z karmnika nie był w stanie zasko-
czyć jakiś kot (koty są statystycznie naj-
większym zagrożeniem dla ptaków ży-
jących w miastach i wsiach). Jednocze-
śnie żadna z „dróg panicznego wylotu” 
z karmnika nie może prowadzić na du-
że okna lub inne przeszklone powierzch-
nie. Przestraszone ptaki (zupełnie jak lu-
dzie) często odruchowo rzucają się do 
ucieczki, a prędkość ok. 40 km/h, szcze-
gólnie na krótkim dystansie, nie daje im 
szansy na korektę. W efekcie ci, którym 
udało się uniknąć zębów kota lub szpo-
nów krogulca, zabijają się w zderzeniu 
z szybą. Podobne zagrożenie może sta-
nowić bezpośrednie sąsiedztwo uczęsz-
czanej drogi.

Dobrze jest zlokalizować karmnik 
w bezpośredniej bliskości jakichś krze-
wów albo niskiego drzewa. Uwaga! 
Nie powinny to jednak być zbite igla-
ki, w których mógłby się zasadzić kot 
i stamtąd uderzyć na posilające się ptaki. 
Za to plątanina bezlistnych lub jeszcze le-

piej rzadko ulistnionych gałęzi – idealnie 
z kolcami! – zapewnia pełną widoczność 
w obydwu kierunkach: na zewnątrz, jak 
i do wewnątrz, gdy ptak szuka „grzędy”, 
na której może bezpiecznie skonsumo-
wać np. ziarno słonecznika przyniesio-
ne z karmnika i dokąd ucieknie przed 
zagrożeniem. 

Im prostszy karmnik, tym lepszy. Gdy 
kupujemy karmnik lub sami go składa-
my, pamiętajmy, tylko abyśmy mieli ła-
twy dostęp do niego, a jego konstruk-
cja umożliwiała nam łatwe czyszcze-
nie. Dobrze jest też mieć kilka karmni-
ków (punktów dokarmiania) z różnym 
lub nawet identycznym pokarmem. Ta-
kie zróżnicowanie rozprasza konkuren-
cję i zmniejsza ryzyko konfliktów, daje 
przy tym większe szanse tym bardziej 
nieśmiałym. 

Jeśli zaś ktoś martwi się o stan swo-
jego trawnika wokół karmnika, zapew-
niamy, że ten sobie poradzi, a nawet sko-
rzysta z dobrodziejstw ptasiej kupy. Wąt-
piącym podpowiadamy czasowe przesta-
wianie karmnika. 

Nie zrażajmy się, gdy nie od razu do 
naszego karmnika przylatuje dużo pta-
ków. Najpierw muszą mu zaufać i upew-
nić się, że jest bezpieczny. Będą go obser-
wować. Jeśli jednak po kilku tygodniach 
wciąż nie ma tam ptaków, to albo jest to 
problem lokalizacji, albo karmy.

Na co zwracać szczególną uwagę?
Najważniejsze są systematyczne i cią-

głe dokarmianie, jakość karmy, bezpie-
czeństwo lokalizacji i higiena ptasiej 
stołówki. Inaczej karmnik czy wywie-
szona słonina mogą okazać się śmiertel-
ną pułapką dla wielu Twoich gości. 

Nigdy nie wykładajmy ptakom sta-
rego i zepsutego jedzenia! Nigdy nie 
serwujmy im jedzenia solonego, wy-
soce przetworzonego lub z konserwan-
tami! Karma musi być świeża, najlepiej 
wysokoenergetyczna i dobrej jakości. Le-
piej wykładać często i mniej niż dużo 
i rzadko.

Jemiołuszka,  C. Korkosz
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To prawda, miejskie mewy, gawrony 
czy gołębie nie padają jak przysłowiowe 
kawki po kolejnej wizycie na śmietni-
ku. Jednak kosy, gile czy mazurki to nie 
to samo co z natury wszystkożerne me-
wy. Zresztą one i ich koledzy ze śmiet-
ników nie szukają tam jedzenia dlatego, 
że tak bardzo je lubią, ale dlatego, że nie 
mają innego wyjścia. Badania potwier-
dzają, że ta dieta nie jest dla nich do-
bra. One też chyba o tym wiedzą, bo nie 
karmią śmietnikowym jedzeniem swo-
ich piskląt.

Sprzątaj ptasią stołówkę regular-
nie. Wszelkie karmniki plastikowe (tuby 
itp.) warto co jakiś czas porządnie umyć. 
Wystarczy woda z płynem do mycia na-
czyń. Te tradycyjne i drewniane sprzą-
tamy szczotką lub miotełką. Szczególnie 
w czasie łagodnych zim warto też od cza-
su do czasu zdezynfekować taki karm-
nik chociażby gorącą wodą z płynem lub 
octem albo zwyczajnym płomieniem. 

Uwaga na gotowe kule tłuszczo-
we lub ziarno sprzedawane w plasti-
kowych siatkach z drobnymi okami! 
Te siatki mogą okazać się śmiertelną 
pułapką dla ptaków, które niechcący 
zaplątały w nie swoje stopy. W przy-
padku wyjątkowo pechowych dzięcio-
łów może nawet dojść do zaplątania ich 
długiego języka! Lepiej wypakować za-
wartość i podać ją ptakom w bezpiecz-
ny sposób.

Odpowiedzialnie i rytmicznie, 
czyli trochę historii

Prawdopodobnie ludzie od bardzo 
dawna dokarmiali dzikie ptaki dla sa-
mej przyjemności obcowania z nimi. Ta-
kie prawdziwe i zorganizowane dokar-
mianie zaczęło się zaledwie ponad sto 
lat temu. Było to w wiktoriańskiej An-
glii na fali dwóch największych rewolu-
cji naszej cywilizacji: przemysłowej i dar-
winowskiej.

W 1864 roku w górniczym miastecz-
ku Newcastle na północy Anglii powo-
łano do życia stowarzyszenie, które za-
chęcało młodzież do regularnego zimo-
wego dokarmiania ptaków w parkach 
i ogrodach. Był to jednak tylko pretekst. 
Zajęcie się ptakami miało chronić mło-
dych ludzi przed demoralizującym bra-
kiem jakichkolwiek zajęć, rozwijać za-
interesowania i uczyć odpowiedzialno-
ści. Pamiętajmy, że były to czasy wiel-
kich przemian. Rodzice spędzali coraz 
więcej czasu w pracy, a ich dzieci w naj-
lepszym razie nudziły się w domach. 
(Brzmi znajomo?) Najwyraźniej metoda 
okazała się skuteczna, bo wkrótce gę-
sta sieć lokalnych kół skupiała miliony 
członków w całym kraju. Na fali ogrom-
nej popularności ruchu dokarmiania 
ptaków powstało Towarzystwo Zapo-
biegania Okrucieństwu wobec Zwierząt, 
które w niedługim czasie objęła patro-
natem królowa Wiktoria. Towarzystwo 

organizowało wiele kampanii. Charak-
terystyczne dla nich były przemarsze or-
kiestr dętych. Rytmiczne melodie mało 
kogo pozostawiały obojętnym. Okazało 
się, że ucząc się odpowiedzialności oraz 
szacunku dla zwierząt, można się też 
nieźle bawić! Przysięga składana przez 
dzieci wstępujące w szeregi towarzystwa 
brzmiała tak: „Niniejszym solennie obie-
cuję być dobry dla wszystkich istot ży-
wych, ochraniać je z całej mojej mocy, zi-
mą dokarmiać ptaki i nigdy nie zabierać 
jaj z ich gniazd”.

Dzisiaj w Wielkiej Brytanii funkcjo-
nują ponad trzy tysiące różnych organi-
zacji ochrony przyrody, dają pracę wie-
lu tysiącom osób. Wszystkie razem ma-
ją kilka milionów członków, a ich dzia-
łalność wspiera ponad 200 tysięcy wo-
lontariuszy. Czy ktoś widział paszport 
brytyjski? Warto mu się przyjrzeć, bo 
to małe dzieło sztuki. Jednak to, co być 
może najbardziej (nas) zaskakuje, to 
piękne grafiki dębów, motyli modrasz-
ków czy kulików, integralnych elemen-
tów angielskiego krajobrazu i dziedzic-
twa narodowego. Nie mniej ważnych 
dla budowania patriotyzmu i tożsamo-
ści narodowej niż Big Ben czy James 
Bond. Branża przyrodnicza, w tym tu-
rystyka przyrodnicza i birdwatching, 
to w Wielkiej Brytanii również poważ-
ny biznes. Tylko w Szkocji każdego ro-
ku generuje równowartość ok. 7 miliar-
dów złotych i zapewnia 39 tysięcy peł-
noetatowych miejsc pracy.

Stowarzyszenia Ptaki Polskie od ponad 10 lat chroni ptaki w całej Polsce.
Bądź na pTAK! i odwiedź www.jestemnapTAK.pl, żeby dowiedzieć się, co Ty możesz zrobić dla ptaków.

Zapraszamy również na Noc Sów www.nocsow.pl – ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne,
prowadzone i koordynowane przez Ptaki Polskie.

Modraszka (Parus caeruleus) C. Korkosz

Bogatka, A. Kowalczyk

Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 201920

przy zagrodzie



Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 2019 21

agrorynek



Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 201922

agrorynek



Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 2019 23

agrorynek



Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 201924

agrorynek



Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 2019 25

agrorynek



Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 201926

agrorynek



Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 2019 27

agrorynek



Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 201928

agrorynek



Nowości i zmiany w prawie wodnym
Od 1 stycznia 2018 roku wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych, przeprowa-
dzanie ocen wodnoprawnych oraz wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zakazów obowiązujących na obsza-
rach szczególnego zagrożenia należy do kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Również 
zadania związane z legalizacją urządzeń wodnych oraz przywróceniem poprzedniej funkcji urządzenia wodnego stały 
się kompetencją Wód Polskich.

mgr inż. Anna Kocz  
Główny Specjalista Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko

Do obowiązków Wód Polskich należą: 
utrzymanie wód, sporządzanie stosow-
nych dokumentów o charakterze plani-
stycznym i strategicznym, zadania z za-
kresu nadzoru, kontroli, monitoringu, 
związane z wydawaniem zgód admi-
nistracyjnych, w tym przyjmowaniem 
zgłoszeń i wydawaniem pozwoleń wod-
noprawnych. Nastąpiła również istot-
na zmiana kompetencji funkcjonujących 
dziś organów administracji. Poza urzęda-
mi marszałkowskimi i starostwami zmia-
ny te obejmą także urzędy wojewódzkie. 
Dotyczy to przede wszystkim ich zadań 
związanych z wprowadzeniem stanu klę-
ski żywiołowej i stanów nadzwyczajnych 
(ograniczenia korzystania z wód). Woje-
woda przejął zadania dotyczące ustana-
wiania stref ochronnych ujęć wód, usta-
nawiania zbiorników ochronnych wód 
śródlądowych oraz przyjmowanie pla-
nów utrzymania wód.

Jeżeli chodzi o zasady wydawania po-
zwoleń wodnoprawnych i przyjmowania 
zgłoszeń wodnoprawnych nie uległy zna-
czącym zmianom. Nowością są przepisy 
wskazujące, kiedy w trakcie legalizacji 
przedsięwzięcia ma być wydane pozwo-
lenie wodnoprawne lub dokonane zgło-
szenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest m.in. na:

 usługi wodne;
 szczególne korzystanie z wód; 
 długotrwałe obniżenie poziomu zwier-

ciadła wody podziemnej; 
 rekultywację wód powierzchniowych 

lub wód podziemnych; 
 wprowadzanie do wód powierzchnio-

wych substancji hamujących rozwój 
glonów; 

 wykonanie urządzeń wodnych; 
 regulację wód, zabudowę potoków 

górskich oraz kształtowanie nowych 
koryt cieków naturalnych; 

 zmianę ukształtowania terenu na grun-
tach przylegających do wód, mającą 
wpływ na warunki przepływu wód; 

 prowadzenie przez wody powierzch-
niowe płynące w granicach linii brze-
gu oraz przez wały przeciwpowodzio-
we obiektów mostowych, rurociągów, 
przewodów w rurociągach osłono-
wych lub przepustów; 

 prowadzenie przez śródlądowe drogi 
wodne oraz przez wały przeciwpo-
wodziowe napowietrznych linii ener-
getycznych i telekomunikacyjnych;

 lokalizowanie na obszarach szczegól-
nego zagrożenia powodzią: 
• nowych przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko,
• nowych obiektów budowlanych; 

 gromadzenie na obszarach szczególne-
go zagrożenia powodzią ścieków, od-
chodów zwierzęcych, środków chemicz-
nych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody oraz prowa-
dzenie na tych obszarach odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, w tym ich 
składowania, jeżeli wydano decyzję
Niektóre przedsięwzięcia nie wyma-

gają uzyskania pozwolenia, lecz są obję-
te obowiązkiem zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą zgłoszenia
wodnoprawnego wymaga:

 wykonanie pomostu o szerokości do 3 
m i długości całkowitej do 25 m, sta-
nowiącej sumę długości jego poszcze-
gólnych elementów; 

 postój na wodach płynących statków 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe 
lub usługowe; 

 prowadzenie przez wody inne niż 
śródlądowe drogi wodne napowietrz-
nych linii energetycznych i telekomu-
nikacyjnych; 

 wykonanie kąpieliska lub wyznacze-
nie miejsca okazjonalnie wykorzysty-
wanego do kąpieli, w tym na obsza-
rze morza terytorialnego; 

 trwałe odwadnianie wykopów bu-
dowlanych; 

 prowadzenie robót w wodach oraz in-
nych robót, które mogą być przyczyną 
zmiany stanu wód podziemnych; 

 wykonanie urządzeń odwadniających 
obiekty budowlane, o zasięgu oddzia-
ływania niewykraczającym poza gra-
nice terenu, którego zakład jest właści-
cielem; 

 odprowadzanie wód z wykopów bu-
dowlanych lub z próbnych pompowań 
otworów hydrogeologicznych; 

 wykonanie stawów, które nie są napeł-
niane w ramach usług wodnych, ale 
wyłącznie wodami opadowymi lub 
roztopowymi lub wodami gruntowy-
mi, o powierzchni nieprzekraczającej 
500 m kw. i głębokości nieprzekracza-
jącej 2 m od naturalnej powierzchni te-
renu, o zasięgu oddziaływania niewy-
kraczającym poza granice terenu, któ-
rego zakład jest właścicielem; 

 przebudowa rowu polegająca na wy-
konaniu przepustu lub innego prze-
kroju zamkniętego na długości nie 
większej niż 10 m; 

 przebudowa lub odbudowa urządzeń 
odwadniających zlokalizowanych 
w pasie drogowym dróg publicznych, 
obszarze kolejowym, na lotniskach lub 
lądowiskach; 

 wydobywanie kamienia, żwiru, pia-
sku, innych materiałów z wód w związ-
ku z utrzymywaniem wód, śródlądo-
wych dróg wodnych oraz remontem 
urządzeń wodnych, wykonywane w ra-
mach obowiązków właściciela wód.

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgło-
szenia wodnoprawnego nie wymaga: 

 uprawianie żeglugi na śródlądowych 
drogach wodnych;

 holowanie oraz spław drewna;
 wycinanie roślin z wód lub brzegu 

w związku z utrzymywaniem wód, 
śródlądowych dróg wodnych oraz re-
montem urządzeń wodnych;

 wykonanie pilnych prac zabezpiecza-
jących w okresie powodzi; 

 wykonanie urządzeń wodnych do po-
boru wód podziemnych na potrzeby 
zwykłego korzystania z wód z ujęć 
o głębokości do 30 m; 
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Właściwości prozdrowotne miodu
Zimowa aura za oknami i nieprzychylne warunki pogodowe sprawiają, że jesteśmy bardziej narażeni na różnego 
rodzaje infekcje czy choroby. Przy pierwszych objawach przeziębienia często za radami naszych babć sięgamy po 
naturalne metody leczenia.

mgr Katarzyna Kania  
Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk

 rybackie korzystanie ze śródlądowych 
wód powierzchniowych; 

 pobór wód powierzchniowych lub wód 
podziemnych w ilości średniorocznie 
nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz 
wprowadzanie ścieków do wód lub do 
ziemi w ilości nieprzekraczającej łącz-
nie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłe-
go korzystania z wód;

 pobór i odprowadzanie wód w związku 
z wykonywaniem odwiertów lub otwo-

rów strzałowych przy użyciu płuczki 
wodnej na cele badań sejsmicznych; 

 odbudowa, rozbudowa, przebudowa 
lub rozbiórka urządzeń pomiarowych 
służb państwowych; 

 wyznaczanie szlaku turystycznego 
pieszego lub rowerowego oraz bu-
dowa, przebudowa lub remont dro-
gi rowerowej, z wyjątkiem prowadze-
nia dróg rowerowych przez wody po-
wierzchniowe; 

 zatrzymywanie wody w rowach;
 hamowanie odpływu wody z obiek-

tów drenarskich;
 przechwytywanie wód opadowych 

lub roztopowych za pomocą urządzeń 
melioracji wodnych.

Źródło:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne

Niezwykle popularnym środkiem 
spożywczym, wykorzystywanym w na-
turalnym leczeniu jest miód. Według 
przepisów unijnych (Dyrektywa Rady 
2001/110 WE z dn. 20 grudnia 2001 od-
nosząca się do miodu) miód jest naturalnie 
słodką substancją produkowaną przez pszczo-
ły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzie-
lin żywych części roślin lub wydzielin owa-
dów wysysających żywe części roślin.

Ogólnie przyjęta opinia, że miód po-
maga w leczeniu objawów przeziębie-
nia spowodowała, że jest on spożywa-
ny w czasie choroby a nie jako element 
zrównoważonej codziennej diety. Miód 
posiada wiele składników, które pozy-
tywnie wpływają na ludzki organizm. 
Ponadto wykazuje właściwości antybak-
teryjne i antybiotyczne. Regularne sto-
sowanie miodu w diecie podnosi odpor-
ność. Poszczególnym rodzajom miodu, 
można przypisać następujące właściwo-
ści prozdrowotne:
 miód wielokwiatowy:
• wspomaganie mięśnia sercowego, wą-

troby i układu pokarmowego;
• wpływanie na dobry wygląd skóry, 

włosów i paznokci;
• przywracanie równowagi organizmu; 

 miód rzepakowy:
• pomoc przy leczeniu wątroby, trzust-

ki, nerek;
• obniżanie ciśnienia tętniczego;
• przyśpieszanie regeneracji organizmu, 

najwyższa zawartość aminokwasów 
i glukozy;

• pomoc w gojeniu ran i zapobieganie po-
wstawania pęcherzy przy oparzeniach;

 miód spadziowy:
• wspomaganie leczenia anemii, chorób 

serca i układu krążenia, moczowego;
• działanie antyseptyczne, przeciwskur-

czowe, przeciwzapalne oraz wykrztuśne;

 miód lipowy:
• działanie antyseptyczne, przeciwgo-

rączkowe;
• ograniczenie występowania chorób 

układu sercowego;
• działanie uspakajające - pomoc przy 

łagodzeniu skutków stresu i nerwicy;

 miód akacjowy:
• zastosowanie we wspomaganiu lecze-

nia cukrzycy niezależnej od insuliny 
z powodu dużej zawartości fruktozy;

• łagodzenie skutków przewlekłego stre-
su, pomoc przy problemach ze snem;

• usuwanie nadżerek i owrzodzeń;

 miód mniszkowy:
• łagodzenie objawów niedokrwistości 

i schorzeń reumatycznych;
• wspomaganie organizmu w stanach wy-

czerpania psychicznego i fizycznego;

 miód gryczany:
• w składzie posiada unikalną rutynę, 

która wzmacnia układ odpornościowy, 
wspomaga oczyszczanie organizmu 
z toksyn;

• odbudowa komórek kostnych;
• właściwości uspakajające;

Istnieje jeszcze wiele różnych rodza-
jów miodu np. malinowy, nawłociowy 
czy koniczynowy. 

Każdy miód ma swoje charaktery-
styczne właściwości, które odróżniają je-
den rodzaj od drugiego. Ten słodki pro-
dukt to przede wszystkim zdrowa żyw-
ność, która powinna być elementem ra-
cjonalnego żywienia każdego człowieka. 
Wspomaga odporność, przede wszyst-
kim jednak ma działanie antybakteryjne 
i antybiotyczne. Mnogość rodzajów mio-
du i jego słodki smak, sprawiają, że każ-
dy może znaleźć taki miód jaki mu naj-
bardziej odpowiada pod względem sma-
ku i konsystencji. Sięgajmy zatem po ten 
słodki przysmak regularnie, a nie tylko 
wtedy kiedy jesteśmy chorzy. 

Jedzmy miód na zdrowie!

Źródła:
- https://www.portalpszczelarski.pl/
- E.Majewska, P. Nowotnik, Sekrety miodu, 
http://www.wszechnica-zywieniowa.sggw.
pl/Prezentacje/2015/slajdy_Sekrety%20
miodu_1.pdf
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Świadomy dobór rasy i linii pszczół
Zaskakujący przebieg pogody w 2017 roku, a szczególnie wyraźnie cieplejsze lato, to także dla pszczelarzy było niety-
powe wyzwanie. Ponadto w sierpniu pojawiły się zapowiedzi meteorologów, że jeszcze wyższe temperatury w naszym 
regionie wystąpią w latach 2019-2022. Czy pszczelarze powinni jakoś na to reagować?

dr Ryszard S. Pałach

Trzeba przyznać, że trochę z innych 
względów, ale przez ostatnie dziesięciole-
cia pogłowie polskich pszczół przeszło już 
ewolucję w takim kierunku. Oto w miej-
sce lokalnej pszczoły środkowo-europej-
skiej, jaka żyła w dawnych barciach, domi-
nującą rasą pszczół są obecnie w polskich 
pasiekach pszczoły kraińskie wywodzące 
się z dawnej Jugosławii. Stało się tak głów-
nie z uwagi na wzrastający udział w na-
szych pożytkach roślin obficie kwitnących 
w okresie kalendarzowej wiosny, które są 
lepiej wykorzystywane przez silne i do-
brze zimujące rodziny pszczoły charakte-
ryzujące się szybkim rozwojem po okre-
sie zimowli. Dziś mamy postępujące zmia-
ny klimatu, o których wyraźnie świadczy 
coraz popularniejsza w Polsce uprawa ku-
kurydzy na ziarno. Niestety, jest to ciepło-
lubna roślina, poprzez swój duży areał 
zmniejszająca zasoby naturalnego pokar-
mu dla pszczół w środowisku przyrod-
niczym w postaci nektaru i pyłku. W ta-
kiej sytuacji jeszcze efektywniej powin-
niśmy wykorzystywać w naszych pasie-
kach te zasoby, które oferuje nam przyro-
da wiosną, czyli użytkować pszczoły o in-
tensywnym rozwoju wiosennym. Oczy-
wiście trzeba je koniecznie wspierać taki-
mi zabiegami pasiecznymi, które dzięki 
wczesnowiosennej opiece pszczelarza nad 
rodzinami z obficie czerwiącymi matkami 
nasilą w nich szybki przyrost liczby mło-
dych robotnic.

Dużego znaczenia nabiera także umie-
jętne sterowanie rozwojem rodzin w dal-

szej części sezonu pasiecznego, aby nie 
tracić siły rodzin wskutek nasilonego zja-
wiska rójki oraz niecelowego zużycia za-
sobów pokarmowych i energii robotnic 
na wychów pokoleń, które nie dadzą ade-
kwatnych zbiorów. Trzeba także stosow-
nie skorygować dotychczasową prakty-
kę przygotowywania zapasów pokarmu 
i budowania siły rodzin przed zimowlą 
przy jednocześnie skutecznym zwalcza-
niu pasożyta Varroa destructor. Zarazem 
na nowo wymaga analizy i wdrożenia 
właściwych zabiegów problem przedłu-
żonego składania jaj przez intensywnie 
czerwiące młode matki w okresie jesieni. 

Świadomość powyższych uwarunko-
wań prowadzi do konieczności nowe-
go spojrzenia na kwestię użytkowania 
w każdej pasiece pszczół, które wykażą 
się najwyższą produkcyjnością w danych 
warunkach pożytkowych i w oczywistym 
związku z typem konsekwentnie realizo-
wanej gospodarki pasiecznej. Zarazem 
bardzo istotny także jest typ użytkowa-
nego ula i obiektywne możliwości danego 
pszczelarza w zakresie pełnej i termino-
wej realizacji planu dotyczącego określo-
nych zabiegów składających się na przy-
jęty do prowadzenia typ gospodarki pa-
siecznej. Nie ma przecież sensu wprowa-
dzać do swoich pasiek matek, które wy-
magają realizacji takiego zakresu prac, ja-
kiego ze względu na swoje uwarunkowa-
nia zawodowe, zdrowotne, rodzinne, kon-
dycyjne, komunikacyjne, czasowe itp. da-
ny pszczelarz nie może w pełni i termi-

nowo zapewnić. Przecież wówczas brak 
spodziewanych efektów produkcyjnych 
będzie skutkował negatywną oceną ma-
tek danej rasy i linii, które we właściwych 
dla nich warunkach wykazują się rekor-
dową produkcyjnością. 

Mając powyższe na względzie, należy 
wskazać, że w racjonalnie i intensywnie 
prowadzonej pasiece powinny być w na-
szych warunkach użytkowane matki ra-
sy kraińskiej stosownej linii. Do ich wy-
boru warto wykorzystać informacje, ja-
kie są co roku udostępniane przez Kra-
jowe Centrum Hodowli Zwierząt na stro-
nie internetowej www.kchz.agro.pl w po-
staci opracowania „Wyniki oceny tereno-
wej pszczół w … roku”. W prezentowa-
nych tabelach i na wykresach łatwo moż-
na znaleźć informacje o wynikach oceny 
odnoszące się do regionu, w jakim znaj-
duje się nasza pasieka. Należy zatem wy-
brać spośród oferowanych linii pszczół 
danej rasy taką, która pod względem po-
szczególnych cech najbardziej nam od-
powiada. Aby wyeliminować przypad-
kowy wybór, warto przeanalizować da-
ne np. z raportów obejmujących ostatnie 
3 lub 5 lat i uśredniając te wyniki wy-
brać pasiekę hodowlaną, która oferuje 
matki osiągające najlepsze w naszym re-
gionie wyniki dotyczące poszczególnych 
cech. Aby odpowiednio wcześnie otrzy-
mać potrzebne matki, zamówienia do-
tyczące matek pszczelich danej linii naj-
lepiej składać we właściwej pasiece ho-
dowlanej do końca lutego każdego roku.

Fot. R. Pałach

Fot. R. Pałach

Bieżące Informacje nr 1 [353]    Styczeń 2019 31

przy zagrodzie



Bioróżnorodność a Natura 2000
Bioróżnorodność to zróżnicowanie i zmienność genów, gatunków i ekosystemów, czyli zbiorowości roślin, zwierząt 
i mikroorganizmów oraz ich wzajemnych oddziaływań z otoczeniem. Inaczej mówiąc, bioróżnorodność to różno-
rodność biologiczna. Oznacza rozmaitość form życia występujących na ziemi. Obecna wiedza pozwala analizować 
zagadnienia bioróżnorodności na wszystkich poziomach organizacji przyrody.

mgr inż. Mirosław Zdunek 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Lidzbark Warmiński

Bioróżnorodność można rozważać na 
różnych poziomach:
 bioróżnorodność gatunkową, czyli 

rozmaitość wszystkich roślin, zwie-
rząt i mikroorganizmów występują-
cych na ziemi,

 bioróżnorodność ekologiczną, a więc 
rozmaitość zgrupowań ekologicznych, 
biocenoz, ekosystemów i krajobrazów, 

 bioróżnorodność genetyczną, czyli roz-
maitość genów obecnych w pulach ge-
nowych populacji różnych gatunków.

Ziemska bioróżnorodność ulega cią-
głym zmianom. Zmieniający się klimat 
czy naturalne katastrofy wielokrotnie 
zmieniały liczebność gatunków oraz za-
soby ekosystemów. Dziś zagrożenie bio-
różnorodności na ziemi jest ogromne 
i wynika z destrukcyjnej działalności 
człowieka na naszej planecie. Działalność 
człowieka z kolei jest napędzana przez si-
ły ekonomiczne, społeczne i środowisko-
we. W wyniku tych oddziaływań, które 
w szczególności w Europie są od daw-
na ugruntowane, powstały „wielofunk-
cyjne krajobrazy” posiadające określo-
ną różnorodność charakterystycznych ro-
ślin, zwierząt i siedlisk. W Europie za-
leżność między ekosystemami znacznie 
wykracza poza jej geograficzne grani-
ce. Wiele zmian i zależności ma charak-
ter globalny. Wpływ na europejską bio-
różnorodność mają zmiany w ekosyste-
mach na innych kontynentach, z tego 
też powodu w zainteresowaniu Europy 
muszą być zmiany zachodzące w lasach 
deszczowych Amazonii i rafach koralo-
wych Australii.

Poważne i trwałe straty w europej-
skiej bioróżnorodności odzwierciedla cią-
gły spadek zdolności ekosystemów do 
utrzymania ich naturalnych „mocy pro-
dukcyjnych” i wykonywania funkcji re-
gulujących. Dla przykładu zdrowa róż-
norodność biologiczna gleby jest podsta-
wowym warunkiem do utrzymania i za-
pewnienia żyzności gleby, a zatem po-
tencjału produkcji żywności. Utrata róż-
norodności biologicznej często zmniej-

sza produktywność ekosystemów, przez 
co kurczy naturalny koszyk dóbr i usług, 
z których możemy czerpać. Destabiliza-
cja ekosystemów osłabia ich zdolność do 
radzenia sobie z klęskami żywiołowy-
mi, takimi jak powodzie, susze i huraga-
ny, a także ze szkodami spowodowanymi 
przez człowieka, takimi jak zanieczysz-
czenie i zmiany klimatu. Już teraz wy-
dawane są ogromne sumy na walkę ze 
skutkami katastrof klimatycznych i przy-
rodniczych, a wraz z pogarszającym się 
stanem ekosystemów sumy te będą rosły.

Jednym z działań wspierających za-
chowanie bioróżnorodności i zachowa-
nie ekosystemów wraz ze wszystkimi 
ich korzyściami dla ludzi są obszary Na-
tura 2000.

Natura 2000 jest najmłodszą z form 
ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 r. 
w Polsce jako jeden z obowiązków zwią-
zanych z przystąpieniem naszego kra-
ju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 
2000 powstają we wszystkich państwach 
członkowskich, tworząc Europejską Sieć 
Ekologiczną obszarów ochrony Natura 
2000. Sieć obszarów chronionych Natu-
ra 2000 była następstwem realizacji zo-
bowiązań, jakie nakładała na kraje Unii 
Europejskiej konwencja o różnorodności 
biologicznej, tak zwana konwencja z Rio, 
podpisana w 1992 r. Podstawą prawną 
wdrożenia sieci Natura 2000 w UE stała 
się Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 ma-
ja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz znowelizowana Dyrektywa 79/409/
EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w spra-
wie ochrony dzikich ptaków. W Polsce 
obszary Natura 2000 zostały utworzone 
na mocy traktatu ateńskiego z 16 kwiet-
nia 2003 r., stanowiącego jednocześnie 
podstawę prawną przystąpienia Polski 
i dziewięciu innych krajów europejskich 
do Unii Europejskiej. Zapisy dyrektyw 
europejskich, na mocy których funkcjo-
nują i są wyznaczane obszary ochronne, 
zostały zaimplementowane do polskiego 
prawa na mocy Ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody.

Głównym celem funkcjonowania Eu-
ropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 
jest zachowanie określonych typów sie-
dlisk przyrodniczych oraz gatunków, 
które uważa się za cenne i zagrożone 
w skali całej Europy. Drugim jej celem 
jest ochrona różnorodności biologicznej.

Podstawą funkcjonowania programu 
są dwie unijne dyrektywy tzw. dyrekty-
wa ptasia i dyrektywa siedliskowa:

Dyrektywa ptasia (dyrektywa Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzi-
kiego ptactwa – wcześniej dyrektywa Rady 
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w spra-
wie ochrony dzikiego ptactwa) – określa kry-
teria do wyznaczania ostoi dla gatunków 
ptaków zagrożonych wyginięciem;

Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory) – ustala zasady 
ochrony pozostałych gatunków zwierząt, 
a także roślin i siedlisk przyrodniczych 
oraz procedury ochrony obszarów szcze-
gólnie ważnych przyrodniczo.

W myśl wyżej wymienionych aktów 
prawa każdy kraj członkowski Unii Eu-
ropejskiej ma obowiązek zapewnić sie-
dliskom przyrodniczym i gatunkom wy-
mienionym w załącznikach Dyrektywy 
siedliskowej i ptasiej warunki sprzyja-
jące ochronie lub zadbać o odtworzenie 
ich dobrego stanu m.in. poprzez wyzna-
czenie i objęcie ochroną obszarów, na 
których te siedliska i gatunki występują.

Dyrektywy wyznaczają
dwa typy obszarów:

 obszary specjalnej ochrony ptaków 
(OSO),

 obszary mające znaczenie dla Wspól-
noty (OZW) / specjalne obszary ochro-
ny siedlisk (SOO).
Obszary specjalnej ochrony ptaków są 

wyznaczane do ochrony populacji dzi-
ko występujących ptaków jednego lub 
wielu gatunków. Obszary te wyznaczane 
są indywidualnie przez każde państwo 
w oparciu o zidentyfikowane kryteria. 
Komisja Europejska sprawdza, czy kra-
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jowa sieć obszarów uwzględnia wszyst-
kie istotne ostoje ptaków w danym kra-
ju oraz czy wyznaczone obszary stano-
wią spójną całość.

W przypadku specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk każde państwo człon-
kowskie opracowuje i przedstawia Komi-
sji Europejskiej listę leżących na jego te-
rytorium obszarów najcenniejszych pod 
względem przyrodniczym, odpowiadają-
cych gatunkowo i siedliskowo wymogom 
zawartym w dyrektywie siedliskowej. 
Po przedłożeniu listy obszary są przy-
porządkowywane regionom biogeogra-
ficznym wartościowane i selekcjonowane, 
a następnie wartościowane. Kluczowym 
elementem tej procedury jest seminarium 
biogeograficzne, podczas którego ocenia 
się kompletność sieci dla każdego z ga-
tunków i siedlisk będących przedmiota-
mi ochrony. Następnie Komisja Europej-
ska zatwierdza w drodze decyzji obsza-
ry jako „obszary mające znaczenie dla 
Wspólnoty – OZW” (Site of Communi-
ty Importance – SCI). Od tego momentu 
uzyskują status obszarów Natura 2000. 
Kraje członkowskie w ciągu sześciu lat 
od decyzji Komisji zobowiązane są do 
wyznaczenia tych ostoi jako specjalne 
obszary ochrony.

Najważniejszym kryterium wyzna-
czania obszarów Natura 2000 są war-
tości przyrodnicze danego terenu. Uwa-
runkowania społeczne i gospodarcze są 
analizowane i uwzględniane w proce-
sie opracowywania planów zarządzania 
poszczególnymi obszarami. Dla każdego 
obszaru Natura 2000 opracowana jest do-
kumentacja, która składa się z:
 standardowego formularza danych 

(Standard Data Form – SDF), w któ-
rym zawarte są najważniejsze infor-
macje o położeniu i powierzchni ob-
szaru, występujących typach siedlisk 
przyrodniczych i gatunkach „naturo-
wych”, ich liczebności lub reprezenta-
tywności w skali kraju, wartości przy-
rodniczej i zagrożeniach;

 mapy cyfrowej w postaci wektorowej.
SDF i mapy będą aktualizowane 

w miarę postępu wiedzy o występowa-
niu zasobów przyrodniczych w obszarze 
Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring 
przyrodniczy), zgodnie z procedurą okre-
śloną przez Komisję Europejską.

Obszar Natura 2000 może obejmować 
część lub całość obszarów i obiektów obję-
tych innymi formami ochrony przyrody.

Powstanie sieci Natura 2000, która jest 
światowym ewenementem w zakresie 
międzynarodowej, obszarowej ochrony 
przyrody, potwierdza, że ochrona zagro-
żonej różnorodności biologicznej Europy 
jest jednym z priorytetów działalności 
Unii Europejskiej.

Plany zadań ochronnych sporządza się 
i realizuje dla obszarów Natura 2000. Do-
kument powstaje w ciągu sześciu lat od 
ustanowienia obszaru specjalnej ochrony 
ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję 
Europejską obszaru mającego znaczenie 
dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych 
można sporządzać także dla obszaru za-
proponowanego Komisji Europejskiej, ja-
ko obszar mający znaczenie dla Wspól-
noty. Planu nie sporządza się dla obsza-
ru Natura 2000 lub jego części, dla któ-
rego ustanowiono plan ochrony lub któ-
ry pokrywa się z krajową formą ochrony 
przyrody albo obszarem będącym w za-
rządzie nadleśnictwa, których dokumen-
ty planistyczne uwzględniają zakres pla-
nu zadań ochronnych, a także znajdują-
cego się na obszarach morskich.

Plan zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 zawiera:

 opis granic obszaru i mapę obszaru 
Natura 2000;

 identyfikację istniejących i potencjal-
nych zagrożeń dla zachowania właści-
wego stanu ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków roślin i zwie-
rząt i ich siedlisk będących przedmio-
tami ochrony;

 cele działań ochronnych;
 określenie działań ochronnych ze wska-

zaniem podmiotów odpowiedzialnych 
za ich wykonanie i obszarów ich wdra-
żania, w tym w szczególności dzia-
łań dotyczących: ochrony czynnej sie-
dlisk przyrodniczych, gatunków roślin 
i zwierząt oraz ich siedlisk; monitoringu 
stanu przedmiotów ochrony oraz mo-
nitoringu realizacji celów; uzupełnienia 
stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 
i uwarunkowaniach ich ochrony;

 wskazania do zmian w istniejących 
studiach uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin, miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego, pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego województw oraz planach za-
gospodarowania przestrzennego mor-
skich wód wewnętrznych, morza tery-
torialnego i wyłącznej strefy ekono-
micznej dotyczące eliminacji lub ogra-
niczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla 
utrzymania lub odtworzenia właści-
wego stanu ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków roślin i zwie-
rząt, dla których ochrony wyznaczo-
no obszar Natura 2000;

 wskazanie terminu sporządzenia, 
w razie potrzeby, planu ochrony dla 
części lub całości obszaru.

Obszary Natura 2000
w województwie warmińsko-mazurskim

Na terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego położonych jest, w cało-
ści lub częściowo, 16 obszarów specjalnej 
ochrony ptaków o łącznej powierzchni 
575 809 ha (23,8 proc. jego powierzchni) 
oraz 44 obszary o znaczeniu dla Wspól-
noty o powierzchni 258 190 ha (10,7 proc. 
powierzchni). Łącznie obszary Natura 
2000, uwzględniając ich części wspólne, 
zajmują 664 990 ha, czyli 27,6 proc. po-
wierzchni województwa.

Największym obszarem specjal-
nej ochrony ptaków jest Puszcza Piska 
PLB280008 licząca 172 802,2 ha (w tym 169 
101,30 ha w województwie warmińsko-
-mazurskim). Najmniejszym obszarem 
ptasim jest jezioro Łuknajno PLB280003 
o powierzchni 1 380,2 ha. Największy ob-
szar mający znaczenie dla Wspólnoty to 
Ostoja Piska PLH280048 o powierzchni 
57 826,61 ha, a najmniejszy obszar siedli-
skowy to Torfowiska Źródliskowe koło 
Łabędnika PLH280047 liczące 26,95 ha.

W północno-wschodniej części wo-
jewództwa skupione są obszary Natura 
2000 powiązane z Wielkimi Jeziorami Ma-
zurskimi. W zachodniej części wojewódz-
twa ważnym korytarzem ekologicznym 
jest dolina Pasłęki, łącząca kompleks Pusz-
czy Napiwodzko-Ramuckiej z Zalewem 
Wiślanym. Tą formą ochrony przyrody 
objęto również kompleksy leśne Puszczy: 
Piskiej, Napiwodzko-Ramuckiej, Boreckiej, 
Rominckiej oraz Lasy Skaliskie. Przedmio-
tem ochrony w ramach wyznaczonych ob-
szarów Natura 2000 są wybrane siedliska 
przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwie-
rząt. Są nimi zarówno siedliska i gatun-
ki zagrożone wyginięciem w skali kon-
tynentu, jak i typowe, charakterystyczne 
dla poszczególnych regionów biogeogra-
ficznych, wciąż jeszcze powszechnie wy-
stępujące, niezbędne dla zachowania bo-
gactwa przyrodniczego Europy.

Źródła:
- www. Bioróżnorodność i jej znaczenie
- www. GDOŚ Natura 2000 
- www. Natura 2000
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Rynek drobiu
Hodowla zwierząt jest jednym z najistotniejszych sektorów rolnictwa. Dotyczy to również naszego kraju. Najczęściej 
hodowanymi zwierzętami są: bydło, trzoda chlewna, konie, owce, kozy oraz drób. W przemyśle mięsnym najbardziej 
dynamicznie rozwijającym się sektorem jest branża drobiarska.

mgr inż. Monika Hodór 
Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Właściwości dietetyczne oraz możli-
wość szybkiego i prostego przygotowa-
nia do konsumpcji wpływają na znacz-
ny wzrost spożycia mięsa drobiowego 
w ostatnich latach. Producenci drobiu 
stale zachęcają konsumentów do jedze-
nia białego mięsa. Na zwiększenie po-
pularności drobiu wpływają również je-
go niskie ceny. 

Od początku lat siedemdziesiątych 
w Polsce można zaobserwować rozwija-
jące się nowoczesne drobiarstwo dosto-
sowane do standardów jednolitego ryn-
ku europejskiego. Od kilku lat Polska jest 
największym producentem mięsa drobio-
wego w Unii Europejskiej. W latach 2010-
2017 odnotowano wzrost produkcji mię-
sa drobiowego średnio o 8,5 proc. rocz-
nie. W pierwszej połowie 2018 roku ko-
niunktura dla większości producentów 
drobiu w Polsce była dość dobra. Porów-
nując pierwsze cztery miesiące 2017 i 2018 
roku nastąpił wzrost wolumenu ekspor-
towanego mięsa drobiowego z naszego 
kraju o 21 proc. 

W pierwszym kwartale 2018 roku, po-
mimo wzrostu popytu na mięso drobiowe 
w Unii Europejskiej, nie nastąpiły gwałtow-
ne zmiany cen drobiu. Dopiero drugi kwar-
tał tego roku przyniósł zwyżkę cen brojle-
rów o 9 proc. w porównaniu z poprzednim 
rokiem. Natomiast mięso indycze w analo-
gicznym okresie staniało o 11,2 proc. 

Szacuje się, że zwiększenie produkcji 
drobiarskiej nastąpi głównie w krajach roz-
wijających się, natomiast w krajach roz-
winiętych oczekuje się spadku produkcji. 
W najbliższej przyszłości, do 2020 r. produ-
cenci drobiu winni produkować coraz wię-
cej jaj i mięsa o coraz lepszej jakości oraz 
uzyskiwać za nie w sprzedaży godne ce-
ny. Istnieje ogromna szansa, by w wyniku 
pracy hodowlanej nad drobiem, wykorzy-
stać jego potencjał genetyczny do zwięk-
szenia produkcji zarówno jaj, jak i mięsa. 
Przyszłość rozwoju drobiarstwa powin-
na być rozumiana jako zintegrowany sys-
tem, który uwzględnia problemy poszcze-
gólnych zasobów, zmieniające się oczeki-
wania konsumentów w odniesieniu do ja-

kości żywności i metod jej produkcji. Taki 
sposób postrzegania przemysłu drobiar-
skiego winien być jak najszybciej wpro-
wadzony w życie. Oczywiście przewidy-
wania takie mogą się spełnić w momen-
cie, gdy nie pojawią się nowe kryzysy eko-
nomiczne o zasięgu globalnym, gwałtow-
ne zmiany na rynkach zbytu czy konflik-
ty o podłożu politycznym. 

Źródła:
- www.agrolinia.pl
- Progress in Economic Sciences Nr 1(2014) 
ISSN 2300-4088 Iwona Kozioł, Małgorza-
ta Krzywoń, PWSZ w Tarnowie, ul. Mickie-
wicza 8, 33-100 Tarnów - Stan przemysłu 
drobiarskiego w Polsce

- nf.pl/przedsiebiorca
- podr.pl/wp-content
- biznes.gazetaprawna.pl
- www.gospodarz.pl/aktualnosci
- www.polskieradio.pl
- www.portalspozywczy.pl
- www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca
- docplayer.pl
- https://pomorska.pl
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Nowe przepisy dotyczące
dopłat do paliwa rolniczego
Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Podobnie jak w 2018 r. stawka dopłat do paliwa rolnicze-
go będzie wynikała z powierzchni użytków rolnych posiadanych lub dzierżawionych przez rolnika, rocznego limitu 
zużycia paliwa na 1 ha, ilości zużytego paliwa do produkcji rolniczej oraz stawki zwrotu akcyzy za ON, którą rząd 
określa co roku. W 2019 r. stawka określona przez rząd ma wynosić 1 zł/l.

mgr inż. Rafał Sobolewski  
Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Pierwsza z planowanych zmian 
w przepisach dotyczących dopłat do pa-
liwa rolniczego dotyczy zwiększenia li-
mitu zwrotu podatku akcyzowego z 86 
l/ha do 100 l/ha. Zgodnie z obowiązującą 
stawką zwrotu akcyzy na poziomie 1 zło-
tego w 2019 r. rolnik będzie mógł otrzy-
mać 100 zł zwrotu akcyzy za paliwo rol-
nicze za każdy 1 ha użytków rolnych.

Drugą z najważniejszych zmian jest 
możliwość otrzymania dodatkowej do-
płaty do paliwa rolniczego za chów lub 
hodowlę bydła, która będzie wyliczana 
na poziomie 30 l dla DJP. Tutaj środki za 
paliwo rolnicze, jakie otrzyma gospodar-
stwo utrzymujące bydło, będą wylicza-
ne na podstawie średniej rocznej licz-
by dużych jednostek przeliczeniowych 

bydła, które rolnik utrzymywał w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku. Przy 
stawce zwrotu akcyzy za paliwo rolni-
cze na poziomie 1 złotego za każdą kro-
wę rolnik otrzyma 30 zł dotacji do pali-
wa, 24 zł do każdej jałówki rocznej oraz 
4,5 zł na każdego cielaka. Co ważne, ta 
dopłata będzie dodatkowa, co oznacza, 
że rolnik otrzyma zwrot akcyzy do pa-
liwa rolniczego zarówno za użytki rol-
ne, jak i za bydło.

Do wniosku o zwrot akcyzy za pa-
liwo rolnicze należy dołączyć imien-
ne faktury VAT na zakup oleju napę-
dowego przez ostatnie 6 miesięcy oraz 
oświadczenie o powierzchni posiada-
nych i dzierżawionych użytków rol-
nych. Hodowcy bydła będą musieli uzy-

skać z biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zaświadczenie zawierające informację 
o liczbie DJP bydła posiadanego przez 
rolnika w ostatnim dniu każdego mie-
siąca roku poprzedzającego rok złoże-
nia wniosku o zwrot akcyzy. 

Od 1 do 28 lutego rolnicy będą mo-
gli składać wnioski o zwrot podatku ak-
cyzowego za paliwo wykorzystane do 
produkcji rolniczej w okresie od 1 sierp-
nia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Kolej-
ny nabór wniosków na dotacje do pali-
wa rolniczego odbędzie się od 1 do 31 
sierpnia 2019 roku, kiedy to będzie moż-
na wnioskować o zwrot akcyzy za pa-
liwo rolnicze zakupione od 1 lutego do 
31 lipca 2019 r.
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Konferencja o Wspólnej
Polityce Rolnej po 2020 roku
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, zorganizował w dniu 7 grudnia ub.r. konferencję pt. „Wyzwania dla rolnictwa i obszarów wiejskich 
w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027” w której uczestniczyło 130 osób.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konferencja adresowana była głównie do rolników, którzy 
oczekują na informacje, ułatwiające im podejmowanie trafnych, 
bieżących oraz długoterminowych decyzji, zarówno inwesty-
cyjnych, jak i technologicznych. Uczestnikami konferencji byli 
również przedstawiciele administracji rządowej i samorządo-
wej, organizacji oraz instytucji rolniczych, przedsiębiorcy, pra-
cownicy nauki i doradztwa rolniczego.

Szczegółowe informacje dotyczące: „Nowej perspektywy 
WPR i stanowiska polskiego rządu” - zaprezentowała dr Zo-
fia Krzyżanowska, Radca Generalny w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Drugie zagadnienie: Jak wzmocnić konkurencyjność i po-
zycję polskich rolników w poszczególnych rynkach w warun-
kach przyszłej WPR i sytuacji na rynku globalnym? - oma-
wiał prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, Prezes Instytutu In-
nowacji Przemysłu Mleczarskiego.

Moderatorem panelu dyskusyjnego był dr hab. Zbigniew 
Brodziński, prof. UWM.

Główne obszary dyskusji podczas konferencji:

 Wspieranie dochodów rolników, wzmocnienie małych 
i średnich gospodarstw oraz bezpieczeństwa żywnościo-
wego, krótkie łańcuchy żywności;

 Aktywizacja i wsparcie młodych, innowacyjnych produ-
centów rolnych;

 Nowe rodzaje wsparcia w ramach płatności bezpośrednich. 
Pierwszy czy drugi filar?

 Najważniejsze działania wspierające rozwój obszarów wiej-
skich i aktywizujące ich mieszkańców.

W oparciu o wieloletnie ramy finansowe, Komisja Europej-
ska w połowie roku przedstawiła pakiet rozporządzeń dotyczą-
cych Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027, na którą prze-
znaczono kwotę 365 mld EUR w cenach bieżących.

Przewiduje się zachowanie dwóch filarów WPR:
- płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe – 286,2 mld 

EUR w cenach bieżących (254,2 mld EUR w cenach 2018 r.);
- rozwój obszarów wiejskich – 78,8 mld EUR w cenach bie-

żących (70 mld EUR w cenach 2018 r.).

 Aby sprostać wielu nowym wyzwaniom, WPR musi być 
zmodernizowana i uproszczona i zapewnić wkład w reali-
zację priorytetów Komisji oraz celów zrównoważonego roz-
woju. Wśród priorytetów WPR po 2020 r. Komisja wymienia 
bardziej ambitne działania w zakresie ochrony środowiska 
i przeciwdziałanie zmianom klimatu, lepsze ukierunkowa-
nie wsparcia oraz powiązanie WPR z badaniami naukowy-
mi, innowacjami i doradztwem.

 Aby zwiększyć skuteczność WPR Komisja zaproponowa-
ła także nowy model wdrażania, w którym nacisk przesu-
nięto z kontrolowania zgodności ze szczegółowymi wymo-
gami UE na realizację celów. Ponadto inaczej rozłożono za-
kres obowiązków między UE i państwami członkowskimi, 
zwiększając pomocniczość.

Cele szczegółowe WPR na lata 2021-2027:

 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i od-
porności gospodarstw rolnych w całej Unii (w celu wzmoc-
nienia bezpieczeństwa żywnościowego).

 Zwiększenie konkurencyjności i zorientowania na rynek.
 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.
 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu, a także 

wykorzystanie zrównoważonej energii.
 Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospo-

darowania zasobami naturalnymi.
 Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, 

wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk 
i krajobrazu.

 Wspieranie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działal-
ności gospodarczej na obszarach wiejskich.

 Promowanie zatrudnienia, wzrostu włączenia społecznego 
i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

 Większe zorientowanie rolnictwa UE na potrzeby społecz-
ne dotyczące żywności i zdrowia.

Najważniejsze propozycje Komisji
dotyczące płatności bezpośrednich:

 Możliwość stosowania systemu płatności SAPS dla wszystkich.
 Ograniczenie możliwości przesuwania środków pomiędzy 

pierwszym a drugim filarem (do 15 proc. wobec 25 proc. obecnie).
 Wprowadzenie zasady subwencji degresywnych - zmniej-

szenie dopłat po przekroczeniu progu 60 tys. euro na go-
spodarstwo (maksymalna kwota to 100 tys. euro).

 Obowiązek przeznaczenia 2 proc. koperty na płatności bez-
pośrednie na pomoc dla młodych rolników rozpoczynają-
cych działalność.

 Wsparcie dochodów związanych z produkcją w przy-
padku sektorów w trudnej sytuacji (do 10% koperty na 
płatności bezpośrednie + 2 proc. w przypadku roślin wysoko-
białkowych).

Najważniejsze propozycje Komisji
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich:

 Alokacja 30 proc. środków na interwencje związane ze śro-
dowiskiem i klimatem oraz 5% na program LEADER.
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 Obowiązek wprowadzenia instrumentów zarządzania ry-
zykiem.

 Możliwość korzystania z instrumentów finansowych (w tym 
kapitału obrotowego), również w połączeniu z dotacjami.

 Zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy na rozpoczęcie 
działalności rolniczej do 100 000 euro, stosownie do decyzji 
kraju członkowskiego.

Wnioski

 Wdrażanie WPR w formie planów strategicznych po-
zwoli państwom członkowskim na większą elastyczność 
i lepsze dostosowanie do potrzeb krajowych i lokalnych. 
Utrzymanie instrumentu płatności redystrybucyjnych, 
umożliwi lepsze ukierunkowanie wsparcia na mniejsze 
i średnie gospodarstwa rodzinne. Możliwość przenosze-
nia środków pomiędzy filarami, lepiej odzwierciedla po-
trzeby dostosowania środków do warunków danego kra-

ju. Priorytetem we wdrażaniu powinno być zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych.

 Polski rząd nie popiera zmniejszenia budżetu WPR i kon-
centracji cięć na II filarze, a także zbyt słabego podejścia do 
wyrównania płatności bezpośrednich. Będzie też wskazy-
wał na dysproporcje pomiędzy zwiększonymi wymogami 
w zakresie środowiska i klimatu, a zbyt małym dostępnym 
budżetem na WPR.

 Włączenie się do dyskusji w obszarach, które będą po 
stronie kraju członkowskiego jest bardzo ważne. Z pew-
nością odbędzie się jeszcze wiele debat, spotkań i uzgod-
nień zanim ostatecznie odpowiemy rolnikom: na jakie ro-
dzaje wsparcia mogą liczyć i w jakiej wysokości, a także 
jakie zobowiązania będą z tego wynikały. Dla beneficjen-
tów środków Wspólnej Polityki Rolnej, a także konsumen-
tów, bardzo ważny jest jasny przekaz tych informacji, bo 
wsparcie dla rolników, to także tańsza żywność dla kon-
sumentów.
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Harmonogram planowanych i zrealizowanych do 30.06.2019 r.
terminów naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

1.
poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla ma-
łych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” 

28 września – 27 października 2018

2.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zja-
wisk klimatycznych i katastrof”; typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej”, w tym w zakresie rodzaju operacji dotyczących ASF 

5 listopada – 4 grudnia 2018 

3. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 15 listopada – 21 grudnia 2018, maj 2019

4.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „In-
westycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych ”

28 grudnia 2018 – 25 lutego 2019

5. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju ma-
łych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF luty 2019 albo maj 2019**

6. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” luty 2019 albo maj 2019**

7. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c marzec 2019

8. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - ASF 

Termin naboru ogłaszany na postawie ana-
lizy sytuacji dotyczącej występowania ko-
lejnych ognisk ASF.

9.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywraca-
nie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwa-
rzające potencjał produkcji rolnej” 

Termin naboru podawany w sytuacji wy-
stąpienia niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych uzasadniających nabór.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10. 
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarol-
niczej” – bez ASF 

15 października – 13 listopada 2018
czerwiec 2019

11. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 
lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicy styczeń 2019

12. 
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarol-
niczej” – ASF 

Termin naboru ogłaszany na postawie ana-
lizy sytuacji dotyczącej występowania ko-
lejnych ognisk ASF.

TRANFER WIEDZY I INNOWACJI

13. działanie „Współpraca” 16 listopada 2018 – 14 stycznia 2019

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

14.
poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji 
„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” (wnioski należy składać 
do OT KOWR)

27 listopada – 28 grudnia 2018

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

15.
działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” 
premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, 
pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną 

15 marca – 15 maja 201916. działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

17. działanie: „Rolnictwo ekologiczne”

18. działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szcze-
gólnymi ograniczeniami (ONW)

19. działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” 
– wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie 1 czerwca – 31 lipca 2019

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie zależnie od przebiegu procesu legislacyjnego 
** W przypadku zmiany PROW 2014-2020.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod  
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy 
o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. z 2018 r., poz. 2136. 
Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 Ustawa z dnia 4.10. 2018 r. o zmianie ustawy o przeciw-
działaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2203. Ustawa weszła w życie z dniem 
11 grudnia 2018 r. 

 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiej-
skich. Dz.U. z 2018 r., poz. 2212. Ustawa weszła w życie 
z dniem 29 listopada 2018 r.

 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do 
sklepów i restauracji. Dz.U. z 2018 r., poz. 2242. Ustawa we-
szła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2247. Ustawa weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2019 r.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 
2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w 2019 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 2303. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 24 grudnia 2018 r. 

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie terminów składania 
wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do sie-
wu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopła-
ty. Dz.U. z 2018 r., poz. 2157. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 4 grudnia 2018 r. 

 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za 
wykonanie odstrzału sanitarnego dzików. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2194. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 listo-
pada 2018 r. 

 z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne 
wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański po-
mór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz 
jej zwalczanie”. Dz.U. z 2018 r., poz. 2195. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 24 listopada 2018 r. 

 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnych sum 
ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich na 2019 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 2211. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 31 grudnia 2018 r. 

 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół go-
spodyń wiejskich oraz jej wysokości. Dz.U. z 2018 r., poz. 
2229. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 listopa-
da 2018 r. 

 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje ty-
pu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wspar-
cie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2257. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 4 grudnia 2018 r. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o lasach. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2129.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych. Dz.U. z 2018 r., poz. 2164.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2231

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy – Prawo wodne. Dz.U. z 2018 r., poz. 
2268.

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rol-
nictwa. Dz.U. z 2018 r., poz. 2233.

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
28 listopada 2018 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał al-
bo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków 
zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych 
w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2018 r. M.P. 
z 2018 r., poz. 1171.

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wskaźnika referen-
cyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych 
do całkowitej powierzchni użytków rolnych. M.P. z 2018 r., 
poz. 1173.
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V Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych
W dniach 10-12 grudnia 2018 r. w Krakowie odbyło się spotkanie, którego uczestnikami byli głównie członkowie 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz przedstawiciele doradztwa rolniczego zajmujący się funkcjonowa-
niem zagród edukacyjnych z całej Polski.

mgr inż. Monika Hodór 
Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Konferencja pn. „V Ogólnopolski 
Zlot Zagród Edukacyjnych” miała na 
celu integrację i wymianę doświadczeń 
środowiska działającego na rzecz roz-
woju Sieci oraz upowszechnienie wie-
dzy specjalistycznej mającej znaczenie 
dla rozwoju gospodarstw edukacyj-
nych. W gronie uczestników przedsię-
wzięcia byli obecni również reprezen-
tanci Warmińsko-Mazurskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie oraz zagrody edukacyj-
ne z regionu Warmii i Mazur, a wśród 
nich:
 Fundacja Inkubator Kreatywności, 

Marcinkowo (powiat mrągowski);
 Mazurska Izba Regionalna przy Agro-

turystyce „Pod Świerkiem”, Marcinko-
wo (powiat mrągowski);

 Gospodarstwo Ekoagroturystyczne 
„Kamez”, Wawrochy (powiat szczy-
cieński);

 Gospodarstwo Agroturystyczne 
i Ekofarma „Vitalis”, Zastawno (po-
wiat elbląski);

 Zagroda Edukacyjna „Ziołowy Dzba-
nek”, Sąpy (powiat elbląski).

 Farma Mazurska Masurenhof, Sza-
rejki (powiat ełcki);

 Kozia Farma Złotna, Wieś Złotna (po-
wiat ostródzki);

Przewodnim tematem pierwszego dnia 
spotkania było funkcjonowanie gospo-
darstw edukacyjnych w świetle nowych 
wyzwań. Wygłoszone prelekcje poruszały 
tematy z zakresu: dziedzictwa wiejskiego, 
działań wpływających na poprawę jakości 
życia na obszarach wiejskich, a w głów-
nej mierze funkcjonowania i rozwoju Sieci 
w Polsce. Podczas pierwszego dnia konfe-
rencji jednym z prelegentów była Magdale-
na Markiewicz, przedstawiciel Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
oraz prezes Fundacji Inkubator Kreatyw-
ności w Marcinkowie, która na przykła-
dzie własnej zagrody edukacyjnej w Mar-
cinkowie zaprezentowała innowacyjne for-
my przedsiębiorczości ukierunkowanej na 
edukację. Przedstawione i stosowane w za-
grodzie rozwiązania sprzyjają polepszaniu 
jakości życia społeczności lokalnej dzięki 
organizacji letnich festiwali; spotkaniom 
z teatrem, poezją i muzyką; pokazom mo-
dy florystycznej czy sesjom fotograficz-
nym. Dodatkowym atutem są warsztaty 
tematyczne organizowane z myślą o senio-
rach, dzieciach i młodzieży, a także gru-
pach z ośrodków terapii zajęciowej. 

Drugi dzień spotkania w całości był 
poświęcony tematycznym wyjazdom 
w zakresie działalności edukacyjnej na 

obszarach wiejskich. Uczestnicy zostali 
podzieleni na pięć grup:
 Perły natury, 
 Źródła narodowej tożsamości, 
 W sportowym stylu, 
 Dla ciała i dla ducha, 
 Podróże ze smakiem.

Wizyty były doskonałą okazją do po-
znania wielu atrakcji, a także historii i tra-
dycji związanych z wybranymi regionami. 
Uczestnicy piątej grupy udali się do miasta 
Zator, w którym funkcjonuje Ekomuzeum 
Doliny Karpia stanowiące sieć atrakcji pre-
zentujących „żywe” dziedzictwo przyrod-
nicze i kulturowe. Oprócz zwiedzania 
i podziwiania malowniczych krajobrazów 
można było posmakować lokalnej kuchni, 
w której króluje karp zatorski. Ponadto zo-
stały zorganizowane dla całej grupy warsz-
taty czyszczenia, patroszenia i przygotowa-
nia karpia do spożycia pod okiem specja-
listy w tej dziedzinie. Największa produk-
cja tej ryby odbywa się w Zatorze i stąd 
też wywodzi się nazwa ryby. Karp zator-
ski 20 maja 2011 r. został zarejestrowany 
przez Komisję Europejską jako Chroniona 
Nazwa Pochodzenia i może być hodowa-
ny na terenie trzech gmin: Zator i Przeci-
szów w powiecie oświęcimskim oraz Spyt-
kowice w powiecie wadowickim.
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W Zatorze co roku, począwszy od 
2005 r., odbywa się Święto Karpia, które 
jest doskonałą promocją lokalnych pro-
duktów, a tym samym całego regionu. 
Organizowany jest także Festiwal Doliny 
Karpia oraz zawody wędkarskie. Kolejną 
imprezą promującą ten region są „Wiel-
kie Zatorskie Żniwa Karpiowe”, które 
na stałe wpisały się w małopolski ka-
lendarz. Zator znany jest również z wy-
twórni krówek zatorskich, które objęte 
są marką Produkt Lokalny Doliny Kar-
pia. Grupa uczestników biorących udział 
w tym wyjeździe czynnie uczestniczyła 
w warsztatach, podczas których każdy 
miał za zadanie własnoręcznie poporcjo-
wać i zapakować krówki zatorskie. Wy-
twórnia ta jest także znana z produkcji 
lodów o wdzięcznej nazwie „LollyPolly”.

W ostatnim dniu konferencji odby-
ły się wykłady poświęcone rozwojowi 
kompetencji i potencjału rozwojowego 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyj-
nych, podczas których były poruszone 
aspekty prawne związane z prowadze-
niem działalności edukacyjnej w go-
spodarstwach rolnych, a także per-
spektywy funkcjonowania i dalsze-
go rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Za-
gród Edukacyjnych. Ważnym tematem 
z punktu widzenia rozwoju Sieci by-
ła strategia promocji na rynkach za-
granicznych.

Zwieńczeniem konferencji była dys-
kusja (choć nie brakowało jej również 
w trakcie wcześniejszych prelekcji), któ-
ra dotyczyła różnych aspektów prowa-

dzenia zagród edukacyjnych. Uczest-
nicy wymieniali się między sobą do-
świadczeniami i rozwiązaniami stoso-
wanymi we własnych gospodarstwach. 
Bodźcem do owocnych dyskusji były 
prelekcje, które podkreślały rosnące za-
interesowanie zagrodami edukacyjnymi 
oferującymi szereg atrakcji turystycz-
nych dla dzieci, dorosłych, jak również 
osób starszych.

Konferencja została zorganizowana 
przez Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie Oddział w Kra-
kowie na zlecenie Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w ramach Pla-
nu Operacyjnego Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich na lata 2018-2019.

Gospodarstwa edukacyjne
– teoria w praktyce
Zagrody edukacyjne popularyzujące rolnicze oblicze wsi od kilku lat stanowią bardzo dobry przykład innowacyjnej 
działalności na obszarach wiejskich. W skali naszego kraju jest ich nieco ponad 250, w tym 15 w województwie 
warmińsko-mazurskim.

mgr inż. Renata Kierska  
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Przedsiębiorczy mieszkańcy wsi wy-
korzystując zasoby materialne i niema-
terialne obszarów wiejskich, podejmują 
coraz to nowsze wyzwania. Głównym 
czynnikiem mobilizującym rolników do 
podejmowania działalności pozarolni-
czej są dodatkowe dochody, jak również 
chęć realizacji swoich pasji i zaintereso-
wań. Koncepcja prowadzenia edukacyj-
nej działalności w gospodarstwach rol-
nych ma coraz szersze grono zwolenni-
ków nie tylko w Europie, skąd się wy-
wodzi, ale również w Polsce. Wzorem 

państw europejskich (np. Austrii, Nie-
miec, Francji, Włoch) na terenach wiej-
skich w naszym kraju powstają gospo-
darstwa, które w swej ofercie posiada-
ją propozycje zajęć edukacyjnych adre-
sowanych do różnych grup wiekowych. 
Z tego też względu, w listopadzie 2011 
powstał ogólnopolski projekt pod na-
zwą Utworzenie sieci agroturystycz-
nych gospodarstw edukacyjnych w Pol-
sce prowadzony przez Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Krakowie na zlecenie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego ideą jest 
upowszechnianie koncepcji funkcjono-
wania gospodarstwa edukacyjnego oraz 
zasad jego uczestnictwa w Ogólnopol-
skiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE). 
Celem pobytu w takim gospodarstwie 
jest poznanie pracy na wsi, nabycie wie-
dzy przyrodniczej, prozdrowotnej oraz 
dotyczącej dziedzictwa kulturowego ob-
szarów wiejskich. Edukacyjne gospodar-
stwa rolne stały się więc miejscem, które 
łączą teorię z praktyką oraz pobudzają 
uczniów do aktywnego udziału w pro-
cesie uczenia się.

Określeniem „zagroda edukacyjna” 
mogą posługiwać się gospodarstwa 
wiejskie prowadzone przez mieszkań-
ców wsi, posiadające zwierzęta gospo-
darskie lub uprawy rolnicze przezna-
czone do prezentacji dla grup odwie-
dzających. Gospodarstwa powinny re-
alizować co najmniej dwa spośród na-
stępujących programów edukacyjnych: 
produkcja roślinna, produkcja zwie-
rzęca, przetwórstwo płodów rolnych, 
świadomość ekologiczna i konsumenc-
ka oraz dziedzictwo kultury material-
nej wsi, tradycyjne zawody, rękodzieło 
i twórczość ludowa. Przystąpienie do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyj-
nych jest bezpłatne i dobrowolne. Zrze-
szone podmioty poza wsparciem szko-
leniowym i doradczym nabywają rów-
nież prawo do posługiwania się logo-
typem zagrody edukacyjnej (zarówno 
znakami słownymi, jak i słowno-gra-
ficznymi). Przynależność do Sieci od-
bywa się na podstawie kwestionariusza 
zgłoszenia oraz rekomendacji upraw-
nionego doradcy ośrodka doradztwa 
rolniczego. 
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Województwo warmińsko-mazurskie 
również może poszczycić się miejscami 
przybliżającymi społeczeństwu wiedzę 
na temat pracy w gospodarstwie rolnym. 
Obecnie na terenie Warmii, Mazur i Po-
wiśla znajduje się 15 obiektów należących 
do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Eduka-
cyjnych. W 2018 roku do tego grona do-
łączyła zagroda edukacyjna „Siedlisko 
Nawiady”. Obiekt ten położony jest nie-
opodal Mrągowa, w otulinie Mazurskie-
go Parku Krajobrazowego nad brzegiem 
jeziora Nawiady. Malownicze położenie 
w samym sercu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich sprawia, że jest doskonałym 
miejscem do wypoczynku dla osób do-
rosłych, młodzieży, jak i starszych dzieci. 

Specyfiką gospodarstwa jest hodow-
la koni oraz produkcja warzyw i owoców 
w systemie ekologicznym. Inspiracją do 
powstania oferty jest prowadzony przez 
właścicieli klub jeździecki oraz 13 koni róż-
nych ras i maści. W gospodarstwie spo-
tkać można również inne zwierzęta, np.: 
psy, koty, kury, kaczki oraz gęsi. Na zaję-
ciach uczestnicy poznają podstawy jazdy 
konnej oraz zasady bezpiecznej pracy z ko-
niem. Oferta tematyczna „Siedliska Na-
wiady” umożliwia nie tylko bezpośredni 
kontakt ze zwierzętami, ale daje również 
możliwość podniesienia swej świadomo-
ści w zakresie ekologicznej uprawy wa-
rzyw i owoców. Uczestnicy zajęć uczą się 

odróżniać produkty ekologiczne od tych, 
które uprawiane są z wykorzystaniem na-
wozów i środków ochrony roślin. Pozwa-
la to na poznawanie rzeczywistości oraz 
kształtowanie określonych postaw i uczuć.

Metodyka prowadzonych zajęć w gospo-
darstwach edukacyjnych ma niezaprzeczal-
ną wartość dla procesu kształcenia szkolne-
go i pozaszkolnego. Powstające wciąż no-
we zagrody edukacyjne są potwierdzeniem 
poszukiwania w obecnych czasach innowa-
cyjnych rozwiązań wspierających edukację. 
Są również odpowiedzią na wzrastającą 

z roku na rok potrzebę osobistego kontaktu 
z wiejską codziennością. Szeroki wachlarz 
możliwości zagród edukacyjnych znajduje 
uznanie wśród odwiedzających z różnych 
grup wiekowych. Życie na wsi, a dokład-
niej mówiąc dziedzictwo kulturowe środo-
wiska wiejskiego, przeżywa obecnie swój 
turystyczny renesans.

Osoby do kontaktu w sprawie przy-
łączenia do OSZE na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego:
 Warmińsko-Mazurski Ośrode k Doradz-

twa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
 Renata Kierska

tel. 89 526 44 39 wew. 49
r.kierska@w-modr.pl

Powiaty: bartoszycki, braniewski, dział-
dowski, elbląski, iławski, kętrzyński, lidz-
barski, mrągowski, nidzicki, nowo miejski, 
olsztyński, ostródzki, szczycieński.

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie Oddział w Olecku
 Maria Kapuścińska

tel. 89 520 30 31 wew. 27
m.kapuscinska@w-modr.pl

Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, 
piski, węgorzewski.

Źródła:
- A. Sammel, 2017 – Zagrody edukacyjne jako 
miejsce kształcenia osób dorosłych.

- P. Oleśniewicz,2016 – Atrakcyjność oferty 
zagród edukacyjnych w kontekście rozwoju 
agroturystyki.

- A. Sammel, A.Jęczmyk, 2012 – Usługi edu-
kacyjne w gospodarstwach agroturystycznych 
zrzeszonych w sieci „Zagroda Edukacyjna”.

- M. Bogusz, E. Kmita-Dziasek, Zagrody edu-
kacyjne jako przykład innowacyjnej przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich.

„Siedlisko Nawiady”
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Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich
W Polsce średnio w powiecie działa około 60 kół gospodyń wiejskich, są to na ogół mieszkanki wsi oraz obszarów 
wiejskich, które prężnie działają w lokalnym środowisku. Dotychczas nie miały możliwości ubiegania się o dotacje na 
swoją aktywność czy zarabiania na sprzedaży wytworzonych przez siebie rękodzieł czy żywności. Teraz dzięki ustawie 
o KGW zarejestrują swoją działalność i zyskają osobowość prawną.

mgr inż. Iwona Jakielska 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie

Koła mogą zgłaszać się w Krajowym 
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich pro-
wadzonym przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem 
ustawy jest nadanie osobowości praw-
nej kołom gospodyń wiejskich, zapew-
nienie możliwości szybkiej ich rejestra-
cji oraz wsparcie ich działań na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości na terenach 
wiejskich, a także kultywowania folklo-
ru i polskiej tradycji.

Ustawa określa, że koła gospodyń 
wiejskich to „dobrowolna, niezależna 
od administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego samorząd-
na społeczna organizacja mieszkań-
ców wsi”. Ma reprezentować intere-
sy i działać na rzecz poprawy sytu-
acji społeczno-zawodowej kobiet wiej-
skich oraz ich rodzin, a także wspierać 
rozwój terenów wiejskich. Aby zare-
jestrować koło w Krajowym Rejestrze 
Kół Gospodyń Wiejskich, należy ze-
brać minimum 10 osób, które ukończy-
ły 18 lat i są mieszkańcami wsi, w któ-
rej koło będzie działać. Jednocześnie 
ustawa stanowi, iż za zgodą przedsta-
wicieli w działalności koła gospodyń 
wiejskich mogą brać także udział oso-
by, które ukończyły 13 lat. Osoby te 
mogą również tworzyć młodzieżowe 
i dziecięce organizacje wspomagające 
realizację celów koła.

Koło gospodyń wiejskich nabywa oso-
bowość prawną z chwilą dokonania wpi-
su do rejestru. W imieniu koła działa 
komitet założycielski do czasu rejestra-
cji koła gospodyń wiejskich, a następ-
nie do czasu wyboru zgodnie ze statu-
tem jego organów. Komitet założycielski 
składa do kierownika właściwego miej-
scowo powiatowego biura Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich 
do rejestru wraz ze statutem lub oświad-
czeniem o przyjęciu wzorcowego statu-
tu. Wzorcowy statut koła gospodyń wiej-
skich jest załącznikiem ustawy i określa, 
że celem koła jest:

 prowadzenie działalności społeczno-
-wychowawczej i oświatowo-kultural-
nej w środowiskach wiejskich; 

 prowadzenie działalność na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obszarów 
wiejskich;

 wspieranie rozwoju przedsiębiorczo-
ści kobiet;

 inicjowanie i prowadzenie działań na 
rzecz poprawy warunków życia i pra-
cy kobiet na wsi;

 upowszechnianie i rozwój form 
współdziałania, gospodarowania i ra-
cjonalnych metod prowadzenia gospo-
darstw domowych;

 reprezentowanie interesów środowi-
ska kobiet wiejskich wobec organów 
administracji publicznej;

 rozwój kultury ludowej, w tym w szcze-
gólności kultury lokalnej i regionalnej;

 wykonywanie innych zadań związa-
nych ze wspieraniem rozwoju przed-
siębiorczości na wsi i podejmowaniem 
działań na rzecz środowisk wiejskich.

Na terenie jednej wsi może mieć sie-
dzibę jedno koło gospodyń wiejskich, nie 
dotyczy to kół działających na podsta-
wie przepisów dotychczasowych. Nadzór 
nad działalnością koła sprawuje prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa we współpracy z pełnomocni-
kiem rządu do spraw małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Na realizacje swoich celów statuso-
wych KGW może otrzymywać pomoc fi-
nansową, która uzależniona jest od licz-
by członków koła i wynosi:
 3000 zł - do 30 członków;
 4000 zł - od 31 do 75 członków;
 5000 zł - ponad 75 członków.

Maksymalny limit wydatków z bu-
dżetu państwa przeznaczonych na po-
moc finansową dla kół gospodyń wiej-
skich na realizację zadań statusowych 
wynosił w 2018 r. 90 mln zł.

Dochody i dotacje z działalności ko-
ła gospodyń wiejskich służą realizacji ce-
lów statutowych.

Każde zarejestrowane koło ma obo-
wiązek zgłoszenia do rejestru ilość swo-
ich członków. Ma na to czas do 28 lutego 
każdego roku i podaje wówczas listę ak-
tualną na 31 grudnia poprzedniego roku, 
czyli 28 lutego 2019 zgłasza się członkinie 
należące do koła 31 grudnia 2018. Do li-
sty należy dołączyć oświadczenia człon-
ków koła o miejscu zamieszkania na ob-
szarze wsi będącej terenem działalności 
koła. Jeśli skład osobowy KGW nie zmie-
nił się, nie trzeba składać ponownie listy. 

Koła gospodyń wiejskich zobowiązu-
ją się prowadzić uproszczoną ewidencję 
przychodów i kosztów w przypadku, gdy:
 osiągają przychody wyłącznie z: dzia-

łalności statutowej z tytułu składek 
członkowskich, darowizn, zapisów, 
dotacji, sprzedaży wyrobów sztuki lu-
dowej, w tym rękodzieła i rzemiosła 
ludowego i artystycznego lub żywno-
ści regionalnej, tytułu sprzedaży, naj-
mu lub dzierżawy składników ma-
jątkowych, tytułu odsetek od środ-
ków pieniężnych na rachunkach ban-
kowych lub rachunkach w spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kre-
dytowych, prowadzonych w związku 
z wykonywaną działalnością, w tym 
także odsetek od lokat terminowych 
oraz innych form oszczędzania, prze-
chowywania lub inwestowania two-
rzonych na tych rachunkach;

 nie posiadają statusu organizacji po-
żytku publicznego;

 w roku poprzedzającym rok podat-
kowy osiągnęły przychody wyłącznie 
z tytułów, o których mowa w pkt 1, 
w wys. nieprzekraczającej 100 tys. zł.
Prezydent podpisał ustawę o KGW 27 

listopada 2018 roku.

Źródła:
- Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich, poz. 2212

- pomorska.pl/ustawa-o-kolach-gospodyn-
wiejskich-podpisana-skad-kgw-moze-dostac-
pieniadze-jakie-ma-obowiazki/ar/13675654

- www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-
-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html
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Tego nie powinno zabraknąć
w zimowym jadłospisie
Zima to najtrudniejsza pora roku dla organizmu. Chłód, mróz lub wilgoć, brak słońca sprzyjają spadkom odporno-
ści, a następnie powodowanym przez wirusy i bakterie infekcjom. Aby zabezpieczyć się przed przeciwnościami 
pogody, warto pamiętać o prawidłowo zbilansowanej diecie i uwzględnić w niej ważne produkty.

mgr inż. Magdalena Galińska
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Działdowo

Owoce cytrusowe (grejpfruty, poma-
rańcze, mandarynki, cytryny) powinny 
na co dzień znaleźć się w diecie, ponie-
waż są bogatym źródłem witaminy C, 
beta-karotenu, potasu i wapnia. Cytry-
na ponadto zawiera dużo rutyny, która 
zapobiega utracie witaminy C i uszczel-
nia naczynia krwionośne. Grejpfruty, 
a szczególnie ich czerwone odmiany, ma-
ją najwięcej witaminy C. Systematyczne 
spożywanie grejpfrutów zapobiega cho-
robom serca i nowotworom. Dzienne za-
potrzebowanie na witaminę C pokry-
wa spożycie np. jednej pomarańczy lub 
dwóch mandarynek. Podczas obierania 
owoców ze skórki uwalniają się olejki 
eteryczne, które wpływają na odpręże-
nie i poprawę nastoju. 

Kiszone warzywa (kapusta, ogórki) 
zawierają dużo witamin i składników 
mineralnych. Sok z zakiszonych wa-
rzyw jest równie cenny jak same warzy-
wa. Podczas procesu zakiszania w wy-
niku fermentacji powstaje kwas mleko-
wy, który dobrze wpływa na ludzki orga-
nizm, stymulując odporność i poprawia-
jąc trawienie. Kiszonki zawierają dużo so-
li, więc należy je jeść z umiarem; powin-
ny o tym pamiętać szczególnie osoby ma-
jące problem z nadciśnieniem tętniczym.

Fermentowane produkty mleczne (jo-
gurty, kefiry) tak jak kiszonki zawierają 
pałeczki kwasu mlekowego, więc korzyst-
nie wpływają na florę bakteryjną czło-
wieka. Zawarte w jogurtach żywe kultu-
ry organizmów zasiedlając kosmki jelito-

we, uniemożliwiają zasiedlanie środowi-
ska przez organizmy chorobotwórcze. Po-
nadto produkty mleczne są bogatym źró-
dłem wapnia, witamin i mikroelementów. 

Miód przyczynia się do łagodzenia 
infekcji bakteryjnych, zmniejsza zużycie 
antybiotyków. Wpływa korzystnie na le-
czenie chorób skóry, m.in. na nawraca-
jące zmiany opryszczkowe, przyspiesza-
jąc ich gojenie. Pozytywnie wpływa na 
układ immunologiczny, czerwonokrwin-
kowy i sercowo-naczyniowy.

Czosnek jest znany przede wszystkim 
z właściwości antybakteryjnych. Dodany 
do potraw doskonale wpływa na wzmoc-
nienie w okresie jesieni i zimy. Pomaga 
szybko pokonać infekcje, udrażnia dro-
gi oddechowe i obniża gorączkę. Pozwa-
la obniżyć poziom cholesterolu. Obniża 
ciśnienie i działa podobnie jak aspiryna, 
poprawiając elastyczność naczyń krwio-
nośnych. Czosnek wpływa na lepsze tra-
wienie, zmniejsza ryzyko zachorowania 
na nowotwory żołądka i jelit, przyspiesza 
metabolizm i spalanie tłuszczów, pobu-
dza trzustkę do wydzielania insuliny, za-
wiera substancje działające jak leki prze-
ciwcukrzycowe.

Imbir – jego korzeń wyróżnia się zna-
komitymi właściwościami leczniczymi, 
jest wspaniałym lekarstwem na jesien-
ne i zimowe przeziębienia, ponadto po-
prawia trawienie, leczy nudności i kłopo-
ty żołądkowe, wpływa dodatnio na krą-
żenie krwi oraz działa przeciwzapalnie. 

Sam korzeń imbiru nie nadaje się do je-
dzenia – jest twardy, łykowaty i bardzo 
ostry w smaku. Za to sprawdza się do-
skonale jako przyprawa i dodatek do po-
traw i napojów. Znakomicie komponuje 
się z herbatą. 

 Przepis na herbatkę z imbirem
Nieduży kawałek świeżego korzenia 

imbiru należy skruszyć (np. w moździe-
rzu) lub drobno pokroić. Do zagotowanej 
w rondelku wody wrzucić posiekany im-
bir. Do tego dodać torebkę z herbatą al-
bo przygotowany wcześniej w imbrycz-
ku napar. Wszystko razem można pod-
grzać. Im dłużej utrzymuje się herbatkę 
na ogniu, tym jej aromat jest mocniejszy.

 Przepis na nalewkę czosnkową ojca 
Grande
Należy zmiażdżyć 2 główki czosnku, 

dodać sok wyciśnięty z 2 cytryn, 4 łyż-
ki miodu i 2 szklanki przegotowanej wo-
dy. Wszystkie składniki trzeba dokładnie 
wymieszać i odstawić pod przykryciem 
w ciemne miejsce na 2 doby. Następnie 
przelać nalewkę do szklanego naczynia, 
np. do szklanego litrowego słoika. Aby na-
lewka odniosła oczekiwany efekt, należy 
codziennie pić 2 łyżki stołowe. Najlepiej 
przechowywać ją cały czas w lodówce.

Źródło: 
- poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie
- beszamel.se.pl/kawa-i-herbata
- dieta.pl/dieta/miod-na-zdrowie
- smaker.pl/przepis-nalewka-czosnkowa-ojca-
-grande
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
 2 ogiery zimnokrwiste, 1,5-roczne sprzedam. Tel. 502 415 616.
 Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same 

Antares II 130Km Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały 
w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.

 Kombajn BIZON 2050 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan ide-
alny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obor-
nika dwuosiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę 
(szerokość robocza 3m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW). 
Tel. 55 244 81 89 (proszę dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.

 Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny 
i zarejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 615 532.

 Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, 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.

 Sprzedam szczeniaki foksterier tricot po rodzicach polujących, 
gm. Jonkowo. Tel. 604 194 791.

 Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (w peł-
ni sprawną) – cena 28 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pa-
słęka, tel. 600 797 360.

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

 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.

 Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty 
siana i sianokiszonki. Gmina Purda, tel. 664 773 157.

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

 Przyczepa Mengele 540/2, rok prod. 1992, sterowana panelem. 
Tel. 89 616 95 16.

 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. Waple-
wo gm. Jedwabno. Tel. 510 834 283.

 Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie, 
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.

 11 ha 55-letniego lasu (mieszanego z przewagą sosny i świer-
ku) położonego w obrębie wsi Dmusy gm. Biała Piska. Cena 
ok. 30 tys. zł. Tel. 883 391 659.

 Dom jednorodzinny, parterowy, wolnostojący położony w ma-
lowniczym miejscu (gm. Płoskinia). Powierzchnia mieszkalna 
domu wynosi 100 m2, powierzchnia działki 5,72 ha. Istnieje 
możliwość rozbudowy budynku mieszkalnego. W cenie goto-
wy projekt rozbudowy z pozwoleniem na budowę. Dom składa 
się z 5 pokoi, przestronnego holu, kuchni oraz łazienki. W do-
mu została wymieniona instalacja elektryczna, centralne ogrze-
wanie (nowe grzejniki, piec CO, okna). Na całej powierzchni 
mieszkalnej wymieniono wylewki i podłogi, sufity podwiesza-
ne. Na działce znajduje się duży, murowany budynek gospo-
darczy. Na posesji znajduje się staw, młody owocowy sad, ogró-
dek warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji drogą asfaltową. 
Położenie posesji doskonale nadaje się na prowadzenie działal-
ności agroturystycznej (około 300 m do lasu). Tel. 721 015 466.

 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 Bisku-
piec - Olsztyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.

 Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 
500 891 996.

 Przyjmujemy zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka 
(kwiecień), Tetra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wod-
ny: pisklęta, kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś ko-
łudzka (marzec - najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolo-
rowe (maj, czerwiec). Kurki odchowane cały rok. Kaczki nie-
odchowane. Tel. 604 194 791.

 Siewnik „Poznaniak” sprzedam. Tel. 604 194 791.
 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.

 Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
 Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwi-

ty wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, 
wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.

 Chłodnia do mleka 1000 l po wymianie agregatu 2 lata temu 
- 7000 zł, gmina Wilczęta. Tel. 609 973 847.

 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie sta-
cje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ści-
nacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 
518 867 456.

 Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, pia-
skarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. 
Producent, tel. 533 053 636.

 Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) - 7,5 m. Tel. 503 509 932.
 Kombajn Bizon Super, rok prod.: 1978, sprawny technicznie 

po remoncie. Cena: 22 000 zł. Tel. 601 431 641.
 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig

1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł. 
Ełk. Tel. 693 467 794.

 Laweta do słomy, dł.: 11,5 m, ładowność: 11,5 t, zarejestrowana, 
ubezpieczona jako rolnicza, cena: 17 000 zł. Sianokiszonka od 70 
zł. Siano, duże bele - 90 zł. Laweta do słomy zarejestrowana, ce-
na: 7 000 zł. Roztrząsałka 4-ramienna na 6 palców Claas CL540, 
hydraulicznie składana. Zgrabiarka 2-gwiazdowa KUHN 12 500 
zł. Laweta do sianokiszonki z dokumentacją, cena 6 500 zł. Przy-
czepa wywrotka tandem, cena 6 800 zł. Tel. 603 820 720.

 Ładowarkę teleskopową JCB. Przyczepa do zboża 10 t. Kosiar-
ka bębnowa CLASS. Grabarka jednokaruzelowa 4,3 m sze-
rokości. Chwytak do bel, łyżka tur - ładowarka talerzówka 
3,5 m półzawieszana. Wały kruszące, wały podsiewne. Przy-
czepa do przewozu bel 7x120. Miniładowarka Bobcat. We-
idemann 80 cm szer. Gmina Dobre Miasto. Tel. 509 236 519.

KUPIĘ:
 Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ur-

sus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie. 

Tel. 724 133 999.
 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540 

lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą. 
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.

 Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża, 
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-to-
nową. Tel. 795 807 728.

 Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od 
30 do 100 ha. Tel. 795 807 728.

 Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług 
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222, 
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
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Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:

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

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

 DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

 OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.

reklama na okładce kolor:

     II, III str. - 1 000 zł netto

     IV str. - 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

     format A4 - 800 zł netto

     format 1/2 A4 - 500 zł netto

     format 1/4 A4 - 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     - 500 zł netto

     Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto 

     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 stycznia 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
1. Rodzaj saletry.
2. Polska nazwa Fusarium oxysporum - … naczyniowa.
3. Jedna z czterech krów, która tworzy populacje bydła polskiego.
4. Rodzaj czynników naturalnych, powodujących zakwaszenie gle-

by.
5. Nie zawsze idzie w parze z ilością.
6. Jeden z trzech kierunków produkcji. Rolnictwo… .
7. Jednostka wagi używana w rolnictwie.
8. Rano na trawie.
9. Warstwa lasu, która leży bezpośrednio na glebie.
10. Trzej królowie inaczej Trzej… .
11. Podaje się go np. w herbacie z kwiatu lipowego.
12. Iglasty i liściasty.
13. Noworoczne … .
14. Etap przechowywania ziemniaków, trwający 7-14 dni.
15. Mlekowy, szczawiowy lub mrówkowy.
16. Bardzo ważny aminokwas egzogenny. Nazwa skrótowa Lys.
17. Element dawki pokarmowej dla bydła.
18. Jedna z najgroźniejszych chorób ziemniaka.
19. Związek antyżywieniowy występujący w paszach dla świń.
20. Bardzo groźna choroba wśród kapustowatych - … kapuściana.
21. Jeden z etapów przechowywania ziemniaków.

1.
2.
3.

4.
5.   

6.
7.

 8. 
   9. 

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

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



APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE
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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 
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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 
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zaprasza rolników z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego
do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych w ramach
poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Program doradczy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Program doradczy nr 1 

1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej 
gospodarstwa rolnego

2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego 

do norm i wymogów wzajemnej zgodności

Program doradczy nr 3

1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej 
gospodarstwa rolnego

2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena 

zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom 
w podejmowaniu decyzji w zakresie metod 
i zabiegów

Program doradczy nr 2 

1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej 
gospodarstwa rolnego

2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wy-

mogów BHP

Program doradczy nr 4

1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej 
gospodarstwa rolnego

2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Uczestnictwo w systemach jakości lub Sys-

tem rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc 
w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu 
do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc 
w realizacji RE

Celem poddziałania jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych oraz ułatwianie 
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorien-
towania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.
Łącznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach tego działania do zrealizowania będą 842 
programy doradcze.
Rolnicy, którzy podpiszą z Ośrodkiem umowę na świadczenie usług doradczych w ramach przedmiotowego pod-
działania, będą mogli przez okres 3 lat bezpłatnie korzystać z pakietu usług doradczych przewidzianego w ramach 
jednego z czterech dostępnych programów. 
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.


