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Metody ograniczania szkód przymrozkowych
w sadach ekologicznych
Przymrozek, czyli oddziaływanie na rośliny obniżonej temperatury 
powietrza przyczynia się do dużych strat zarówno w uprawach sadow-
niczych, jak i jagodowych.

Korekcja racic u bydła
– konieczna w każdym stadzie
Korekcja racic ma duży wpływ na ogólny stan zdrowia zwierząt, który 
bezpośrednio wpływa na opłacalność hodowli bydła.
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Rolnikom, działaczom samorządowym,
związkowym, pracownikom obsługi rolnictwa,

młodzieży wiejskiej oraz czytelnikom ”Bieżących Informacji” 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 
niepowtarzalnej atmosfery, zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

składają
Dyrekcja oraz Pracownicy WMODR

z siedzibą w Olsztynie

Wszystkim mieszkańcomWarmii, Mazur i Powiśla 
życzymy pięknych, rodzinnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2020 roku 
samych owocnych inwestycji!

Dyrekcja i Pracownicy
Warmińsko-Mazurskiego

Oddziału Regionalnego ARiMR

Święta Bożego Narodzenia
to okres oczekiwania przyjścia Jezusa Chrystusa

dającego radość, pokój i nadzieję.
Niech ten czas przyniesie wszystkim Państwu

pracującym na rzecz edukacji i rozwoju
polskiego rolnictwa, pojednanie, spokój i siły

w nadchodzącym 2020 Roku. 
Dyrekcja oraz pracownicy

Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować

za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom i Partnerom

moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności!

Dyrektor Czesław Lewandowski
wraz z pracownikami 

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Na ten wyczekiwany czas
Świąt Bożego Narodzenia

proszę przyjąć życzenia
wzajemnej życzliwości i radości,

spotkań wypełnionych rodzinnym ciepłem, 
przyjaźnią i miłością.

A na nadchodzący Nowy 2020 Rok
spełnienia planów i marzeń, zdrowia

oraz wszelkiej pomyślności.
Niech Państwa sukcesy będą sukcesami 

naszego regionu Warmii i Mazur.
Bernadeta Hordejuk

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.” 

(św. Jan Paweł II – patron roku 2020 w Polsce)

 Niech świętowanie Bożego Narodzenia,
kiedy to „wieczność wkroczyła w historię

i pozostaje z nami na zawsze”,
będzie dla wszystkich Państwa

doświadczeniem nieskończonej Miłości.
Niech przychodzący Zbawiciel

„zaspokoi naszą wrodzoną potrzebę szczęścia”. 
Życzę również, by Nowy Rok

był czasem osobistego rozwoju,
domowego ciepła, sukcesów w pracy
i pomyślności dla naszej Ojczyzny.

Artur Chojecki
Wojewoda

Warmińsko-Mazurski
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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

|Program działalności WMODR na rok 
2020 uzyskał pozytywną opinię Ra-
dy Społecznej Doradztwa Rolniczego 
działającej przy WMODR
Priorytety w pracy doradczej Ośrodka 

w roku 2020 są następujące:
 upowszechnianie informacji na temat 

ASF,
 ochrona wód i powietrza uwzględnia-

jąca wymagania ramowej dyrektywy 
wodnej, dyrektywy azotanowej, dy-
rektywy NEC,
 upowszechnianie wiedzy z zakresu go-

spodarowania wodą w gospodarstwie, 
 upowszechnianie wiedzy i promocja 

produkcji zdrowej żywności,
 upowszechnianie wiedzy na temat 

produkcji żywności na niewielką ska-
lę i wprowadzania jej na rynek w krót-
kich łańcuchach dystrybucji,
 promocja oraz wsparcie współpracy 

i różnych form wspólnego działania 
(formalnych i nieformalnych),
 wsparcie rolników w podejmowaniu 

i rozwoju działalności pozarolniczej 
z wykorzystaniem potencjału natural-
nego, kulturowego oraz społecznego 
obszarów wiejskich, 
 wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki 

Rolnej.

|Dobrostan zwierząt – konferencja 
WMODR 11 grudnia 2019 r.
Zapraszamy na konferencję po-

święconą tematom przepisów ustawy 
o ochronie zwierząt oraz zarządzaniu 
stadem bydła mlecznego. Konferencja 
odbędzie się w Olsztynie, informacji 

o spotkaniu udziela Sylwia Walesie-
niuk, tel. 665 880 978.

 Nabory wniosków PROW
 „Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej” – termin naboru: 27 
sierpnia – 31 grudnia 2019 r. 
 „Tworzenie grup producentów i orga-

nizacji producentów” – termin naboru: 
28 października – 13 grudnia 2019 r.
 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 

produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” – termin naboru: 21 listopada 
– 20 grudnia 2019 r.
 „Inwestycje w gospodarstwach położo-

nych na obszarach Natura 2000” – ter-
min naboru: 29 listopada – 28 grudnia 
2019 r. 
Zapraszamy do korzystania z fachowego 

doradztwa w zakresie wymienionych pod-
działań i działania PROW na lata 2014-
2020 oraz z usług sporządzania niezbęd-
nej dokumentacji aplikacyjnej świadczo-
nych przez pracowników WMODR z sie-
dzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku 
oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa 
Rolniczego.

|Realizacja usług doradczych w ra-
mach poddziałania 2.1 „Wsparcie ko-
rzystania z usług doradczych” PROW 
na lata 2014-2020
WMODR realizuje 3-letnie programy 

doradcze finansowane ze środków EFR-
ROW. W ramach bezpłatnych progra-
mów rolnikom, którzy podpisali z Ośrod-
kiem umowę na świadczenie usług do-
radczych, doradca:

 wykonał analizę sytuacji produkcyj-
no-ekonomicznej gospodarstwa rol-
nego,
 prowadzi rachunkowość gospodarstwa 

poprzez zapisy w ewidencji przycho-
dów i rozchodów,
a także, w zależności od potrzeb rolni-
ka, który wybiera usługę z poniżej wy-
mienionych, doradca:
 oceni dostosowanie gospodarstwa rol-

nego do norm i wymogów wzajemnej 
zgodności lub
 pomoże w dostosowaniu gospodar-

stwa rolnego do wymogów BHP lub
 wyświadczy usługę związaną z inte-

growaną ochroną roślin, w tym oceną 
zagrożenia agrofagami i pomocą w po-
dejmowaniu decyzji w zakresie stoso-
wania metod i zabiegów lub
 pomoże 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.

|III Warmińsko-Mazurskie Forum In-
nowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich
Zarówno część wspólna forum, jak i se-

sje panelowe były doskonałą okazją do na-
wiązania współpracy pomiędzy nauką, 
praktyką rolniczą i przemysłem. Tematy-
ka innowacji w nawożeniu, uprawa i chów 
metodami ekologicznymi, nowości w cho-
wie bydła mięsnego oraz organizacja ryn-
ku żywności regionalnej i ekologicznej 
skupiła ponad 120 osób. Relacja na str. 42.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
oraz 

łaski wiary w Nowym Roku,
która da radość i siły by zmienić to co złe,

a wzmocnić to co dobre
życzy

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019
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Marszałek ogłasza drugi nabór wniosków
na gospodarkę wodno-ściekową
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego 12 listopada 2019 roku ogłosił drugi nabór wniosków o przyznanie 
pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Biuro Prasowe Marszałka Województwa

Na wsparcie gospodarki wodno-ściekowej Warmii, Mazur 
i Powiśla w drugim naborze zarząd województwa przeznaczył 
blisko 29 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można skła-
dać od 26 listopada, nabór potrwa do 20 grudnia 2019 roku. 
– To niezwykle ważne inwestycje, a potrzeby wciąż są duże, dlatego 
wystąpiliśmy do ministerstwa o możliwość zwiększenia kwoty o ko-
lejne 24 mln zł – mówi marszałek województwa Gustaw Marek 
Brzezin. – Równolegle planujemy przesunięcie w RPO, które może 
przynieść dodatkowe 10 mln zł.

– Inwestycje w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną zawsze mia-
ły priorytetowe znaczenie dla samorządów lokalnych a nabory wnio-
sków na tego typu operacje cieszyły się dużym zainteresowaniem za-
równo w poprzednim, jak i obecnym okresie programowania – za-
znacza marszałek Brzezin.

Ogłoszony nabór wniosków skierowany jest do gmin, spółek, 
w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu te-
rytorialnego, a także związków międzygminnych. Pomoc bę-
dzie mogła zostać przyznana na operacje w zakresie: budowy, 
przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służą-
cych do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków, zakupu nowych urządzeń i materiałów oraz usług 
służących realizacji operacji. Operacje mogą być realizowane na 
obszarach znajdujących się poza terenem aglomeracji i w miej-
scowościach do 5 tys. mieszkańców. Dofinansowanie udzielane 
będzie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych, 
do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 
wynosi 2 mln zł na beneficjenta. Przy czym przy ustalaniu wy-
sokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach po-
wyższego limitu, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaco-
nej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na ope-
racje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospo-
darka wodno-ściekowa” składa się w Departamencie Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe in-
formacje na temat naboru dostępne są na stronie www.prow.
warmia.mazury.pl.

– Wychodzimy naprzeciw potrzebom samorządów lokalnych 
i lokalnej społeczności – podkreśla Gustaw Marek Brzezin. – 
Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej podnosi jakość 
życia mieszkańców terenów wiejskich oraz wzmacnia rozwój go-
spodarczy.

Samorząd województwa w ramach PROW 2014-2020 planu-
je również ogłosić w 2020 roku nabór wniosków o przyznanie 
pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska 
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokal-
nych produktów”.

Pierwszy nabór na operacje typu „Gospodarka wodno-
-ściekowa” zakończył się 21 listopada 2016 r. Do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie wpłynęło 111 wniosków na łączną kwo-
tę pomocy w wysokości 118 mln zł. Po rozpatrzeniu wnio-
sków podpisano z beneficjentami 26 umów na łączną kwo-
tę 36,5 mln zł. W zdecydowanej większości operacje zostały 
już zakończone, w związku z czym wypłacono beneficjen-
tom blisko 30 mln zł. Wykonano ponad 48,5 km sieci wo-
dociągowej oraz blisko 117 km sieci kanalizacyjnej. Ponad-
to zmodernizowano 4 stacje uzdatniania wody, 4 oczysz-
czalnie ścieków oraz wybudowano 250 sztuk przydomo-
wych oczyszczalni.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi
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Tworzenie grup producentów
i organizacji producentów
Wnioski o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020 można 
składać od 28 października do 13 grudnia 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Wniosek należy złożyć osobiście 
albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

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

Forma i wysokość wsparcia finansowego

W pierwszej kolejności gru-
pa producentów jako podmiot 
zrzeszający rolników musi uzy-
skać osobowość prawną, wraz 
z rejestracją w Krajowym Re-
jestrze Sądowym – Rejestrze 
Przedsiębiorców. Kolejnym 
krokiem jest złożenie wniosku 
o uznanie za grupę producen-
tów rolnych na podstawie prze-
pisów ustawy o grupach pro-
ducentów rolnych do dyrektora 
regionalnego ARiMR. Do wnio-
sku o uznanie grupa powinna 
dołączyć plan biznesowy.

Pomoc przyznawana jest w okresie 5 lat funkcjonowania 
grupy liczonych od dnia następnego po dniu jej uznania. Wy-
sokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa, zależy 
od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży pro-
duktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej człon-
ków w poszczególnych latach i będzie wynosić odpowiednio:
 po pierwszym roku prowadzenia działalności – 10%
 po drugim roku prowadzenia działalności – 9%
 po trzecim roku prowadzenia działalności – 8%
 po czwartym roku prowadzenia działalności – 7%
 po piątym roku prowadzenia działalności – 6%

Maksymalny limit pomocy wynosi 100 tys. euro w każ-
dym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata ostatniej ra-
ty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidło-
wej realizacji planu biznesowego. Z pomocy grupa będzie mo-
gła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Podmioty wsparcia

Wsparcie na tworzenie grup producentów kierowane jest do 
nowych podmiotów, w których skład wchodzą wyłącznie oso-
by fizyczne. Ponadto o pomoc może ubiegać się grupa produ-
centów, która m.in.:

 została uznana przez dyrektora oddziału regionalnego 
ARiMR, na podstawie planu biznesowego;

 posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR;
 działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub śred-

nie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pra-
cowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln eu-
ro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

 której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

 której każdy członek, będący producentem, prowadzi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu 
lub grupy produktów, ze względu na które grupa została 
uznana;

 zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osią-
gnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu 
wsparcia;

 składa się z producentów jednego produktu lub grupy pro-
duktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, 
wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji pro-
ducentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub 
produkt tożsamy), której przyznano i wypłacono pomoc na 
rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej.

Kryteria wyboru

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez 
ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O ko-
lejności przysługiwania pomocy na działanie „Tworzenie grup 
producentów i organizacji producentów” decyduje suma punk-
tów przyznanych na podstawie m.in. następujących kryteriów: 
zorganizowanie w formie spółdzielni; liczebność grupy; jeżeli 
co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzą-
cych w skład grupy, w zakresie produktu, ze względu na któ-
ry grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubez-
pieczeniem, ważnym przez co najmniej 6 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy; jeżeli siedziba gru-
py znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrar-
nym; jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na peł-
ne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa za-
trudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną oso-
bę niepełnosprawną.
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„Produkt polski” to znak umożliwiający konsumentom identyfikację produktów spożywczych wytwarzanych w Polsce 
z wykorzystaniem polskich surowców. Kampania informacyjna dotycząca zasada stosowania tego oznaczenia to jed-
no z działań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi mających na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz rozpoznawalności oznaczenia „Produkt polski” 
zarówno wśród producentów, jak i konsumentów.

Jacek Pawlik
Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

„Produkt polski”
to znak dobrej polskiej żywności

Coraz częściej wśród polskich kon-
sumentów słychać deklaracje, że „pol-
skość” marki zachęca ich do zaku-
pu produktu. Spełniając oczekiwa-
nia konsumentów, dotyczące łatwiej-
szej identyfikacji produktów wytwa-
rzanych z polskich surowców, wpro-
wadzone zostały jednolite przepisy 
w tym zakresie. Na ich podstawie 
producent żywności może na opako-
waniu umieścić informację o kraju jej 

pochodzenia poprzez oznakowanie ich informacją „Produkt pol-
ski” lub znakiem zawierającym taką informację, który dzięki pro-
stej grafice nawiązującej do polskiej flagi jest zauważalny przez 
konsumentów. Znak graficzny zawierający informację „Produkt 
polski” został określony przepisami rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt 
polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148 z późń. zm.).

Zgodnie z ustawą produkty, na których zostanie umieszczo-
ny znak „Produkt polski”, muszą być wyprodukowane z su-
rowców wytworzonych na terenie Polski i spełniać określone 
warunki. Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowa-
ne, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie 
w przypadku krów, owiec i kóz odbyła się na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wyma-
ga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowa-
nych i ubitych na terytorium Polski, a w przypadku innych niż 
mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały pozy-
skane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia 
produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować in-
formację „Produkt polski”, muszą dodatkowo odpowiadać na-
stępującym wymaganiom:
 ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;
 wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymaga-

nia wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, 
które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”;

 inne niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% 
łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do 
wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wo-
dy) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi 
składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosowanie oznakowania „Produkt polski” jest dobrowolne, 
jednakże wiąże się z konsekwencją przestrzegania przepisów 
określonych w ustawie. Umieszczenie informacji „Produkt pol-
ski” bez spełnienia powyższych kryteriów podlega karze okre-
ślonej przepisami art. 40a ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
(Dz.U. z 2018, poz. 2164 j.t.).

Logo „Produkt polski” można pobrać bezpłatnie ze strony in-
ternetowej www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/, na której znajdu-
ją się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje praw-
ne dotyczące znaku.
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Mikroelementy w glebie
Podstawowymi mikroelementami niezbędnymi dla roślin są bor, miedź, cynk, żelazo i mangan. Aczkolwiek lista ta nie 
wyczerpuje wszystkich niezbędnych dla roślin mikropierwiastków. Zawartość mikroelementów w glebie jest zróżni-
cowana i zależy zarówno od czynników naturalnych (m.in. skały macierzystej), jak i antropogenicznych (nawożenia 
nawozami mineralnymi i naturalnymi).

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

W większości gleb mikroskładniki związane są z najdrob-
niejszą frakcją gleby, tzn. z frakcją ilastą. W związku z tym 
im gleba cięższa, tym z reguły jest zasobniejsza w mikroele-
menty. Jak wynika z tabeli 1 najzasobniejsze w mikroelemen-
ty, spośród gleb Polski, są gleby pyłowe i gliniaste. Mniej-
szą zaś ich zawartością charakteryzują się gleby piaszczy-
ste i organiczne.

Jednak ogólna zawartość mikroelementów w glebie nie da-
je informacji o możliwości ich wykorzystania przez rośliny. 
Znaczna ich część występuje w glebie w formie niedostępnej 
dla roślin np. w siatce krystalicznej minerałów glebowych. For-
my przyswajalne stanowią najwyżej do 25% ich ogólnej zawar-
tości w glebie (tab. 2).

W 2018 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Olsztynie określono zasobność gleb w mikroelementy w 55 
gospodarstwach. Jak wynika z zestawienia wyników (tab. 3.) 
badane gleby cechowały się w zdecydowanej większości niską 
zawartością boru, w znacznej też części występowały niedo-
bory miedzi i cynku, natomiast w prawie wszystkich przy-
padkach stwierdzono, że badane gleby charakteryzowały się 
co najmniej średnią zasobnością w mangan i żelazo.

Wyniki te są w znacznym stopniu zbieżne z wynikami 
otrzymywanymi dla całego kraju. Tabela 4 przedstawia walo-
ryzację gleb Polski pod względem zasobności w przyswajalne 
formy mikroelementów.

Znajomość zasobności gleb w mikroelementy jest ważna 
w warunkach wysokiego plonowania roślin, szczególnie w go-
spodarstwach w których nie stosuje się nawożenia organicznego. 
Decyzję o stosowaniu nawozów mikroelementowych należy po-
dejmować przede wszystkim w oparciu o wyniki badania zasob-
ności gleb w mikroelementy oraz wrażliwość uprawianych roślin.

Badania zasobności gleb w mikroelementy można wyko-
nać w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie. 
Koszt wykonania badania zasobności gleb w mikroelementy 
w miedź, żelazo, mangan, cynk wynosi 34,99 zł, zaś w pakie-
cie z borem 52,48 zł. Serdecznie zapraszamy.

Źródła:
- Jadczyszyn T., Kowalczyk J, Lipiński W. 2015 Zalecenia nawozowe. 
Instrukcja upowszechnieniowa nr 207. Puławy

- Mercik S. (red. ). 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i prak-
tyczne. Wyd. SGGW.

Tab. 1. Ogólna zawartość mikroelementów w powierzchniowych poziomach gleb Polski (mg·kg-1 gleby ) (Mercik, 2002)

Pierwiastki
Gleby piaszczyste Gleby pyłowe i gliniaste Gleby organiczne

zakres średnia zakres średnia zakres średnia
Miedź
Bor

Cynk
Mangan

1-25
5-130
10-200
80-710

6
10
37
240

5-60
6-200
22-225

190-7000

15
30
70
500

1-110
15-50
10-250
20-2000

5
25
60
150

Tab. 2. Udział przyswajalnych form mikroelementów w stosunku do ogólnej ich zawartości w glebie (Mercik, 2002)

Pierwiastki Forma ogólna
(mg·kg-1 gleby)

Forma przyswajalna
(mg·kg-1 gleby)

Średni udział formy
przyswajalnej w formie ogólnej

Bor
Mangan
Cynk
Miedź

22
300
55
9

2,2
30
11

2,25

10
10
20
25

Tab. 3. Zasobność gleb w woj. warmińsko-mazurskim w przy-
swajalne formy mikroelementów (OSChR w Olsztynie)

Pierwiastek
Procent użytków rolnych o zasobności
niskiej średniej wysokiej

Bor
Miedź

Mangan
Cynk
Żelazo

97
20
1
18
0

3
71
96
50
100

0
9
3
32
0

Tab. 4. Zasobność gleb polskich w przyswajalne formy mikro-
elementów (Mercik, 2002)

Pierwiastek
Procent użytków rolnych o zasobności
niskiej średniej wysokiej

Bor
Miedź

Mangan
Cynk
Żelazo

76
36
7
11
27

22
52
85
55
70

2
12
8
34
3
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Metody ograniczania szkód przymrozkowych
w sadach ekologicznych
Przymrozek, czyli oddziaływanie na rośliny obniżonej (poniżej punktu zamarzania wody) temperatury powietrza, przy-
czynia się do dużych strat zarówno w uprawach sadowniczych, jak i jagodowych. Najczęściej powoduje uszkodzenie 
lub zabicie części generatywnych w pąkach kwiatowych lub w otwartych kielichach kwiatów. Skutkiem tego jest uszko-
dzenie delikatnego miąższu zawiązków owoców lub jego późniejsza deformacja.

mgr Magdalena Okurowska
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Przymrozki niemal co roku wyrzą-
dzają w Polsce poważne straty w gospo-
darstwach sadowniczych. Rezultaty wal-
ki z tym zjawiskiem nie są zbyt dobre 
i zależą w dużym stopniu od znajomości 
współczesnych osiągnięć nauki i techniki. 
Wytrzymałość roślin na przymrozki jest 
nie tylko cechą gatunkową czy odmiano-
wą, ale zależy również od fazy rozwojo-
wej (stopnia rozwoju pąków kwiatowych) 
oraz zdrowotności roślin. W rzeczywisto-
ści nie istnieje ścisła granica temperatury, 
poniżej której następuje uszkodzenie lub 
śmierć roślin. Co roku najwięcej strat przy-
mrozki powodują wśród gatunków rozwi-
jających się wczesną wiosną: moreli, brzo-
skwiń, czereśni i wiśni. Gatunki kwitnące 
nieco później, takie jak jabłonie i grusze, 
są mniej narażone na szkody. W naszej 
strefie klimatycznej przymrozki pociąga-
ją za sobą wiele skutków gospodarczych.

Do celów praktycznych przymrozki 
dzielimy na:
 przymrozki łagodne: temperatura od 

-0,1°C do -2,0°C,
 przymrozki umiarkowane: temperatu-

ra od -2,1°C do -4,0°C,
 przymrozki silne: temperatura od 

-4,1°C i niższa.

Natomiast ze względu na czas ich wy-
stępowania przymrozki dzielimy na:
 zimowe (w czasie spoczynku roślin),
 wiosenne (występujące wiosną po roz-

poczęciu wegetacji roślin aż do po-
czątku czerwca),

 letnie (od czerwca do początku wrze-
śnia) oraz jesienne (od początku wrze-
śnia do końca okresu wegetacyjnego).

Najwięcej strat o znaczeniu gospodar-
czym dokonują w sadach przymrozki 
w okresie wegetacyjnym. Są to:
 przymrozki adwekcyjne – spowodo-

wane napływem mas zimnego powie-
trza z sąsiednich rejonów,

 przymrozki radiacyjne – powstają 
wskutek wypromieniowania ciepła 
przez glebę i rośliny,

 przymrozki adwekcyjno-radiacyjne.

Najgroźniejsze w skutkach są przy-
mrozki adwekcyjne i najtrudniej jest się 
przed nimi uchronić. Straty przez nie 
spowodowane występują zazwyczaj na 
dużej powierzchni kraju. Przymrozki ra-
diacyjne obejmują niewielki obszar i są 
uzależnione od miejscowych warunków 
terenowych, możliwości wypromienio-
wania ciepła lub nagromadzenia się zim-
nego powietrza. Z przymrozkami adwek-
cyjno-radiacyjnymi mamy zwykle do 
czynienia wczesną wiosną. Wywołane są 
przez jednoczesny napływ zimnego po-
wietrza i ochłodzenie się gruntu w war-
stwie przyziemnej wskutek wypromie-
niowania nocnego. Najwięcej szkód przy-
mrozkowych obserwuje się jednak po tak 
zwanych ciągach przymrozkowych. Ma-
my z nimi do czynienia zwykle wówczas, 
kiedy nawet niewielkie przymrozki po-
jawiają się w ciągu kilku kolejnych nocy 
na przemian z ciepłymi dniami. 

Jak zatem chronić sad przed przy-
mrozkami? Obecnie znanych jest wie-
le metod ochrony roślin sadowniczych 
przed tymi niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi należące zarówno do 
metod pasywnych, jak i aktywnych. Do 
metod pasywnych zaliczamy odpowied-

ni wybór stanowiska, co ma bardzo du-
że znaczenie i może uchronić sad przed 
przymrozkami radiacyjnymi. Kolejnym 
ważnym czynnikiem jest właściwy dobór 
odmian roślin sadowniczych dostosowa-
nych do mikroklimatu danego regionu. 
Jest to szczególnie ważne w rejonach, 
gdzie jest wysokie ryzyko wystąpie-
nia wczesnowiosennych przymrozków, 
wówczas należy tam wybierać odmiany 
późno kwitnące, o kwiatach odpornych 
na niską temperaturę. Bardzo ważna jest 
prawidłowa uprawa i utrzymanie gleby 
w sadzie. Największe straty wyrządza-
ją bowiem przymrozki w zaniedbanych, 
niewłaściwie nawożonych i zachwasz-
czonych plantacjach. Gęste skupiska wy-
sokich chwastów pod drzewami sprzy-
jają szybkiemu wypromieniowaniu cie-
pła z gleby w wyniku zwiększenia po-
wierzchni promieniowania oraz obniża-
niem się temperatury przy intensywnej 
transpiracji, stąd też tak ważne jest sys-
tematyczne koszenie murawy w sadzie 
w okresie występowania przymrozków.

Uzupełnieniem metod pasywnych 
ochrony sadów przed przymrozkami są 
metody aktywne. Tu najczęściej stosuje się 
deszczowanie sadu. To obecnie najbardziej 
rozpowszechniona metoda walki z przy-
mrozkami. Polega na oblewaniu (deszczo-
waniu, zraszaniu, zamgławianiu) kwitną-
cych drzew i krzewów wodą w okresie 
trwania ujemnej temperatury. W syste-
mie zraszania nadkoronowego wykorzy-
stuje się zjawisko oddawania ciepła przez 
zamarzającą wodę. Umożliwia to ochro-
nę kwitnących sadów przed spadkami 
temperatury nawet do -6°C. Ważne jest 
w tej metodzie to, aby woda do zrasza-
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nia była podawana przez cały okres trwa-
nia ujemnej temperatury. W innym przy-
padku straty mogą być dużo wyższe niż 
w sadzie nieobjętym ochroną. Instalacja 
uruchamia się przy temperaturze ujemnej 
i wyłącza się dopiero po podniesieniu do 
0°C. Zraszacze do tego celu umieszcza się 
w rozstawie 16 x 16 m, a czas obrotu jed-
nego zraszacza nie powinien być dłuższy 
niż 45 sekund. Przy spadku temperatury 
do -5°C ilość podawanej wody nie powin-
na być mniejsza niż 33 m³ na hektar sadu 
w ciągu godziny.

Przy ochłodzeniu 1 l wody o 1°C uzy-
skuje się 1 kcal ciepła. Podczas zamarza-
nia 1 l wody wydziela się aż 80 kcal cie-
pła. Duża skuteczność tego zabiegu uza-
leżniona jest od przebiegu temperatury, 
wilgotności powietrza, prędkości wiatru 
i fazy rozwojowej roślin. Niektóre źró-
dła literaturowe podają, że poprzez zra-
szanie można chronić kwitnące sady na-
wet do temperatury -9°C. W praktyce 
jednak trudno jest uzyskać pozytywny 
efekt ochronny zraszania przy tempera-
turze poniżej -5°C.

Coraz częściej do wytworzenia mgły 
nad sadem stosuje się zamgławiacze ter-
miczne, które wykorzystują energię ter-
miczną do rozbijania cieczy na drobne 
krople. Tak rozbite krople wyrzucane są 
na znaczną odległość. Do tego stopnia, 
że jedna maszyna może zabezpieczyć 
5 ha sadu, a efekt jej działania zależy 
od ukształtowania terenu, zagęszczenia 
i wieku roślin. Kolejną metodą aktyw-
ną jest okrywanie roślin. To najstarsza 
z metod ochrony przed przymrozkami. 
W przypadku upraw sadowniczych sto-
suje się ją głównie na plantacjach truska-
wek. Kluczową rolę w tej metodzie od-
grywa właściwa pora. Najkorzystniej jest 
okrywać rośliny na około godzinę przed 
zachodem słońca. Okrywy termoizola-
cyjne działają tym skuteczniej, im mniej-
sze przewodnictwo cieplne ma materiał, 
z którego są wykonane.

Innymi metodami, ale uciążliwy-
mi dla środowiska są zadymianie sadu 
i ogrzewanie powietrza. Pierwsza z nich 
to skuteczna metoda w przypadku przy-
mrozków radiacyjnych. Przy metodzie 
zadymiania rozkłada się wokół sadu ster-

ty wilgotnej słomy, drewna, torfu i gałę-
zi, które się podpala. Można też wykorzy-
stać do tego celu specjalne świece dym-
ne czy też generatory dymu. Powstający 
w efekcie spalania dym unosi się nad sa-
dem i ogranicza tym samym oddawanie 
ciepła przez glebę. Zadymianie nie chro-
ni jednak przed większymi przymroz-
kami, ponieważ ogranicza spadek tem-
peratury nie więcej niż o 1-2°C. Skutecz-
ność tej metody zależna jest głównie od 
siły wiatru (gdy jest zbyt silny, powodu-
je rozproszenie dymu, a gdy pogoda jest 
bezwietrzna, to powstaje słup dymu, któ-
ry unosi się pionowo i tym samym całko-
wicie eliminuje możliwość ochrony przed 
przymrozkami). Zadymianie najlepiej jest 
rozpocząć tuż po zachodzie słońca.

Ogrzewanie powietrza polega na spa-
laniu różnych materiałów (trzcin, bry-
kietów, słomy). W ten sposób ogrzewa 
się dolne warstwy powietrza, zwiększa-
jąc ich temperaturę o 2-4°C. Metoda ta 
jest skuteczniejsza niż zadymianie, ale 
równie uciążliwa dla ludzi i otoczenia. 
W celu ograniczenia kosztów i zwiększe-
nia efektywności ogrzewania powietrza 
wprowadzono tzw. mobilne palniki za-
czepiane do ciągnika. Urządzenia są wy-
posażone w palniki zasilane propanem, 
który spalając się, podgrzewa powietrze 
do temperatury ok. 100°C.

Najczęściej obecnie stosowaną metodą 
ochrony sadów przed przymrozkami jest 
metoda mieszania powietrza. Skutecznie 
ogranicza szkody przymrozkowe dzię-
ki zjawisku inwersji termicznej. Możliwe 
jest to dzięki zastosowaniu maszyn wia-
trowych, które mieszają zimne powietrze 
gromadzące się przy powierzchni gleby 
z ciepłym powietrzem nad powierzch-
nią plantacji. Do ochrony większych sa-
dów przydają się wiatraki. Mieszanie po-
wietrza pozwala podwyższyć temperatu-
rę wokół roślin od 5°C do 7°C. Metoda 
ta nie daje jednak dobrych efektów przy 
zbyt grubej warstwie zimnego powietrza, 
to jest powyżej 20 m od gruntu. Najczę-
ściej jeden wiatrak obsługuje do 7 ha sadu. 

W tej metodzie coraz częściej sadow-
nicy wykorzystują maszyny FrostGuard 
lub Frostbuster, które chronią sad przed 
przymrozkami oraz poprawiają zawią-

zywanie się owoców i zapylanie. Frost-
Guard ma palnik gazowy i silny wenty-
lator napędzany silnikiem spalinowym 
lub gazowym. Na rynku dostępne są mo-
dele: Typ GC20 (polecany do sadów i ni-
skich upraw) ora Typ H (odpowiedni do 
winnic, szklarni i upraw malin). Maszyny 
te chronią obszar od 100 do 120 metrów. 
Zarówno Frostbuster, jak i FrostGuard są 
urządzeniami przyjaznymi dla środowi-
ska, ponieważ wykorzystuje się w nich 
spalanie propanu. Dodatkową ich zaletą 
jest możliwość zastosowania na każdym 
terenie. Działają zarówno w przypadku 
przymrozków radiacyjnych, jak i adwek-
cyjnych. W wyniku ich pracy obniżona 
zostaje wilgotność względna powietrza 
w sadzie. W konsekwencji następuje ob-
niżenie punktu rosy, to z kolei redukuje 
znacząco występowanie szronu i tworze-
nie się lodu na roślinach i w konsekwencji 
ogranicza uszkodzenia przymrozkowe. 

Najważniejszą kwestią przy wykorzy-
staniu tych maszyn jest moment rozpo-
częcia ich pracy i tu z pomocą przycho-
dzi technologia informatyczna. Bardzo 
często w dużych sadach już wykorzystu-
je się urządzenia alarmowe montowane 
w najzimniejszym miejscu plantacji, by 
odpowiednio wcześnie uzyskać alert do-
tyczący nagłego ochłodzenia przygrunto-
wego. Urządzenia te określają prawdopo-
dobieństwo i zakres obniżenia się tempe-
ratury i informują o niebezpieczeństwie 
wystąpienia przymrozków, a odpowied-
nio skonfigurowane z innymi instalacja-
mi często pozwalają uruchomić wcze-
śniej system ochrony w postaci np. zra-
szaczy czy wentylatorów i znacząco ob-
niżyć straty w plonie. 

Źródła: 
- Rabcewicz J., Treder W. 2008. Wpływ pod-
grzewania powietrza na ograniczenie uszko-
dzeń przymrozkowych kwiatów jabłoni. Ze-
szyty naukowe ISiK w Skierniewicach. T. 16.

- Radomski Cz., Ryger H.1968. Ochrona ro-
ślin uprawnych przed mrozem. Tom I. Me-
teorologiczne i biologiczne podstawy zapobie-
gania szkodom mrozowym. PWRiL, W-wa.

- Tyburski J., 2013. Sadownictwo ekologicz-
ne, UWM Olsztyn.
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Filozofia ekologicznej uprawy
ziemniaka jadalnego
Jedną z czołowych zasad rolnictwa ekologicznego jest stosowanie wielostronnych płodozmianów, w których powinien 
znajdować się ziemniak, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i z racji korzystnych dla tej rośliny uwarunkowań 
klimatyczno-glebowych naszego kraju.

Stanisław Nawrot 
Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko

Główne funkcje płodozmianu w uprawie ekologicznej to 
funkcja nawozowa (dostarczanie składników pokarmowych 
i wzrost biologicznej efektywności gleby) oraz sanitarna (prze-
rywanie cyklów rozwojowych większości patogenów). Ponie-
waż w ekologii nie można stosować syntetycznie produkowa-
nych nawozów mineralnych, szczególnego znaczenia nabiera 
funkcja nawozowa płodozmianu. Właściwy płodozmian po-
winien zawierać rośliny bobowate uprawiane w plonie głów-
nym oraz w formie wsiewek i roślin poplonowych. Przykłado-
wy płodozmian na gleby lekkie: ziemniaki, owies + gorczyca 
(poplon), łubin na nasiona, żyto z wsiewką seradeli, facelia 
na nasiona + peluszka (poplon).

Prawidłowo dobrany płodozmian oraz 
stosowanie ekologicznych nawozów 
organicznych (obornik, kompost, na-
wozy zielone) w połączeniu ze sta-
ranną uprawą gleby to praktycznie je-
dyne dopuszczalne w produkcji eko-
logicznej czynniki wzrostu ży-
zności gleby.

Ekologiczna uprawa 
ziemniaków nie jest ła-
twa ze względu na duże 
zagrożenie ze strony agro-
fagów, których skuteczne 
zwalczanie jest bardzo trud-
ne w sytuacji niemożności sto-
sowania syntetycznie produko-
wanych środków ochrony ro-
ślin. W ekologicznej produkcji 
ziemniaka największe proble-
my stwarza ochrona roślin przed 
stonką ziemniaczaną oraz zara-
zą ziemniaka. W zwalczaniu ston-
ki ziemniaczanej praktycznie jedynym 
w miarę skutecznym preparatem dopusz-
czonym do stosowania w produkcji ekologicznej jest bioprepa-
rat Novodor oparty na bazie mikroorganizmów. Jednak i ten 
preparat działa skutecznie tylko na młode stadia rozwojowe 
stonki (L1 i L2) i gdy jest stosowany w warunkach umiarko-
wanej temperatury (ok. 18°C) oraz małej intensywności światła.

Do zwalczania zarazy ziemniaka (drugi z najgroźniejszych 
patogenów tej rośliny) jedynymi dopuszczonymi do stosowa-
nia w produkcji ekologicznej fungicydami są preparaty mie-
dziowe. Są to jednak preparaty działające zapobiegawczo i są 
znacznie mniej skuteczne od preparatów wgłębnych czy syste-
micznych stosowanych w produkcji konwencjonalnej. Ponadto 
dopuszczalny obecnie limit stosowania preparatów miedzio-
wych w ekologii wynosi zaledwie 3 kg substancji czynnej na 1 

ha (praktycznie 2 zabiegi w sezonie). Z tego względu w zwal-
czaniu zarazy ziemniaka powinno się stosować działania pro-
filaktyczne: niszczenie źródeł infekcji, stosowanie wczesnego 
terminu sadzenia, podkiełkowywanie sadzeniaków, uprawa 
odmian bardzo wczesnych i wczesnych. W przypadku upra-
wy odmian późniejszych należy stosować odmiany o wyższej 
odporności na tę chorobę.

Właściwy dobór odmian jest jednym z najistotniejszych wa-
runków powodzenia ekologicznej uprawy ziemniaka. Uprawia-
ne odmiany powinny charakteryzować się jak najwyższą od-

pornością na choroby (szczególnie na zarazę ziem-
niaka), a w ekologicznej produkcji nasiennej 

również wysoką odpornością na choroby wi-
rusowe. W odniesieniu do najgroźniejszych 

wirusów ziemniaka (wirus liściozwoju 
i wirus Y) odporność w skali dziewię-

ciostopniowej nie powinna być niż-
sza niż 6,5, co rokuje nadzieję 

na wyprodukowanie zdro-
wych sadzeniaków.

Genetycznie uwarun-
kowana odporność na 
choroby ma niebagatel-
ne znaczenie w uprawie 

ekologicznej, w której brak 
jest skutecznych, nieprzetwo-

rzonych technologicznie preparatów do zwal-
czania patogenów ziemniaka. Ponadto stosowanie 

w uprawie odmian odpornych na patogeny to jedna 
z tańszych metod ochrony roślin.

Poważny problem w uprawach ekologicznych stanowią 
chwasty. Praktycznie jedyną metodą ich zwalczania w tym 
systemie produkcji jest odchwaszczanie ręczne i mechaniczne 
za pomocą podstawowych narzędzi uprawowych. Efektywność 
zabiegów jest wyższa, gdy przy ustalaniu terminów odchwasz-
czania uwzględniamy fazy rozwojowe chwastów.

Pewną alternatywę w ograniczeniu zachwaszczenia daje 
również stosowanie w uprawie odmian o intensywnym wzro-
ście w początkowym okresie wegetacji (konkurencyjność w sto-
sunku do chwastów).

Podsumowując, należy powiedzieć, że ekologiczna uprawa 
ziemniaków oparta na naturalnych środkach produkcji jest 
technologią bardzo trudną. Wymaga dużej wiedzy, a w nieko-
rzystnych latach wręcz maestrii agronomicznej. W osiągnięciu 
sukcesu pomaga również szeroka praktyka rolnicza oraz do-
bra znajomość mechanizmów przyrodniczych.

Źródło:
- IHAR, Oddział Jadwisin
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Kukurydza (obok pszenicy oraz ryżu) jest jedną z trzech głównych roślin uprawianych w świecie, w Polsce areał ku-
kurydzy uprawianej na ziarno wynosi ok. 450-500 tys. hektarów. W naszych warunkach klimatycznych zbiór przypada 
najczęściej w połowie października, jednak niekorzystne warunki pogodowe mogą powodować wydłużanie się zbioru. 
Na stan pogody wpływu nie mamy, ale dzięki świadomej działalności możemy kontrolować pozostałe aspekty, od których 
zależy powodzenie uprawy.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Uprawa kukurydzy na ziarno

Rynek kukurydzy w Polsce doskonali się bardzo intensywnie, 
stając się coraz bardziej technicznym. Zaczynają pojawiać się od-
miany kukurydzy do profesjonalnej uprawy, stosowane pod kon-
kretne potrzeby produkcji sektorów przetwórczych. Należy pa-
miętać, iż wybór odmiany w przypadku uprawy kukurydzy na 
ziarno jest kluczową decyzją wpływającą na rentowność całej pro-
dukcji. W ponad 30% determinuje uzyskany efekt ekonomiczny.

Wymagania glebowe

Kukurydza jest zbożem o dużych wymaganiach cieplnych 
i glebowych. Przy wyborze stanowiska pod jej uprawę należy 
pamiętać, że nie lubi gleb podmokłych, zimnych, ciężkich i prze-
suszonych. Sprawdza się natomiast na glebach lekkich i torfo-
wych o uregulowanym odczynie. Kiełkuje w glebie o tempera-
turze 6°C, jednak równomierne wschody uzyskuje się dopiero 
w temperaturze 9-10°C. Wytrzymuje przymrozki do -30°C. Lu-
bi temperatury powyżej 16°C, a najlepiej około 22°C. Od kwit-
nienia do dojrzewania ma mniejsze wymagania cieplne. Kuku-
rydza przyjmuje duże ilości składników odżywczych i wody 
z gleby. Pobiera około dwukrotnie więcej wapnia oraz 2-3-krot-
nie więcej magnezu i boru jak pozostałe zboża. Z powodu tych 
wysokich wymagań nawożenie musi być dobrze zbilansowane.

Siew kukurydzy

Optymalny termin siewu uzależniony jest od warunków ter-
micznych oraz typu wybranej odmiany. Wczesne siewy sprzy-
jają lepszemu wykorzystaniu wody przez rośliny poprzez lep-
sze ukorzenienie i przygotowanie się do często występujących 
okresów chłodnych i suchych w maju. Należy pamiętać, iż wy-
bór terminu nie powinien być uzależniony od temperatury po-
wietrza, a temperatury gleby – niska temperatura gleby hamu-
je kiełkowanie nasion i przekłada się na niższe i mniej wyrów-
nane wschody. Opóźniony termin siewu kukurydzy nie prze-
szkadza w osiągnięciu obfitego wzrostu i uzyskaniu wysokie-
go plonu zielonej masy, ale negatywnie wpływa na tworzenie 
się kolb, co w znaczny sposób obniża plon ziarna.

Powszechnie wiadomo, że kukurydzę na ziarno wysiewa 
się w mniejszym zagęszczeniu niż kukurydzę na kiszonkę. 
Zasadniczo przy wczesnym siewie lub trudnych warunkach 
ilość wysiewanych nasion należy wyznaczyć na poziomie o kil-
ka procent wyższym od zamierzonej obsady roślin. Przy upra-
wie kukurydzy na ziarno zaleca się obsadę 75-85 tys. roślin/
ha. Odmiany wczesne, które z reguły uzyskują mniejszą bio-
masę i lepiej znoszą większe zagęszczenie roślin, możemy wy-
siewać w większej obsadzie niż odmiany późniejsze. Jednak 
należy pamiętać, że każda odmiana kukurydzy posiada opty-
malną obsadę, przy której osiąga najwyższe plony.

Zbiór kukurydzy

Termin zbioru wypada zwykle na 2-4 tygodnie po pojawie-
niu się czarnej plamki. Wilgotność ziarna w tym momencie 
waha się w granicach od 25% (w dobrych warunkach pogodo-
wych i u wczesnych odmian) do 40% (u odmian późniejszych 
i w gorszych warunkach pogodowych). Czarna plamka kończy 
fazę nalewania ziarna, które od tego momentu traci wodę. Po-
nieważ przerwaniu ulega połączenie ziarniaka z rośliną, wo-
da nie wraca do łodyg i odparowywana jest od tego momentu 
bezpośrednio przez ziarniaki, przez wierzchołek kolby i liście 
okrywowe kolby. Nie można tego terminu przeciągać z uwa-
gi na malejące tempo oddawania wody i rosnące zagrożenia 
ze strony fuzariozy kolb. Zwlekanie ze zbiorem obniża jakość 
ziarna, ale też naraża plantację na straty z tytułu osypywania 
się ziarna oraz lawinowo rosnące zagrożenie stratami powodo-
wanymi przez dziki. Kukurydzę ziarnową najczęściej zbiera się 
kombajnem w postaci czystego ziarna, które może być suszo-
ne lub kiszone. Omłócone ziarno kukurydzy, mające zazwyczaj 
28-34% wody, powinno się oczyścić i wysuszyć do wilgotności 
12-14%. Przy dłuższym przechowywaniu ziarno bardzo szyb-
ko zagrzewa się i psuje, zwłaszcza gdy poziom zanieczyszczeń 
jest wysoki. Nie powinno się więc czekać do suszarni dłużej 
niż 12-16 godzin, zwłaszcza przy ciepłej słonecznej pogodzie. 

Przy wyborze odmian kukurydzy do zbioru na ziarno po-
winniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na plenność: wyż-
szy plon oznacza wyższy zysk. Równie ważny jest potencjał 
plonowania – odmiany wczesne dają niższe plony niż odmiany 
późniejsze, o dłuższym okresie wegetacyjnym. Obok plonowa-
nia, uwagę należy zwrócić również na stabilność, czyli umie-
jętność dostosowania się odmiany do uzyskania wysokich plo-
nów w różnych warunkach pogodowych.
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Motylkowaty specjalista od płodozmianów
Bobik to roślina motylkowata niezastąpiona na glebach ciężkich w płodozmianach zbożowych. Oprócz uzyskiwanego 
wysokiego plonu białka pełni funkcję fitosanitarną i fitomelioracyjną. Korzystne działanie bobiku nie ogranicza się 
tylko do rośliny następczej, ale jego pozytywne efekty są widoczne jeszcze w drugim, a nawet trzecim roku.

mgr inż. Zbigniew Salmanowicz 
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Lidzbark Warmiński

Bobik ma bardzo duże zapotrzebowa-
nie na wodę, a najbardziej wrażliwy na 
jej brak jest w fazie kwitnienia i zawią-
zywania strąków. Na wysokość plonu na-
sion i zdrowotności roślin bardzo duży 
wpływ ma prawidłowy przebieg symbio-
zy z bakteriami brodawkowymi.

Czynniki warunkujące
prawidłowy jej przebieg to:

 Odczyn gleby zbliżony do obojętnego,
 Dobra zasobność gleby w mikroskład-

niki, zwłaszcza w bor i molibden,
 Obecność szczepu Rhizobium w środo-

wisku glebowym (niezbędne jest więc 
zaprawianie nasion Nitraginą w liczbie 
nawet dwóch opakowań na ha),

 Zwalczanie oprzędzika pręgowanego 
w okresie wschodów.

Bobik nie ma specjalnych wymagań 
co do przedplonu. Najczęściej uprawia się 
go po zbożach ozimych lub jarych. Nie 
należy uprawiać go po sobie ani po in-
nych roślinach bobowatych z uwagi na 
niebezpieczeństwo nasilenia się zgorzeli 
korzeni, pasożytniczych nicieni i allopatii 
ujemnej. Najlepiej siać bobik w 3.-4. roku 
po nawożeniu obornikiem. Zarówno po-
wracanie bobiku na to samo pole, jak też 
przerwa w uprawie po innych roślinach 
bobowatych powinny wynosić 4-5 lat.

Wielkość zalecanych dawek fosforu 
i potasu zależy od zasobności gleb, wiel-
kości spodziewanego plonu oraz od ogól-
nej wartości rolniczej kompleksu glebo-
wego. Dawka fosforu i potasu zależy od 
zasobności gleb, wielkości spodziewane-
go plonu oraz od ogólnej wartości rolni-
czej kompleksu glebowego. Dawka fos-
foru powinna wynosić od 60 do 100 kg, 
a potasu od 80 do 140 kg na ha. Pod bo-
bik zalecane jest również stosowane azo-
tu mineralnego tzw. dawki startowej, rzę-
du 20-30 kg/ha.

Bardzo ważnym etapem w przygo-
towaniu do siewu jest dobór odmian. 
W krajowym rejestrze jest obecnie 14 od-
mian bobiku, w tym 13 odmian niesa-
mokończących oraz jedna odmiana sa-

mokończąca. Odmiany niesamokończące 
to: Albus, Amigo, Apollo, Ashleigh, Bo-
bas, Capri, Diego, Fanfare, Fernardo, Ju-
lia, Oena, Olga, Sonet. Odmiana samo-
kończąca to Granit.

W najbliższym czasie będą opubliko-
wane wyniki porejestrowych doświad-
czeń odmianowych w województwie 
warmińsko-mazurskim za 2019 rok, listę 
zalecanych odmian na 2020 rok znajdzie-
my na stronie www.wrocikowo.coboru.pl.

Aby ustalić normy wysiewu, niezbęd-
ne są dane dotyczące masy tysiąca nasion 
oraz zdolności kiełkowania. W 2019 r. bar-
dzo dużo nasion uszkodzonych jest przez 
strąkowca bobowego, co może mieć duży 
wpływ na zdolność kiełkowania. Moż-
na zlecić badanie nasion Pracowni Oce-
ny Nasion WIORIN Olsztyn, tel. 89 538 
88 07. Przedsiewnie zaprawić nasiona za-
rejestrowanymi zaprawami nasiennymi 
jak: Wakil XL 32 5WG, Maxim 025FS, 
zaprawa nasienna T75DS/WS. Zaprawy 
chemiczne należy zawsze stosować na 
co najmniej dzień przed zastosowaniem 
szczepionki.

Nasiona nitraginą szczepić tuż przed 
siewem. W celu zwiększenia przykleja-
nia szczepionki do nasion można dodać 
do wody 10 dag cukru spożywczego na 
litr wody. Zaszczepione nasiona podsu-
szyć przez 1-2 godziny i przystąpić do 
wysiewu.

Podstawowe znaczenie w uprawie 
bobiku ma termin siewu. Powinien być 
możliwie najwcześniejszy, ponieważ ga-
tunek ten na opóźnienie siewu reagu-
je znacznym spadkiem plonu. Zachowa-
nie optymalnej zawartości roślin w łanie 
stanowi jeden z zasadniczych czynników 
decydujących o wielkości plonu nasion. 
W warunkach korzystnych gleby żyzne 
i dobrze uwilgotnione stosować mniejsze 
zagęszczenie roślin od 30 do 40 roślin na 
m2, a na słabszych i bardziej suchych od 
45 do 55 na m2.

Odmiany samokończące należy siać 
gęściej. W SDOO Wrócikowo dla odmian 
niesamokończących przyjmuje się obsadę 
50 sztuk na 1 m2 natomiast dla odmian 
samokończących 70 sztuk. Zalecana roz-

stawa rzędów podczas siewu wynosi 20-
30 cm, a optymalna głębokość siewu 8-10 
cm. Nasiona umieszczone na tej głęboko-
ści mają dobre warunki do kiełkowania, 
a siewki do rozwoju systemu korzenio-
wego. Rośliny są wówczas bardziej od-
porne na suszę i wyleganie oraz możli-
we jest mechaniczne i chemiczne zwal-
czanie chwastów.

Zarejestrowane herbicydy doglebowe 
to: Proman 500 S.C., Metobrom 500SC, In-
igo 500SC, Soleto 500SC o substancji ak-
tywnej metobromuron oraz Wing P426,5 
EC (substancja aktywna dimetenamid 
i pendimetalina). Herbicydy te należy sto-
sować bezpośrednio po siewie najlepiej 
w ciągu pięciu dni po siewie.

Do powschodowego zwalczania 
chwastów dwuliściennych w bobiku za-
rejestrowany jest herbicyd Carum 502,4 
SL (substancja aktywna bentazon, imo-
zamaks). Dokładny opis stosowania 
umieszczony jest na etykietach środków 
ochrony roślin, z którymi należy zapo-
znać się przed zastosowaniem środka. 
Na chwasty jednoliścienne zarejestrowa-
nych jest 11 herbicydów. Należy jednak 
zapoznać się z etykietą środków ochro-
ny roślin, są pewne przeciwskazania. Na 
przykład herbicyd Achiba 05EC stosować 
od fazy pierwszego liścia właściwego do 
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, 
ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte 
(BBCH11-59). Nie stosować innego środ-
ka chwastobójczego w okresie 14 dni po 
wykonaniu zabiegu.

Najgroźniejszymi szkodnikami bo-
biku są: mszyce, oprzędziki, strąkowiec 
bobowy oraz wciornastki. W 2019 roku 
szczególnie duże było nasilenie wystę-
powania oprzędzika oraz strąkowca bo-
bowego. Podstawą do podjęcia decyzji 
o chemicznym zwalczaniu szkodników 
są progi szkodliwości. 

Zasady i terminy
prowadzenia obserwacji:

 Oprzędzik – lustracja pola od wscho-
dów do stadium 2-3 liści pod kątem 
pojawu chrząszczy i uszkodzeń. Próg 
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szkodliwości: 10% roślin z uszkodzo-
nymi liśćmi,

 Mszyce – obserwacja mszyc na wszyst-
kich organach wegetatywnych. Próg 
szkodliwości: pojedyncze mszyce na 
20% roślin lub początek kolonii na 10% 
roślin,

 Stronkowiec bobowy – lustracja pod 
kątem obecności chrząszczy podczas 
formowania strąków. Próg szkodliwo-
ści: dwa chrząszcze na 1 m2 lub 1-2 
chrząszcze na 50 roślinach.

Insektycydy zarejestrowane
do zwalczania szkodników to:

 Sekil 20SP, Kobe 20SP, Ceta 20SP, Mo-
spilan 20SP, substancja aktywna ace-
tamipryd,

 Bulldock 025 EC, Tekapo 025EC,sub-
stancja aktywna beta-cyflutryn,

 Cimax Forte 500SC, Afi Max 500EC, 
Cyperkil Max 500SC, substancja ak-
tywna cypermetryna.

Główne choroby występujące w bo-
biku to: askochytoza bobiku, czekola-
dowa plamistość bobiku, rdza bobiku. 
Źródłem infekcji jest grzybnia zimująca 
w nasionach, resztkach pożniwnych ro-
ślin oraz przetrwalniki w glebie. Sprzyja-
jącymi warunkami do rozwoju jest tem-
peratura ok. 20°C oraz nadmiar opadów 
i wilgoci w glebie. Fungicydy zarejestro-
wane w ochronie bobiku to: Gwarant 
500SC, Tiofan 500SC, Sintop 500SC, Tip-
top 500SC, Topsim M 500 SC.

Zaproponowane środki ochrony ro-
ślin pochodzą z wyszukiwarki środków 
ochrony roślin, która jest wciąż moder-
nizowana i należy weryfikować uzyska-
ne informacje z rejestrem środków ochro-

ny roślin oraz etykietami środków ochro-
ny roślin. 

W sprzyjających warunkach pogodo-
wych oraz prawidłowej agrotechnice mo-
żemy liczyć na plon bobiku powyżej 5 
ton z hektara.

Źródła:
- Szczegółowa uprawa roślin, praca zbiorowa 
pod redakcją Zofii Jasińskiej i Andrzeja Ko-
teckiego. Wrocław 2003 r.

- Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przed-
plonów strączkowych w uprawie zbóż i rze-
paku, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego 
Szukały i Andrzeja Koteckiego, Wrocław 
2018

- Metody Integrowanej ochrony bobiku dla 
producentów - Opracowanie zbiorowe pod 
redakcją Przemysława Strażyńskiego i Mar-
ka Mrówczyńskiego, Poznań 2014 r.

Choroby przechowalnicze warzyw
Praca w niektórych gałęziach ogrodnictwa nie kończy się wraz ze zbiorem plonu. Często należy go odpowiednio 
przechować, niekiedy aż do wiosny. Jakie zagrożenia niesie za sobą przechowalnictwo warzyw?

inż. Maja Jurczak
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

W zależności od wielkości i metody 
zagospodarowania plonu stosuje się róż-
ne metody przechowywania. W małych 
gospodarstwach wybierane są raczej me-
tody tradycyjne, przynoszące zazwyczaj 
średnie efekty, ale niewymagające du-
żych nakładów finansowych, specjali-
stycznej wiedzy i stosowania nowocze-
snych technologii. Specjalistyczne gospo-
darstwa w przechowalnictwie stosują no-
we, wysokonakładowe technologie.

Tradycyjne sposoby przechowywania:

 Zimowanie w polu – zebranie warzyw 
i nagromadzenie ich w miejscu, w któ-
rym rosły, we wcześniej przygotowa-
nych zagonach. Zagony, w których 
przechowywana jest pietruszka czy 
seler, muszą być okryte;

 Dołowanie – polega na umieszcze-
niu warzyw w dołach i przysypanie 
ich korzeni i dolnych części warstwą 
ziemi. Doły powinny być zadaszone. 
W ten sposób można przechowywać 
np. pietruszkę, por, kalafior, szczypior;

 Kopcowanie – warzywa (najczęściej 
korzeniowe) układa się warstwami 
lub luzem na powierzchni, a następ-
nie okrywa warstwą słomy lub ziemi 
w celu zabezpieczenia przed mrozem;

 Składowanie w ziemiankach – dach 
i ściany ziemianki powinny być wy-
konane z drewna lub betonu i okryte 
izolacyjną warstwą ziemi;

 Przechowywanie w piwnicach i na 
strychach – decydując się na taki spo-
sób przechowywania, należy zapew-
nić dobrą izolację ścian i sufitu. Piw-
nice nie mogą być ogrzewane, a wa-
rzywa należy przysypać piaskiem, aby 
nie traciły wilgoci. Podczas przecho-
wywania warzyw na strychu ważne 
jest utrzymanie właściwej temperatu-
ry i niedopuszczenie do przemarznię-
cia warzyw;

 Kopce techniczne – powinny być wy-
posażone w wentylator i kanały wen-
tylacyjne. Wyróżniamy kopce z recyr-
kulacją lub bez. Te pierwsze umoż-
liwiają schładzanie powietrzem ze-
wnętrznym, wewnętrznym lub mie-
szanym. Zaletą kopców technicznych 
jest duża pojemność przy jednocze-
snym zajmowaniu małej powierzchni.

Profesjonalne obiekty
do przechowywania warzyw:

 Przechowalnie – warzywa tam prze-
chowywane schładzane są zimnym 
powietrzem zewnętrznym;

 Chłodnie zwykłe – stosuje się w nich 
urządzenia chłodnicze, skład atmosfe-
ry jest w nich podobny do atmosfery 
zewnętrznej;

 Chłodnie z kontrolowaną atmosferą – 
również wyposażone są w urządze-
nia chłodnicze, ale powietrze w nich, 
w zależności od typu komory, ma róż-
ne stężenie tlenu i dwutlenku węgla.
 komory MA – modyfikowana at-

mosfera – gazoszczelne z maksy-
malną zawartością tlenu 16% i 5% 
dwutlenku węgla (objętościowo);

 komory SKA – standardowa kon-
trolowana atmosfera – maksymal-
nie 3% tlenu i do 5% dwutlenku 
węgla;

 komory LO – low oxygen – niskie 
stężenie tlenu – 2% tlenu i 3% dwu-
tlenku węgla;

 komory ULO – ultra low oxygen – 
bardzo niskie stężenie tlenu – 1,5% 
tlenu i 2,5% dwutlenku węgla. Uzu-
pełnienie do objętości 100% stano-
wi azot. 

Chłodnie i przechowalnie służą do 
długotrwałego przechowywania, są wy-
posażone w specjalistyczne urządzenia. 
W nowoczesnych przechowalniach moż-
na np. dosuszać cebulę ogrzanym po-

Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019 15

w polu i na łące



wietrzem. W chłodniach, dzięki amo-
niakalnym urządzeniom chłodniczym, 
jest możliwość przechowywania wa-
rzyw w ciągu całego roku. W komorach 
z kontrolowaną atmosferą (KA) najczę-
ściej przechowuje się kapustę pekińską, 
pomidory, kapustę późną i warzywa ko-
rzeniowe. 

W zależności od gatunku, warunków 
zbioru oraz sposobu przechowywania 
warzywa narażone są na choroby prze-
chowalnicze. Poniżej charakterystyka naj-
groźniejszych z nich:

Warzywa cebulowe

Szara pleśń / zgnilizna szyjki ce-
buli. Ta choroba powoduje największe 
straty w przechowalnictwie cebuli, po-
ra i czosnku. Objawem jest mięknięcie 
szyjki cebuli. W przekroju widoczne są 
ciemnoszare porażone, mięsiste łuski. Na 
wielkość porażenia ma wpływ stopień 
dojrzałości cebuli podczas zbioru oraz 
prawidłowe dosuszanie cebuli po zbiorze 
z pola. Im szybciej zaschnie szyjka, tym 
mniejsze niebezpieczeństwo porażenia.

Biała zgnilizna cebuli. Rośliny ata-
kowane są już w polu. Gnicie zaczyna 
się od piętki, pojawia się biały watowa-
ty nalot z drobnymi, czarnymi sklerocja-
mi. Choroba rozwija się szybciej w wyż-
szych temperaturach. Na zakażonych po-
lach należy unikać upraw roślin cebulo-
wych, a warzyw z zakażonej plantacji nie 
należy długo przechowywać.

Fuzaryjne gnicie cebuli. Objawia się 
bardzo podobnie jak biała zgnilizna. Bia-
ły nalot ma różowaty odcień i w prze-
ciwieństwie do zgnilizny nie ma czar-
nych sklerocjów.

Warzywa kapustne

Szara pleśń. To główna choroba prze-
chowalnicza kapusty, brokułu, kalafiora. 
Grzybnia w postaci szarego, pylącego na-
lotu pojawia się najpierw na liściach ze-
wnętrznych. Następnie liście gniją. Aby 
uniknąć rozwoju choroby, należy uni-
kać uszkodzeń mechanicznych, schło-
dzić warzywa po zbiorze i utrzymać tem-
peraturę 0°C przez cały okres przecho-
wywania.

Mokra zgnilizna kapustnych. Po-
woduje odpadanie dolnych liści lub ca-
łych główek kapusty od głąba. Następ-
nie głąb zaczyna gnić. Towarzyszy te-
mu nieprzyjemny zapach. Infekcja za-
czyna się zwykle w miejscach uszko-
dzonych. Rozwojowi choroby sprzyja 
temperatura powyżej 25°C i wysoka 
wilgotność.

Wewnętrzne brunatnienie liści ka-
pusty głowiastej. Choroba powodowa-
na jest niedostatecznym przemieszcza-
niem wapnia do młodych liści wewnętrz-
nych. Tkanki zamierają wzdłuż krawę-
dzi liścia, najpierw stają się jasnobrązo-
we, a potem czarne i zasychają. Porażenie 
chorobą widoczne jest dopiero po prze-
krojeniu główki kapusty. 

Warzywa korzeniowe

Szara pleśń. Zarażenie następuje przez 
zarodniki. Porażone miejsca pokrywają się 
białą grzybnią z szaro-brązowymi zarod-
nikami. Szybki rozwój choroby następuje, 
gdy temperatura masy przechowywanych 
warzyw wynosi 3-6°C, a na powierzchni 
korzeni skrapla się para wodna. Należy 
unikać uszkodzeń mechanicznych, a zbiór 
musi odbywać się podczas suchej pogody.

Zgnilizna twardzikowa (biała zgni-
lizna). Porażenie następuje już w polu 
i do przechowalni dostaje się z ziemią 
i korzeniami. Zainfekowane miejsca naj-
pierw miękną i pokrywają się białą, wa-
towatą grzybnią z czarnymi sklerocjami. 
Zimna i wilgotna pogoda podczas wege-
tacji sprzyja porażeniu.

Czarna sucha zgnilizna korzeni / al-
ternarioza. Pierwsze objawy pojawiają 
się po 2 tygodniach przechowywania. 
Tworzą się wklęsłe, okrągłe plamy pokry-
te czarnym nalotem. Prawidłowa ochro-
na plantacji oraz staranny zbiór korzeni 
pomagają zapobiegać porażeniu.

Źródła:
- M. Przerwa, Innowacyjne metody przecho-
wywania warzyw, CDR w Brwinowie od-
dział w Radomiu, Radom, 2015

- M. Grzegorzewska, Przechowywanie ziem-
niaka i warzyw, Instytut Ogrodnictwa 
w Skierniewicach, Pracownia Przechowal-
nictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców 
i Warzyw, materiały konferencyjne, 2019

Nowoczesna przechowalnia marchwi w firmie Greengrow Sp. z o.o. Fot. Maja Jurczak
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Jak wybierać rozwiązania grzewcze
w budynkach inwentarskich
Zapewnienie zwierzętom właściwego komfortu termicznego wynika z obowiązku przestrzegania zasad dobrostanu. 
Strefy komfortu termicznego dla poszczególnych gatunków i grup produkcyjnych są różne i można by im poświęcić 
osobne artykuły. Niemniej warto wiedzieć, z jakich rozwiązań można skorzystać, myśląc o metodach ogrzewania 
pomieszczeń inwentarskich.

dr inż. Rodian Pawłowski
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Należy pamiętać, że parametry tem-
peratury są zawsze w ścisłej korelacji 
z pozostałymi elementami mikroklima-
tu, takimi jak: wilgotność, stężenie tle-
nu, stężenie gazów szkodliwych (amonia-
ku) czy zapylenie pomieszczeń inwentar-
skich. Dlatego tak ważny jest dobór od-
powiednich technik, które w optymalny 
sposób będą funkcjonowały w naszych 
budynkach, bez szkody dla przebywa-
jących w nich zwierząt i pracujących lu-
dzi. Temperatura w pomieszczeniach dla 
zwierząt zależy od warunków klimatu, 
konstrukcji budynku czy fazy produk-
cyjnej zwierząt.

Ze względu na metody ogrzewania 
budynków inwentarskich wyróżnia się 
następujące podziały: 
 ogrzewanie miejscowe lub całościowe,
 ogrzewanie bezpośrednie lub pośrednie,
 dogrzewanie lub ogrzewanie wstępne 

wentylowanego powietrza, 
 ogrzewanie z wykorzystaniem konwekcji 

lub promieniowania.

Pierwsze metody miejscowe i całościo-
we różnią się między sobą lokalizacją 
źródła ciepła. W przypadku ogrzewania 
miejscowego źródło ciepła zlokalizowane 
jest w miejscu największego zapotrze-
bowania, natomiast w przypadku meto-
dy całościowej ogrzewana jest cała kuba-
tura pomieszczenia, jednak nie mamy 
pewności, czy każda powierzchnia zo-
stanie dogrzana do wymaganej tempe-
ratury. W metodzie miejscowej możemy 
wyróżnić podłogi wyposażone w ele-
menty grzejne lub elementy grzewcze 
umieszczone nad miejscem przebywa-
nia zwierząt.

Ze względu na rodzaj instalacji grzew-
czej do metod bezpośrednich zaliczyć moż-
na ogrzewanie poprzez wykorzystanie: 
nagrzewnic (olejowych, elektrycznych 
i gazowych), grzejników elektrycznych 
(w formie żarówek, promienników pod-

czerwonych i ceramicznych), podłogo-
wych mat grzewczych lub instalacji pod-
łogowych. Natomiast do metod pośrednich 
zaliczyć należy wszystkie techniki, któ-
re porównać można do ogrzewania cen-
tralnego, np. piece centralnego ogrzewa-
nia o normalnej (50-65%), podwyższonej 
(75%) oraz wysokiej (90%) sprawności.

System wentylacji także może stać się 
systemem grzewczym pod warunkiem 
wyposażenia go w elementy pozwalają-
ce na ogrzewanie wprowadzanego z ze-
wnątrz powietrza. Pozwala to na zre-
dukowanie wahań temperatury, kosz-
tów ogrzewania oraz poprawienie ru-
chu powietrza w przestrzeni budynku. 
Różnica między ogrzewaniem wstępnym 
a dogrzewaniem jest taka, że ogrzewanie 
wstępne odbywa się w centralnym kory-
tarzu wentylacyjnym, w którym element 
grzewczy ogrzewa powietrze do mini-
malnej wymaganej temperatury, nato-
miast w przypadku dogrzewania ciepło do 
powietrza dostarczane jest w momencie 
jego „wejścia” do budynku.

Konwekcja i promieniowanie to metody, 
za których pomocą urządzenia grzewcze 
przekazują ciepło do otoczenia. Właści-
wie wszystkie urządzenia grzewcze prze-
kazują ciepło zarówno przez konwekcje, 
jak i promieniowanie, jednak udział po-
szczególnych metod w poszczególnych 
urządzeniach jest różny.

Konwekcja – czyli unoszenie, polega 
na ruchu powietrza na skutek jego pod-
grzania w pobliżu źródeł ciepła. Powie-
trze ciepłe jako lżejsze wędruje do góry, 
a od dołu w jego miejsce napływa zim-
niejsze. Urządzeniami, w których udział 
tej metody ogrzewania jest największy, 
są różnego typu grzejniki i nagrzewnice.

Promieniowanie – jego działanie opiera 
się nie na ruchu powietrza, ale na przeka-
zywaniu promieniowania podczerwone-

go. Źródło ciepła w tej metodzie ogrzewa 
znajdujące się w budynku powierzchnie 
– ściany, sufity, podłogi, elementy wypo-
sażenia kojca oraz zwierzęta. Do tego ty-
pu urządzeń zaliczamy oczywiście pro-
mienniki, a także systemy ogrzewania 
podłogowego (panele i maty grzewcze).

Oczywiście decyzja nad wyborem 
właściwych systemów grzewczych, któ-
re w sposób optymalny będą funkcjono-
wały w naszych budynkach, musi opie-
rać się na szczegółowej analizie. Z se-
zonu na sezon branża grzewcza oferuje 
nam coraz to nowe rozwiązania popra-
wiające efektywność i ekonomikę pracy. 
Przed podjęciem decyzji najlepiej zadać 
sobie kilka pytań m.in. o kierunek roz-
woju naszej produkcji, zasobność nasze-
go portfela, możliwość unowocześnia-
nia systemów, kompatybilność z posia-
danymi już urządzeniami, możliwość au-
tomatycznej obsługi zwierząt, sensow-
nością zmiany dotychczasowego syste-
mu ogrzewania (czasami wystarczy tyl-
ko dokupić takie instalacje, które będą 
uzupełnieniem dotychczas posiadane-
go ogrzewania). A może wcale nie trze-
ba nic kupować, tylko skupić się na od-
powiedniej termomodernizacji obiektów 
inwentarskich – izolacji ścian, wymianie 
okien, doszczelnieniu dachu? Wiadome 
jest jedno – prawidłowe dobranie sys-
temu ogrzewania oraz właściwa ciepło-
chronność budynków inwentarskich po-
zwolą na zapewnienie właściwych para-
metrów mikroklimatu, a co za tym idzie 
prawidłowego wzrostu i rozwoju utrzy-
mywanych przez nas zwierząt

Źródła:
- Hodowla i Użytkowanie Zwierząt Gospo-
darskich pod redakcją Henryka Grodzkiego, 
SGGW, Warszawa 2005

- Chów Zwierząt z Zoohigieną pod redak-
cją Henryka Kamienieckiego, AR, Szczecin 
2001

- www.portalhodowcy.pl
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Jedna z najstarszych na świecie i najdłużej zarejestrowana rasa. Pierwsze księgi zarodowe utworzone zostały w 1885 
roku. Bydło rasy highland, bo o nim mowa, uznawane jest za jedno z najbardziej widowiskowych. Ich potężne rogi, długie 
włosy i niewielka postura potrafią zainteresować niejednego hodowcę.

mgr Andrzej Kasiorkiewicz 
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda

Długowłosy i rogaty pomysł na życie

Polscy hodowcy rasy highland tłuma-
czą, że utrzymanie tego rodzaju bydła 
to „pomysł na życie”. Często pojedyn-
cze sztuki tej rasy utrzymywane są ja-
ko atrakcja w gospodarstwach agrotu-
rystycznych. Popularność tej rasy z ro-
ku na rok rośnie w naszym kraju. Pierw-
sze wzmianki o tej rasie można znaleźć 
w XII-wiecznych źródłach, a archeolo-
giczne dowody jej istnienia pochodzą już 
z VI wieku, co czyni ją jedną z najstar-
szych w nowożytnej historii zarejestro-
wanych ras bydła. W roku 1884 powstał 
pierwszy związek hodowlany – Związek 
Hodowców Szkockiego Bydła Górskiego, 
a rok później założono dla tej rasy księ-
gę zarodową.

Zwierzęta pochodzą z górzystych 
terenów północnej i zachodniej Szko-
cji. Przodkami szkockiej wyżynnej by-
ły dwie linie bydła: pierwsza nazywana 
kyloe – mniejsza, o czarnym ubarwie-
niu, występowała na wyspach północ-
nej Szkocji. Druga linia o czerwonawym 
ubarwieniu i dużo większych rozmia-
rach występowała w górach północnej 
Szkocji. Z upływem lat różnice między 
nimi uległy zatarciu, co doprowadziło do 
zaniechania wyróżniania odmian. Obec-
nie rasę highland charakteryzują dłu-
gie włosy, krótkie nogi. To bydło mięsne 
małego kalibru. Ma bardzo różnorodne 
umaszczenie, głównie brązowe, ale tak-
że żółte, ciemnobrunatne jasnobrązowe, 
czerwono-brunatne, czerwone i czarne, 
zdarzają się również zwierzęta o umasz-
czeniu srebrnym i białym (umaszcze-
nie nie jednak dominujące genetycznie). 
Jest dość drobnej budowy o prawidło-
wej sylwetce charakterystycznej dla by-
dła mięsnego. To efekt starannego do-
boru i pracy hodowlanej prowadzonej 
od XVIII wieku. Głowa jest krótka, sze-
roka, z lirowatymi rogami o rozpiętości 
nawet do 1,5 metra, z grzywką na czole 
sięgającą do połowy grzbietu nosa i bia-
łą śluzawicą. Cechą wyróżniającą tę ra-
sę jest niewątpliwie długa, pokrywają-
ca całe ciało okrywa włosowa, w której 
wyróżnia się dwie warstwy: zewnętrzną, 
składającą się z długich i grubych wło-

sów, osłaniającą przed śniegiem i wia-
trem, oraz wewnętrzną, miękką i puszy-
stą, która chroni całe ciało przed utratą 
ciepła. Średnia masa ciała krów to 400-
450 kg, a buhajów do 625 kg, natomiast 
wysokość w kłębie odpowiednio 105 cm 
i 120-130 cm. 

Pomimo ruchliwości, żywego tem-
peramentu i długich rogów nadających 
zwierzętom groźnego wyglądu są by-
dłem bardzo łagodnym. Wykazują du-
żą tolerancję nie tylko wobec innych ga-
tunków zwierząt gospodarskich, ale rów-
nież wobec gatunków dzikich. Od in-
nych ras bydła wyróżnia je inteligencja. 
Autami krów rasy highland są bardzo 
dobre wskaźniki rozrodu. Dobra płod-
ność jest podstawą w prowadzeniu sta-
da bydła mięsnego. 

Zwierzęta rasy highland nie mają zbyt 
wysokich wymagań bytowych i są w sta-
nie cały rok przebywać na pastwisku, 
nie potrzebując specjalnych pomieszczeń 
noclegowych. Dobrze znoszą surowe wa-
runki klimatyczne, w których zapewne 
inne rasy bydła nie miałyby szans prze-
trwania, śnieg i niskie temperatury nie są 
dla nich żadnym utrudnieniem. Ubogie 
pastwiska i górskie tereny są dla tej ra-
sy naturalnym środowiskiem bytowania.

Zwierzęta te charakteryzują się śred-
nimi przyrostami masy, jednakże wy-
dajność rzeźna jest dość duża, a udział 
tłuszczu w tuszy mały. Mięso uzyskane 
od zwierząt cechuje smakowitość i soczy-
stość. Dzięki grubej okrywie włosowej, 
która jest naturalną barierą termoizola-

cyjną, pod skórą nie odkłada się gruba 
warstwa tłuszczu, co sprawia, że mięso 
jest praktycznie pozbawione cholestero-
lu. Duża ruchliwość na świeżym powie-
trzu na naturalnych pastwiskach procen-
tuje dobrą smakowitością mięsa. Na Wy-
spach Brytyjskich wołowina z tych zwie-
rząt uważana jest za jedną z najlepszych, 
co kształtuje ich wysoką cenę. Pozytywna 
ocena walorów mięsa powoduje, że wo-
łowina od tej rasy jest również pożąda-
na w Polsce. Wielu smakoszy tego mięsa 
zachwyca się delikatnością i soczystością. 
Z ekologicznego gospodarstwa za pół-
tuszę zapłacimy 19-23 zł/kg. Wielu jed-
nak twierdzi, że warto, bo mięso tej rasy 
uznawane jest za jedno z najzdrowszych, 
a w dobie sztucznej żywności szukamy 
zdrowej alternatywy.

Czy warto więc hodować rasę high-
land? Oczywiście, że tak! Bo poza ca-
łą smakowitością mięsa, jego zdrowot-
nością i naturalnością należy podkre-
ślić ich urokliwą urodę i wrażenia este-
tyczne, jakie wzbudzają u ludzi, co spra-
wia, że coraz częściej stają się ozdobą 
skwerów miejskich jako zwierzęta par-
kowe i agroturystyczne. Różnokolorowe 
owłosienie i imponujące duże rogi spra-
wiają, że zwierzęta tej rasy mogą stano-
wić wspaniałą ozdobę każdego gospo-
darstwa. 

Źródła:
- www.farmer.pl
- bydło.com.pl
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 Rasy bydła mięsnego. Ocena charakterystyka i przydatność do opasu. 

Rasa Highland

Kraj pochodzenia Szkocja

Kaliber Mały

Umaszczenie
Najczęściej jednolicie brązowe, ale też żółte, jasnobrązowe, ciemnobrunatne, czerwono-bru-
natne, czerwone i czarne, zdarzają się również zwierzęta o umaszczeniu białym i srebrnym 
(żadne umaszczenie nie jest dominujące genetycznie)

Dojrzałość hodowlana Rasa wcześnie dojrzewająca, pierwsze krycie jałówek w wieku 15 miesięcy

Wysokość w kłębie 105 cm krowy, 120-130 cm buhaje

Płodność Bardzo dobra

Masa ciała Krowy 400–450 kg, buhaje do 625 kg

Mleczność matek Średnia

Łatwość wcieleń Bardzo duża

Wartość opasowa Średnia

Przyrosty dobowe opasów Ok. 1000 g

Wartość rzeźna
Mięso marmurkowate, soczyste, o niskiej zawartości cholesterolu i praktycznie pozbawione 
tłuszczu okrywowego (naturalną izolacją termiczną u tej rasy jest gruba pokrywa włosowa, 
a nie tłuszcz podskórny)

Jakość mięsa Dużo ruchu na świeżym powietrzu na naturalnych pastwiskach bogatych w zioła procentu-
je niezwykłą smakowitością mięsa

Inne cechy

– charakterystyczna długa, pokrywająca całe ciało, okrywa włosowa, w której występują dwie 
warstwy: zewnętrzna składająca się z długich i grubych włosów, osłaniająca przed śnie-
giem i wiatrem oraz wewnętrzna – miękka i puszysta, która chroni ciało przed utratą ciepła

– duża opiekuńczość matek
– mleko zawiera dużo tłuszczu, co zapewnia dobrą żywotność cieląt i regularne przyrosty 

w okresie wychowu
– rasa długowieczna, nierzadko rozpłodowo użytkowane są krowy 20-letnie
– bardzo dobra kondycja i zdrowie w warunkach ekstensywnego żywienia

Korekcja racic u bydła
– konieczna w każdym stadzie
Korekcja racic ma duży wpływ na ogólny stan zdrowia zwierząt, który bezpośrednio wpływa na opłacalność hodowli 
bydła. Związek pomiędzy żywieniem, produkcją i schorzeniami kończyn umieszcza korekcję racic wysoko pośród 
powszechnych zajęć w gospodarstwie hodowlanym.

mgr inż. Wanda Kępczyńska
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn

Pielęgnacja bydła wynika więc nie tylko z potrzeby dba-
nia o wygląd zwierząt, ale głównie z troski o ich zdrowie, hi-
gienę i wyniki produkcyjne. Do podstawowych zabiegów pie-
lęgnacyjnych zaliczamy czyszczenie skóry, usuwanie rogów 
i korekcję racic.

Choroby racic, poza problemami w rozrodzie oraz mastitis, sta-
nowią trzecią przyczynę brakowania krów w stadach krów mlecz-
nych. Odsetek krów eliminowanych ze stada z powodu schorzeń 
racic i ich powikłań wynosi obecnie 15-25%, a w stadach wysoko-
wydajnych może dochodzić nawet do 50%. Jest to spowodowane 
między innymi ciągłym wzrostem wydajności zwierząt, znacz-
nym zagęszczeniem hodowli czy zmianą systemu utrzymania. 

O racice zwierząt powinno się dbać jak najwcześniej. Wła-
ściwa pielęgnacja racic młodego zwierzęcia może nawet całko-
wicie wyeliminować wady postawy ze względu na dużą ela-

styczność kończyn. Pierwszy przegląd racic u jałówek powinien 
być wykonany w wieku 12-16 miesięcy (choć niektórzy polecają 
korekcję nawet u sześciomiesięcznych zwierząt). Jednak zgod-
nie z zasadą, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, im wcześniej zo-
stanie zaobserwowany i zdiagnozowany problem, tym większa 
będzie szansa na szybką reakcję i jego rozwiązanie.

U zwierząt bez wad postawy pierwszą korekcję wykonuje się 
najczęściej w wieku 18-20 miesięcy, chroni to krowy w pierwszej 
laktacji przed ochwatem. Następnie zabieg powinien być wyko-
nywany regularnie, minimum 2 razy w roku w oborach wol-
nostanowiskowych oraz 3-4 razy do roku w przypadku obór, 
gdzie schorzenia racic są częste (powyżej 40%) oraz w oborach 
wysokowydajnych krów.

U krów korzystających z pastwiska korekcja racic powin-
na być wykonana zarówno na 4-6 tygodni przed wyjściem 
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na pastwisko, jak i przed powrotem do obory na okres zimy. 
W obu sytuacjach istotne jest, aby ze względu na zmianę ro-
dzaju podłoża podeszwy racic były grubsze. Przy dużych pro-
blemach z chodzeniem krowa mało się rusza, rzadko podcho-
dzi do stołu paszowego, pobiera mniej paszy i w konsekwencji 
obniża się jej wydajność mleczna. Badania wykazały, że bakte-
rie występujące w ogniskach ropnych racic mogą być źródłem 
infekcji wymienia, powodując stany podkliniczne i kliniczne 
mastitis. Występuje więc wyraźna współzależność między cho-
robami racic a problemami z rozrodem bydła.

Najlepszym sposobem na uniknięcie strat jest profilakty-
ka – korekcje racic, kąpiele racic w środkach dezynfekujących 
i wzmacniających, obserwacja zwierząt i reakcja na pierwsze 
objawy kulawizny.

Korekcja racic to usunięcie nadmiernie wyrośniętego rogu 
racicowego oraz nadanie im prawidłowego kształtu umożliwia-
jącego równomierne rozłożenie nacisku masy ciała. Aby zabieg 
był bezpieczny zarówno dla zwierzęcia, jak i człowieka, krowa 
powinna być unieruchomiona w poskromie.

Kąpiele racic są kolejnym ważnym krokiem w profilakty-
ce chorób bydła (tak samo ważnym, jak korekcja), ponieważ 
działając czyszcząco i dezynfekująco, zmniejszają ilość pato-
genów w obrębie racic i szpary międzyracicowej. Środek de-
zynfekcyjny powinien być wlany do specjalnej wanny lub na 
chłonną matę i umieszczony tak, by krowa nie mogła ich omi-
nąć, np. w wąskim korytarzu przepędowym. Należy zwró-
cić uwagę, by stężenie stosowanego środka było prawidłowe 
(mniejsze przy samej profilaktyce, większe przy występowa-
niu chorób w stadzie). Środek dezynfekujący należy systema-
tycznie wymieniać, by nie dopuścić do sytuacji, gdy kolejne 
krowy przechodzą przez roztwór silnie zanieczyszczony bło-
tem i odchodami.

Racice bydła stale rosną. Jeśli krowy nie mają dostatecznej 
możliwości ścierania racic (obory uwięziowe, miękka ściółka, 
mało ruchu), racice nadmiernie wyrastają i utrudniają zwie-
rzętom chodzenie. Racice niepoddawane systematycznej ko-
rekcji wyrastają do góry i do przodu, są bardziej narażone na 
pęknięcia, mogą całkowicie uniemożliwić chodzenie i stanie.

Prawidłowa (a) i załamana (b, c, d) oś palca

Właściwie przeprowadzona korekcja racic powinna składać 
się z następujących etapów: 

 Podcinanie racicy wewnętrznej. Należy oczyścić i osuszyć 
oraz zmierzyć długość ściany przedniej palca wewnętrz-
nego racicy. Długość ta – od korony do wierzchołka raci-
cy – powinna wynosić 7-7,5 cm. Po przycięciu palca we-
wnętrznego racicy docinamy do jego długości drugi, ze-
wnętrzny palec.

 Wyrównanie racicy zewnętrznej względem wewnętrznej. 
Racice kończyn tylnych: rozpoczynając od palca wewnętrz-
nego, przerośnięty róg należy ostrożnie zestrugać warstwa 
po warstwie, do momentu ukazania się linii białej (biegną-
cej wzdłuż zewnętrznej krawędzi racicy). Etap ten wyma-
ga dużej wprawy ze strony korektora, ponieważ nie moż-
na dopuścić do nadmiernego zestrugania rogu. W tym ce-
lu podeszwę należy uciskać kciukiem, sprawdzając, czy jest 
wystarczająco miękka. Następnie wyrównuje się podeszwę 
palca zewnętrznego, analogicznie do wewnętrznego.

Wyrównanie podeszwy racic przednich należy rozpocząć 
od palca zewnętrznego.
 Wycięcie rowka przyosiowego. Rozpoczyna się od palca we-

wnętrznego, wycinając klinowaty rowek. Nie może on się-
gać do wierzchołka racicy. Identycznej czynności dokonuje-
my u palca zewnętrznego.

 Usunięcie luźnych części rogu racicowego. Kruchy róg na-
leży odciąć nożem kopytowym lub obcinakiem, zachowując 
dużą ostrożność, aby nie skaleczyć skóry racicy.

 Przycięcie raciczek. Należy wyrównać tarnikiem krawędź po-
deszwy oraz przyciąć kleszczami raciczki na długości 3-4 cm.

Po właściwie wykonanej korekcji zostaje przywrócony pro-
sty przebieg osi palca, a kąt ścienno-podeszwowy się zwięk-
sza. W ten sposób zostaje przeniesiony nacisk na twardą 
i grubą podeszwę, odciążając podatny i cienki róg opusz-
ki. Obie racice powinny mieć jednakową długość i przypo-
minać kopyto.

Osoby nieposiadające dostatecznego doświadczenia po-
winny przeprowadzać korekcję z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, ponieważ racicę można bardzo łatwo skaleczyć. 
Jeżeli hodowca nie ma pewności, że zabieg korekcji zosta-
nie wykonany prawidłowo, powinien zlecić jego przeprowa-
dzenie wyspecjalizowanej firmie dysponującej profesjonal-
nym sprzętem.

Podsumowując, należy stwierdzić, że choroby racic poza 
stratami ekonomicznymi są przyczyną obniżenia komfortu 
zwierząt oraz ich cierpienia. Każdy hodowca musi wiedzieć, 
że zaniedbane racice powodują:
 utratę masy ciała,
 skrócenie żywotności zwierząt i ich przedwczesne brako-

wanie,
 spadek wydajności mlecznej,
 negatywny wpływ na wydajność rozrodczą,
 zwiększone koszty związane z leczeniem.

Należy więc dołożyć wszelkich starań i podejmować dzia-
łania profilaktyczne w celu zapobiegania ich występowaniu.

Źródła:
- Pielęgnacja racic – Karpowicz Agata
- Poradnik Hodowcy, Farmer
- Produkcja mleka wysokiej jakości – Alfa Laval Agri 
- Zdrowotność krów a jakość mleka – Gaweł Jan

A
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B
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Funkcjonalna obora, niezależnie od rodzaju prowadzonej w niej produkcji, musi spełniać wymogi obejmujące wilgotność, 
wentylację, zakres temperatur, stężenie pyłu i gazów. Parametry te powinny być utrzymywane na poziomach niewpły-
wających negatywnie na zdrowie zwierząt. Innowacyjność rozwiązań technologicznych w budownictwie inwentarskim 
obejmuje coraz więcej obszarów. Do najważniejszych stref znajdujących się w oborze można zaliczyć strefy: odpoczynku, 
żywienia, pojenia, doju oraz usuwania odchodów.

mgr inż. Sylwia Walesieniuk
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Nowoczesna i funkcjonalna obora

Wentylacja i wilgotność

Optymalna wilgotność powietrza w oborze dla krów wyno-
si 50-80%. Jeśli w oborze wystąpią jednocześnie wysokie tempe-
ratury i wysoka wilgotność powietrza, krowy zostają narażone 
na stres cieplny. Wiedząc, że aktualnie stanowi to największy 
problem w chowie krów wysokomlecznych, w okresie letnich 
wysokich temperatur coraz częściej stosuje się sterowanie do-
pływem powietrza przez ściany boczne. Montaż przesuwnych 
okien spełnia funkcję kanałów nawiewnych, wspomagając w ten 
sposób wentylację grawitacyjną obory. Ponadto spełnia funk-
cję dodatkowego oświetlenia budynku. Nowoczesne obory ma-
ją głównie otwartą kalenicę i możliwość sterowania dopływem 
powietrza przez ściany boczne. W związku z tym zamiast peł-
nych ścian z oknami montowane są rolety, najczęściej automa-
tycznie sterowane (w zależności od warunków pogodowych). 

Organizacja doju

Odpowiedni system udoju krów powinien minimalizować 
czas, w którym krowy znajdują się poza miejscem nieograni-
czonego odstępu do paszy, wody czy odpoczynku.
 Hala udojowa – powinna być dostosowana do wielkości stada. 

Najbardziej znane typy hal to: tandem, rybia ość, bok w bok 
oraz karuzelowa. W mniejszych stadach stosuje się halę tan-
dem czy rybia ość, a w tych najnowocześniejszych hale ka-
ruzelowe, umożliwiające dojenie nawet 250 krów na godzinę. 
Dojarnie karuzelowe są przeznaczone dla hodowców dużych 
stad bydła mlecznego, gdzie dój odbywa się przez wiele go-
dzin w ciągu doby. Hale karuzelowe charakteryzują się wy-
soką przepustowością, dlatego stado musi być odpowiednio 
duże, by inwestycja stosunkowo szybko przynosiła korzyści. 

 Robot udojowy – zmechanizowana, zautomatyzowana sta-
cja udojowa. Gdy zostanie odczytany sygnał z zamontowa-
nego na krowie respondera, otwierają się drzwi do klatki. 
Po ustaleniu przez program sterujący robotem, czy krowa 
już nadaje się do ponownego doju, otwierają się drzwi klat-
ki i do koryta wsypywana jest dawka paszy treściwej. Jest 
wiele czynników, przez które rolnicy decydują się na robo-
ta udojowego. Jednym z nich jest oszczędność czasu.
Obecnie na rynku dostępna jest szeroka oferta urządzeń po-

zwalających zarówno podnieść komfort doju, jak i zdobyć cen-
ne informacje na temat pozyskiwanego mleka. Standardem sta-
je się połączenie hali udojowej z systemem zarządzania stadem, 
co stanowi ogromne ułatwienie w identyfikacji i codziennej ob-
słudze zwierząt. Jednym z ważniejszych elementów wyposa-
żenia jest automatyczne zdejmowanie aparatów po doju, które 
następuje na podstawie dokładnego pomiaru przepływu mle-
ka u każdej krowy. 

Żywienie

Strefa żywienia, czyli przestrzeń, w której zwierzęta spę-
dzają dużo czasu. Dlatego musi być dostosowana do systemu 
żywienia i obsady zwierząt. Na odpowiednie funkcjonowa-
nie tej strefy składa się kilka elementów. Główne jest miejsce, 
z którego zwierzęta pobierają paszę, czyli stół paszowy. Powi-
nien zapewnić swobodny przejazd wozu paszowego bądź in-
nych urządzeń służących do zadawania paszy. Im lepsza kon-
strukcja stołu paszowego, tym wyższe pobranie suchej masy, 
mniejsze straty paszy, sprawniejsza obsługa i lepsza higiena.

Najnowsze rozwiązania technologiczne proponują profilo-
wane stoły paszowe z ceramiki. Materiał jest trwały, gładki 
i odporny na kwasy, zaokrąglony przy krawędzi między sto-
łem paszowym a murkiem oddzielającym krowy od ganku 
gnojowego, dzięki czemu łatwo dbać o jego higienę. Równie 
ważną funkcję pełnią drabiny paszowe. Wyróżnia się kilka ty-
pów obecnie stosowanych drabin. Zastosowanie przegród pa-
szowych, dwuporęczowych, gdzie jedna wygięta jest w kierun-
ku stołu paszowego na ustalonej wysokości, skutecznie znie-
chęca zwierzęta do przerzucania paszy bezpośrednio na ga-
nek gnojowo-spacerowy.

Usuwanie odchodów

Ważnym trendem w oborach wolnostanowiskowych bez-
ściołowych jest zastosowanie automatycznie sterowanego ro-
bota do czyszczenia rusztów. Włącza się kilka razy dziennie 
i usuwa nieczystości do kanałów technologicznych na gnojo-
wice zlokalizowanych bezpośrednio pod rusztami. Na pod-
łogach pełnych najczęściej pracują zgarniacze automatycz-
ne wypychające odchody do zbiornika usytuowanego po-
za oborą.
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Podsumowanie Warmińsko-Mazurskiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych
Tegoroczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się po raz piąty na terenach wystawowych Expo Mazury w Ostró-
dzie. Organizatorzy gościli jak zwykle liczną grupę hodowców i sympatyków zwierząt gospodarskich. Wystawa była 
nie tylko ciekawą inspiracją dla mieszkańców wsi do zainteresowania się nowoczesną hodowlą zwierząt, ale i świetną 
okazją, by przybliżyć, także najmłodszym, efekty niełatwej codziennej pracy rolników.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
p.o. Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Wystawę przygotowano w oparciu 
nie tylko o najważniejsze rasy hodowa-
ne w naszym kraju, ale również o te, któ-
re są objęte programem ochrony zasobów 
genetycznych. Rasy rodzime, bo o nich 
mowa, są niepowtarzalnym elementem 
polskiego krajobrazu. Podczas dwudnio-
wej imprezy można było obejrzeć naj-
bardziej wartościowe pod względem ho-
dowlanym sztuki bydła mlecznego ra-
sy polska holsztyńsko-fryzyjska i ras za-
chowawczych, bydła mięsnego, koni ras 
zimnokrwistych, owiec i kóz hodowców 
z województwa warmińsko-mazurskie-
go. Po raz pierwszy wystawie towarzy-
szył pokaz zwierząt futerkowych.

Spośród biorących udział w wysta-
wie zwierząt komisja ekspertów z po-
szczególnych związków zwierząt hodow-
lanych wybrała najcenniejsze sztuki ho-
dowlane w każdym z gatunków i katego-
rii zwierząt hodowlanych. Tytuły czem-
pionów i wiceczempionów co roku przy-
znaje minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Hodowcy zrzeszeni w Polskiej Fede-
racji Hodowców Bydła i Producentów 

Mleka wystawili 45 zwierząt: krów, jało-
wic i cieląt rasy bydła mlecznego polska 
holsztyńsko-fryzyjskiej oraz krowy ras 
zachowawczych czarno-białe. Tu trady-
cyjnie wielkie emocje towarzyszyły wy-
borowi superczempionów wystawy, któ-
re powędrowały do krów widocznych na 
załączonym zdjęciu.

Z kolei hodowcy owiec i kóz wysta-
wili 50 sztuk zwierząt, wśród których 
zaprezentowano najpiękniejsze okazy 
tryków, maciorek, kóz i koziołków ras: 
kamieniecka, pomorska, czarnogłów-
ka, wrzosówka, białogłowa owca mię-
sna, charolaise i koza burska. Szczególną 
uwagę zwiedzających przykuwały alpa-
ki, które dumnie przechadzały się wśród 
owiec i kóz.

Hodowcy zrzeszeni w Polskim Związ-
ku Hodowców i Producentów Bydła Mię-
snego wystawili w tym roku 22 zwie-
rzęta ras limousine, hereford, charolaise. 
Ocenie podlegały zwierzęta posiadające 
księgi hodowlane.

W pierwszym dniu wystawy odbył 
się też pokaz i ocena na ringu klaczy 
raz zimnokrwistych hodowców z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Za-
prezentowano 12 klaczy urodzonych 
w 2017 roku, z których wybrano czem-
piona i wiceczempiona wystawy. Był 
to jak zawsze jeden z najbardziej ocze-
kiwanych i wywołujących emocje po-
kazów.
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Ze względu na afrykański pomór świń 
obowiązuje zakaz uczestnictwa trzo-
dy chlewnej w wystawach i pokazach, 
więc jej przedstawicieli nie widzieliśmy 
w Ostródzie. Zamiast tego dokonano oce-
ny w gospodarstwach rolnych w terenie. 
Ocenie poddano stada trzody chlewnej, 
w których Polski Związek Hodowców 
i Producentów Trzody Chlewnej „POL-
SUS” prowadzi ocenę wartości użytko-
wej i hodowlanej oraz realizuje krajowy 
program hodowlany.

Hodowcy zostali nagrodzeni za wyni-
ki oceny wartości użytkowej i hodowla-
nej uzyskane w 2018 roku oraz realizację 
krajowego programu hodowlanego. Oce-
nę przeprowadzono w pięciu kategoriach:
 Stado o najwyższej mięsności knurów 

w rasie wielka biała polska, 
 Stado o najwyższej mięsności knurów 

w rasie polska biała zwisłoucha,
 Stado o najwyższej zbiorczej wartości 

hodowlanej BLUP loszek w rasie pie-
train, 

 Stado o najwyższej zbiorczej warto-
ści hodowlanej BLUP knurów i loszek 
w rasie polska biała zwisłoucha, 

 Stado o najwyższym indeksie oceny 
tucznej i rzeźnej knurów i loszek w ra-
sie duroc.

Drugiego dnia wystawy odbyła się pre-
zentacja zwierząt wyróżnionych tytułami 
czempiona i wiceczempiona oraz uhonoro-
wanie hodowców nagrodzonych zwierząt. 
Odbył się też pokaz cieląt w ringu, które 
prezentowali najmłodsi hodowcy.

Równoległe odbywały się szkolenia dla 
hodowców biorących udział w wystawie. 
Swoje stoiska zaprezentowały liczne insty-
tucje państwowe i firmy rolnicze zajmują-
ce się m.in. żywieniem zwierząt, sprzeda-
żą maszyn rolniczych itd. Podczas spotkań 
i dyskusji, które często dotyczą aktualnych 
problemów, perspektyw dalszego rozwoju 
produkcji zwierzęcej, specjaliści z różnych 
dziedzin rolnictwa mieli możliwość wy-
miany poglądów i doświadczeń.

Warmińsko-Mazurska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych po raz kolejny 
była okazją do pokazania dorobku ho-
dowców z województwa warmińsko-
-mazurskiego oraz efektów doskonale-
nia cech użytkowych zwierząt. Udział 
hodowców w takich wydarzeniach, 
prezentowanie najlepszych i najładniej-
szych zwierząt oraz zdobyte wyróżnie-
nia i nagrody z pewnością dopingują 
do osiągania coraz to lepszych wyni-
ków w hodowli.

Tegoroczną wystawę zorganizował 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 
wspólnie z Warmińsko-Mazurską Izbą 
Rolniczą i Związkami Hodowców Zwie-
rząt Hodowlanych, tj.:
 Polską Federacją Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka;
 Warmińsko-Mazurskim Związkiem 

Hodowców Koni w Olsztynie;
 Polskim Związkiem Hodowców i Pro-

ducentów Bydła Mięsnego;
 Warmińsko-Mazurskim Regionalnym 

Związkiem Hodowców Owiec i Kóz;
 Polskim Związkiem Hodowców i Pro-

ducentów Trzody Chlewnej „POL-
SUS”.

Wystawa została objęta patronatem 
honorowym ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi, wojewody warmińsko mazurskiego 
oraz marszałka województwa warmiń-
sko-mazurskiego.

Szczegółowy wykaz kategorii oraz 
zwierząt nagrodzonych tytułem czem-
pion, wiceczempion oraz superczempion 
można znaleźć na stronie internetowej 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie www.wmodr.pl.
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Nowe trendy w chowie bydła mlecznego
23 października 2019 roku w Dworze Mazurskim w Olecku odbyło się seminarium pn. „Nowe rozwiązania w chowie 
i hodowli bydła mlecznego”, adresowane głównie do producentów mleka. Nowa wiedza i rozwiązania ułatwiają pro-
dukcję i umożliwiają podnoszenie rentowności gospodarstw mleczarskich.

mgr inż. Dorota Michniewicz
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Uczestniczący w seminarium rolnicy i doradcy mieli oka-
zję wysłuchać specjalistów zajmujących się poprawą efektyw-
ności pozyskiwania pasz z kukurydzy, utrzymania i profilak-
tyki chorób bydła mlecznego czy wdrażaniem nowych rozwią-
zań technologicznych w zakresie przygotowania i zadawania 
pasz, co wpływa na wydajność i efektywność gospodarstw.

Pierwszy wykład wygłosił Ryszard Wojciechowski, pro-
motor w firmie DuPont Pioneer. Zwrócił szczególną uwagę na 
aspekt wykorzystania kiszonki z kukurydzy w żywieniu krów. 
Przedstawił specyfikę i dobór odpowiednich odmian kukury-
dzy do warunków klimatyczno-glebowych województwa war-
mińsko-mazurskiego. Skupił się na parametrach dobrze wyko-
nanej i odpowiednio przechowywanej kiszonki. Podkreślił, że 
zawartość suchej masy na poziomie 5% i więcej jest optymal-
ną wartością. Powyżej 5% suchej masy w kiszonce daje dodat-
kowe 1,5 kg w dawce żywieniowej, co równoważy dodatkowe 
3 litry mleka dziennie od krowy.

Istotnymi parametrami są również: popiół surowy w suchej 
masie. I tu jest zalecana jego wielkość poniżej 5%, białko ogól-
ne w suchej masie najlepiej na poziomie 7-8%. Jeśli parametr 
ten oscyluje w granicach 10-12%, mamy najczęściej do czynie-
nia z nadmiernym nawożeniem azotem lub zbyt wczesnym 
zbiorem kukurydzy. Z kolei optymalna zawartość włókna su-
rowego w suchej masie powinna wynosić 17-18%, a skrobi 32-
38%. Zaleca się pobieranie prób z pryzm kiszonki z kukury-
dzy, a dokładniej z jej środka, celem wykonania badań na pro-
centową ilość ww. parametrów. Daje to rolnikowi jasny obraz 
tego, czym skarmia swoje krowy i jakie to może mieć konse-
kwencje dla zdrowotności i wydajności stada.

Lekarz weterynarii Przemysław Błaszczyk, doradca Hipra 
Polska, podjął w swoim wykładzie temat kompleksowego pro-
gramu kontroli jakości mleka. Przedstawił prawidłowość pobie-
ranych prób mleka do badania oraz szerokie spektrum realizo-
wanych badań i poddawanych nim parametrów. Wyartykuło-
wał najczęściej popełniane błędy podczas przedzdajania w hi-
gienie udoju, których konsekwencją jest choroba stada – ma-
stitis. Osłabiony organizm nie radzi sobie z patogenami. Bak-
terie wnikają do gruczołu mlekowego, gdzie stopniowo się na-
mnażają i powodują przebieg choroby.

Na odporność w 80% wpływa odpowiednie żywienie i do-
brostan oraz szczepienia. Mastitis w stadzie to łańcuszek ko-
lejnych zakażeń – jedna krowa zaraża kolejne osiem, stąd po-
trzeba profilaktyki zapaleń wymienia. Zapalenia wymienia 
u krów mlecznych to nie tylko duże straty pozyskiwanego su-
rowca, ale również problemy z rozrodem zwierząt. W konse-
kwencji łańcucha negatywnych zależności brakuje się ze stada 
krowy najlepsze, o wysokiej wydajności.

W dalszej części głos zabrał Szymon Paterka, doradca 
KUHN Maszyny Rolnicze, który zaprezentował najnowsze 
rozwiązania technologiczne w maszynach wykorzystywanych 
w pozyskiwaniu zielonek do dalszej ich obróbki, celem przygo-
towania jak najlepszych pasz objętościowych. Uczestnicy mogli 

zapoznać się m.in. z technologią Lift-Control w kosiarkach ro-
tacyjnych, pozwalającą na kopiowanie terenu, co do minimum 
ogranicza zawartość organicznych zanieczyszczeń w paszy. Do-
dane do wyposażenia walce zgniatające to mniejsze straty liści 
podczas koszenia i kondycjonowania roślin motylkowych. Cie-
kawostką była prezentacja nowych wozów paszowych: jedno-
ślimakowych, dwuślimakowych oraz wchodzących dopiero na 
rynek trzyślimakowych, a także możliwość montażu nadstawy 
zbiornika zwiększającej pojemność maszyny, dostosowując ją do 
potrzeb stada. Powyższe rozwiązania znacznie podnoszą efek-
tywność pracy hodowlanej, redukują czas obsługi bydła, a tym 
samym podnoszą ogólną efektywność stada.

Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 201924

w chlewni i oborze



Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019 25

agrorynek



Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 201926

agrorynek



Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019 27

agrorynek



Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 201928

agrorynek



Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019 29

agrorynek



Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 201930

agrorynek



Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019 31

agrorynek



Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 201932

agrorynek



Bez pomocy genetyki mleka A2 nie będzie

Białko występujące w mleku, mówiąc ogólnie, dzielimy na 
dwie kategorie, tj. kazeinę i serwatkę, a ich procentowy udział 
może znacznie się wahać w zależności od rasy bydła. Na ogół 
przyjmuje się, że 80% białka stanowi kazeina, a pozostałe 20% 
serwatka. Badania i dyskusje dotyczące wariantów mleka A1 
i A2 wzbudzają kontrowersje co do beta-kazeiny stanowiącej 
niecałe 30% białka w mleku.

Warianty A1 i A2 genu beta-kazeiny są prawie identycz-
ne. Jedyne różnice w łańcuchu 209 aminokwasów 
dotyczą pozycji 67 tego łańcucha. Mleko A1 na 
tej pozycji zawiera histydynę, a mleko A2 ma 
prolinę. Jakie to ma znaczenie?

Badania nad tymi różnicami są prowa-
dzone w Australii, Nowej Zelandii i USA, 
ale już na tym etapie specjali-
ści piszą, że kazeina mle-
ka A1 (w postaci surowe-
go mleka, jak również 
przetworów) jest gorzej 
trawiona w żołądku 
człowieka, powoduje 
wzdęcia i może mieć 
właściwości uczulają-
ce. W tych samych ba-
daniach udowodniono, że 
mleko A2 ma walory proz-
drowotne, a jego spożywanie 
ogranicza występowanie pro-
blemów związanych z trawieniem, 
jak również ogranicza ryzyko wystą-
pienia u ludzi chorób serca i cukrzycy. 
W związku z tymi badaniami wzrosło za-
potrzebowanie konsumentów na ten typ mleka 
i przetworów. A nie jest to i przez dłuższy czas nie 
będzie tani produkt. W Nowej Zelandii litr świeże-
go mleka A2 kosztuje 2,87 dolara, czyli około 12 złotych.

Jak wyprodukować takie mleko? Wszystko, co mogą zro-
bić hodowcy bydła mlecznego, to zgłębić wiedzę na temat ge-
netyki posiadanego stada. Badacze stwierdzili, że gen A2 jest 
genem pierwotnym i jego obecność stwierdzono u ras guern-
sey i brown swiss. Gen mleka A1 jest mutacją A2, do której do-
szło kilka tysięcy lat temu.

Dlatego też, aby wyprodukować ten typ mleka, musimy 
wspomóc się genetyką. Kodujący beta-kazeinę gen krowy do-
stają po obu rodzicach – w tzw. zachodnich krajach hodowane 
obecnie krowy mają najczęściej geny A1/A1 i produkują tyl-
ko kazeinę A1 albo A1/A2 i ich mleko zawiera po równo ka-
zeiny A1 i A2. Niewiele krów ma geny A2/A2 (w mleku tyl-
ko kazeina A2) i te rasy można najczęściej spotkać w krajach 

rozwijających się, głównie w Azji i Afryce. Aby przekonać się, 
jakie mleko produkują nasze krowy, możemy przeprowadzić 
testy DNA. Dziś możemy stwierdzić, że około 30% światowej 
populacji bydła holsztyńsko-fryzyjskiego produkuje mleko A2. 
W przypadku innych ras ten odsetek jest wyższy. 

W Polsce zaczyna się na ten temat dyskusja i trwają roz-
mowy nad pilotażowym sprawdzeniem tych zależności. Dro-
ga hodowlana w celu uzyskania stada produkującego mle-

ko A2 może być różna w zależno-
ści od gospodarstwa. Po prze-

prowadzeniu testów ge-
netycznych wiemy, ja-
ki odsetek naszych 
krów produkuje mle-
ko A2. Krzyżowanie 
tych krów z buhaja-
mi będącymi nośni-
kami genu A2A2 da-

je nam kolejne pokole-
nie krów produkujących 
mleko A2. Krowa produ-
kująca mleko A1 z genem 
A1A2 po skrzyżowaniu 
z bykiem A2A2 statystycz-
nie dadzą nam 50% cieli-
czek produkujących mleko 
w typie A2.

W czasach dość stabilnych 
cen mleka na polskim rynku 
i rosnących kosztów produk-
cji pójście gospodarstw mlecz-
nych w kierunku produkcji 
mleka typu A2 jest jednym ze 
sposobów na wzrost dochodów 

gospodarstw mlecznych w na-
szym kraju. Część zakładów mle-

czarskich rozważa uruchomienie skupu 
tego rodzaju mleka, tak jak to miało miejsce w przypadku mleka 
ekologicznego. Obecnie nie jest to możliwe we wszystkich gospo-
darstwach, gdyż większość konsumentów nie jest gotowa zapłacić 
za litr mleka 10 złotych, jednak w dobie zdrowego odżywiania 
część naszego społeczeństwa byłaby gotowa ponieść taki koszt. 

Źródła:
- www.topgem.pl
- Hoduj z głową 2018
- www.mchirz.pl
- www.agrogen.pl
- www.topagrar.pl

Od 2007 roku, od chwili opublikowania książki Kaitha Woodforda „Devil in the Milk” (Diabeł w mleku), trwają badania 
i dyskusje dotyczące dwóch wariantów genu beta-kazeiny, tj. A1 i A2, mających wpływ na trawienie mleka oraz inne 
funkcje metaboliczne ludzkiego organizmu. Droga hodowlana w celu uzyskania stada produkującego mleko tego dru-
giego typu może być różna w zależności od gospodarstwa.

mgr inż. Sławomir Skłodowski
Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno
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O życiu w wodzie decyduje tlen
Zima jest zazwyczaj ciężkim okresem dla wodnych organizmów zmiennocieplnych, w szczególności dla ichtiofauny. 
O ile nie mamy wielkiego wpływu na to, co zimą dzieje się w naturalnych zbiornikach wodnych, o tyle w urządzeniach 
służących do chowu i hodowli ryb taki wpływ mamy. Oczywiście prawidłowo zbudowane stawy rybne powinny po-
siadać urządzenia hydrotechniczne umożliwiające podejmowanie większości prac hodowlanych i dezynfekcyjnych. 
Zimowa obsługa stawów niespuszczalnych jest zdecydowanie trudniejsza i obarczona większym ryzykiem.

dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski 
Ichtiolog WMODR z siedzibą w Olsztynie

Większość dużych zbiorników wodnych w naszej strefie kli-
matycznej, szczególnie na pojezierzach, to jeziora dimiktyczne, 
charakteryzujące się cyklicznym występowaniem czterech okre-
sów związanych z ruchem wody: dwiema fazami cyrkulacji 
(wiosenną i jesienną) oraz dwiema fazami stagnacji (letnią i zi-
mową). Jesienią w zbiornikach dimiktycznych następuje miesza-
nie warstw wody, a dzieje się to pod wpływem silnych wiatrów 
i falowania oraz przede wszystkim obniżenia temperatury wody 
w epilimnionie. Po jesiennym wymieszaniu się wód zazwyczaj 
przychodzi mróz i ścina powierzchnię zbiornika, tworząc pokry-
wę lodową. Ten okres nazywamy okresem tzw. stagnacji zimo-
wej, tworzy się wtedy stratyfikacja termiczna (i tlenowa) w prze-
kroju pionowym. Temperatura wody przy powierzchni jest naj-
niższa (odwrotnie niż w czasie stagnacji letniej), oscylując wokół 
0°C pod pokrywą lodową, do 4°C w głębszych warstwach wo-
dy aż do samego dna. Aczkolwiek ostatnie lata pokazują, że wy-
stępowanie silnej pokrywy lodowej staje się coraz rzadsze i co-
raz mniej regularne.

W mniejszych, płytkich zbiornikach, którymi są między inny-
mi stawy, mieszanie się wód jest ciągłe lub przynajmniej wielo-
krotne. Takie zbiorniki nazywamy polimiktycznymi. W małych, 
bardzo płytkich zbiornikach może się zdarzyć, że woda zamar-
znie do dna. Dzieje się to rzadko i tylko w czasie bardzo sro-
gich zim, niemniej taka możliwość istnieje. Tak jak podano wcze-
śniej, najcieplejsza warstwa wody zimą znajduje się tuż przy dnie 
i tam ryby mają najlepsze warunki do zimowania, o ile oczywi-
ście w wodzie znajduje się wystarczająca ilość tlenu.

Właśnie tlen jest drugim najważniejszym czynnikiem mają-
cym olbrzymi wpływ na organizmy wodne. Jest pierwiastkiem 
decydującym o życiu w wodzie. Najważniejszymi źródłami tlenu 
rozpuszczonego w wodzie jest dyfuzja z atmosfery oraz działal-

ność fotosyntetyczna roślin, a także dopływ ze świeżą wodą. Mi-
mo że ryby zimą zużywają zdecydowanie mniej tlenu niż w se-
zonie wzrostowym, to ilości zawarte w wodzie nie zawsze wy-
starczają, szczególnie w zbiornikach bez dopływu świeżej, do-
brze natlenionej wody. Podczas srogich zim często w małych, 
płytkich zbiornikach następuje zjawisko tzw. przyduchy, zresz-
tą to zjawisko nie dotyczy tylko i wyłącznie okresu zimowego, 
ale może wystąpić również latem. Przyducha polega na całkowi-
tym lub częściowym wyczerpaniu dostępnego tlenu w wodzie.

Jak napisano wcześniej, do stawu rybnego tlen może dosta-
wać się na trzy sposoby (drogą dyfuzji z atmosfery, wytwarza-
ny w procesie fotosyntezy lub z wodą dopływającą). Jeśli któraś 
z tych dróg zostaje zamknięta, bilans tlenowy może stać się ujem-
ny. Pokrywa lodowa powstająca zimą odcina pierwszą drogę, na-
tomiast śnieg spadający na lód może odciąć drogę drugą przez 
całkowite zaciemnienie pokrywy lodowej. Jeśli staw nie ma żad-
nego dopływu lub dopływ ten w czasie zimy staje się niedrożny, 
nie funkcjonuje także trzecia droga. W takim przypadku najczę-
ściej dochodzi do wystąpienia przyduchy, która zazwyczaj skut-
kuje masowymi śnięciami ryb.

Wobec powyższych uwarunkowań każdy hodowca powinien 
zaopatrzyć się w tlenomierz z termometrem, którym będzie mógł 
monitorować poziom tlenu oraz temperaturę wody w stawie i na 
tej podstawie podejmować decyzje dotyczące ewentualnych dzia-
łań zapobiegawczych. Spadek poziomu tlenu poniżej 3 mg/l po-
winien już być sygnałem ostrzegawczym. Nawet bez tlenomie-
rza można niekiedy zaobserwować pierwsze objawy nadchodzą-
cej przyduchy. Warto obserwować drobne zwierzęta bezkręgowe, 
szczególnie pluskolce, które przy zmniejszonym poziomie tlenu 
masowo pojawiają się pod dopływem wody do stawu. Niedługo 
po nich pod mnichem wpustowym pojawią się ryby okoniowa-
te, w jeziorach przyduchowych obserwowane jest nawet maso-

Tworząca się pokrywa lodowa (T.K. Czarkowski)

Zimochów karpiowy po zamarznięciu (T.K. Czarkowski)
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we wstępowanie okonia do dopływów. Gdy poziom tlenu w wo-
dzie spadnie poniżej 1 mg/l, karpie zaczynają wykazywać objawy 
przyduchy, próbując łapać powietrze atmosferyczne pyskami (tzw. 
dzióbkowanie), natomiast u pstrąga tęczowego objawy przydu-
chy zaczynają występować już przy 4 mg/l (Antychowicz 2007).

Przygotowanie stawów rybnych do zimy powinno odbywać 
się w sposób jak najbardziej profesjonalny, czyli pod koniec se-
zonu wzrostowego staw powinien zostać spuszczony i odłowio-
ny. Odłowy stawów karpiowych powinny być prowadzone od 
połowy października do połowy listopada, oczywiście z niewiel-
kimi wahaniami w zależności od występujących warunków kli-
matycznych. Zasadniczo chodzi o to, by odłów przeprowadzać, 
gdy intensywny wzrost ryb zostaje zahamowany wskutek obni-
żenia temperatury, a przed nastaniem mrozów, które zetną po-
wierzchnię wody.

Ryby odławiamy z łowiska stawu po całkowitym spuszczeniu 
wody mnichem spustowym lub do tzw. odłówki za mnichem, są 
to najlepsze metody odłowu ryb ze stawów. Czasem, szczegól-
nie w przypadku narybku, stosuje się wabienie dopływem świe-
żej wody z mnicha wpustowego, odławiając ryby w rowie głów-
nym. W stawach nie do końca spuszczalnych ryby, które zosta-
ły w tzw. kałużach lub na rowach, doławia się za pomocą włoka 
karpiowego. W stawach niespuszczalnych profesjonalny, pełny je-
sienny odłów ryb jest w zasadzie niemożliwy, z praktyki wyni-
ka, że w takich przypadkach próbując odłowić rybę na tzw. peł-
nej wodzie, maksymalnie pozyskamy do ok. 80% obsady. Zosta-
wienie części obsady na następny rok i przemieszanie jej wiosną 
z młodszym rocznikiem pochodzącym np. z innego gospodar-
stwa, kłóci się ze starą zasadą niemieszania obsad. Jednakże ta-
ka możliwość istnieje, szczególnie w zbiornikach niespuszczal-
nych funkcjonujących jako łowiska specjalne, aczkolwiek należy 
się liczyć ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób. Dodat-
kowym czynnikiem zwiększającym to ryzyko jest brak możliwo-
ści dezynfekcji dna stawowego. Część mniejszych stawów nie-
spuszczalnych można spuszczać za pomocą motopompy o wy-
sokiej wydajności, o ile oczywiście istnieje miejsce, w które mo-
żemy bezpiecznie skierować wypuszczaną wodę.

Po odłowie dobrze jest zdezynfekować dno stawu albo przy-
najmniej jego najbardziej newralgiczne miejsca (łowisko i rowy) 
wapnem palonym (tlenek wapnia CaO) lub gaszonym (wodo-
rotlenek wapnia Ca(OH)2, w ilości ok. 1-2 ton/ha. Dezynfekcji 
newralgicznych miejsc możemy też dokonać wiosną przed zala-
niem, a nawet powtórzyć tą jesienną. Całkowitą dezynfekcję sta-
wu należy przeprowadzać przynajmniej raz na 3-4 lata, inaczej 

rozwój patogenów będzie trudny do powstrzymania. Po całko-
witym osuszeniu stawu warto sprawdzić stan techniczny dna, 
łowiska, grobli, doprowadzalników i urządzeń hydrotechnicz-
nych. Jeśli zauważymy uszkodzenia, trzeba je naprawić lub prze-
prowadzić remont. 

Tak przygotowany staw rybny jest gotowy do zimowania. 
Mróz działający na dno stawowe dodatkowo je dezynfekuje, 
wymrażając część patogenów. Wiosną taki staw będzie goto-
wy do zalania i rozpoczęcia nowego sezonu hodowlanego (po 
ewentualnym nawożeniu). Takie przygotowanie stawów doty-
czy zbiorników spuszczalnych, natomiast w zbiornikach nie-
spuszczalnych musimy przede wszystkim zadbać o odpowied-
ni poziom tlenu przez całą zimę. W zbiornikach niespuszczal-
nych możemy również dokonać wapnowania, jednakże bę-
dzie to o wiele mniej skuteczne, niż w przypadku wysiewania 
wapna na dno. Dawki wapna zadawanego na wodę, w której 
żyją ryby, powinny być przynajmniej dziesięciokrotnie niższe 
(100-200 kg/ha).

Ryby powinny zimować w specjalnie przygotowanych do tego 
celu stawach zwanych zimochowami lub ewentualnie w dostoso-
wanych do tego celu stawach towarowych lub kroczkowych. Zi-
mochowy powinny być niewielkimi głębszymi stawami, w pół-
nocnej części kraju nawet do 3 m głębokości. Przynajmniej 25% 
powierzchni stawu powinno mieć tę największą głębokość, resz-
ta może być płytsza, jednakże według Guziura i in. (2003) śred-
nia głębokość zimochowu nie powinna być mniejsza niż 1,6-1,8 
m. Według wspomnianych autorów oprócz odpowiedniej głębo-
kości, zimochowy powinny charakteryzować się dodatkowo: sta-
łym dopływem świeżej wody w ilości przynajmniej 0,5-1 m/s/
ha, niezależnym systemem doprowadzenia wody, dobrą wymia-
ną wody w całym zbiorniku, zwłaszcza w kątach stawu, twar-
dym, mineralnym, czystym i niezamulonym dnem bez osadów, 
odpowiednią dezynfekcją i zabezpieczeniem przed szkodnika-
mi. Trzeba również pamiętać o odpowiednim zagęszczeniu ob-
sady zimochowu, tak by liczba ryb nie była zbyt wielka, prze-
kraczająca możliwości tlenowe stawu.

Jeśli warunki tlenowe będą nieodpowiednie dla ryb, wtedy 
w zbiorniku dość szybko pojawi się przyducha, której w zasa-
dzie nie da rady zwalczyć, gdyż jeśli wystąpią masowe śnięcia, 
jest już za późno na jakiekolwiek czynności naprawcze. Dlate-
go należy się skupić na profilaktyce. W stawach rybnych, w któ-
rych zimujemy ryby, musimy zadbać o odpowiedni poziom tle-
nu przez całą zimę. Tak jak wyjaśniono wcześniej, tlen do wody 
dostaje się w trzema drogami, dyfundując z atmosfery, z dopły-
wów oraz wskutek działalności fotosyntetycznej organizmów ro-
ślinnych. Dlatego zapobiegać przydusze można na cztery sposo-
by: doprowadzając dopływ świeżej natlenionej wody z zewnątrz, 
poprawiając lub w ogóle umożliwiając dyfuzję z atmosfery, uła-
twiając działalność fotosyntetyczną roślin i glonów, wprowadza-
jąc sztucznie powietrze bądź czysty tlen pod powierzchnię wody.

Pierwszy sposób opiera się na utrzymaniu przepływu wody 
przez staw w czasie zimy, dopływ ten może być naturalny lub 
wymuszony. Naturalny wynika z budowy stawu, wymuszony 
polega na doprowadzeniu wody z innych źródeł za pomocą np. 
pomp. Najlepszym wyjściem jest oczywiście takie projektowanie 
stawów, aby były wyposażone w stałe urządzenia hydrotechnicz-
ne umożliwiające wymianę wody w sposób grawitacyjny. Utrzy-
manie odpowiedniego przepływu świeżej, dobrze natlenionej wo-
dy jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania przyduchom.

Drugi sposób polega głównie na wycinaniu przerębli w lodzie, 
niestety, jest to najmniej efektywny sposób uzupełniania tlenu 

Stawy pstrągowe zimą (T.K. Czarkowski)
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w wodzie. Po pierwsze, zazwyczaj powierzchnia przerębli jest na 
tyle mała, że wymiana gazów jest znikoma, po drugie, w czasie 
silnych mrozów przeręble szybko zamarzają. Jedynie wycinanie 
bardzo dużych przerębli na stosunkowo małych stawach przyno-
si jako takie efekty, jednakże jest bardzo niebezpieczne dla przy-
padkowych osób, szczególnie dzieci. Jeśli już decydujemy się na 
cięcie lodu, to takie miejsca powinniśmy dobrze oznakować, tak 
by ryzyko wypadku było zminimalizowane. Efekty dyfuzji tle-
nu z atmosfery możemy poprawić lub utrzymać przez stosowa-
nie tzw. odmrażaczy wiatrowych lub mechanicznych, ewentual-
nie stosowanie aeratorów powierzchniowych. 

Trzeci sposób jest dość skuteczny, pod warunkiem, że w na-
szym stawie znajduje się odpowiednio dużo roślin naczyniowych, 
które zostają zielone na zimę (np. moczarka kanadyjska) lub glo-
nów mogących produkować tlen w procesie fotosyntezy. Sposób 
ten polega na umożliwieniu dotarcia promieni słonecznych pod 
powierzchnię wody. W praktyce polega to na odśnieżaniu po-
krywy lodowej, gdyż już nawet warstwa 10 cm śniegu może po-
chłaniać ok. 90% światła. Jednakże w zależności od przezroczy-
stości i grubości lodu efekty mogą być bardzo różne.

Czwarty sposób jest również skuteczny, jeśli aerację rozpocz-
niemy wcześniej, niż wystąpią objawy przyduchy, gdyż stosu-
jąc ją zbyt późno, możemy nawet chwilowo pogorszyć sytuację. 
Jednakże, gdy napowietrzanie bądź natlenianie będziemy stoso-
wać łącznie ze stałym monitoringiem zawartości tlenu w wodzie 
(tlenomierz), mamy bardzo duże szanse, by uniknąć przyduchy 
i śnięć. Aerację wody prowadzimy przy zastosowaniu tzw. aera-
torów, czyli urządzeń napowietrzających lub natleniających. Król 
(1986) aeratory podzielił na trzy grupy: aeratory powierzchniowe 
(urządzenia wytwarzające strugi, krople lub cienkie warstewki 
wody, przenikające przez warstwę powietrza i przez to ulegają-
ce natlenieniu, po czym spadające do wody, do tej grupy moż-
na zaliczyć aeratory rozbryzgowe, fontannowe, grzybkowe, ło-
patkowe rozdeszczowujące, kaskadowe i ociekacze), aeratory ci-
śnieniowe (urządzenia wprowadzające bezpośrednio do wody 
sprężone powietrze lub tlen za pomocą dyfuzora), aeratory zło-
żone (urządzenia działające jednocześnie na oba sposoby). Obec-
nie w ofercie jest wiele urządzeń napowietrzających oraz natle-
niających, z których może skorzystać hodowca, na uwagę zasłu-
guje chociażby oferta warmińsko-mazurskiej firmy Aquapoltech.

Przyducha występuje nie tylko na stawach, dotyczy także na-
turalnych zbiorników wodnych takich jak jeziora. Jeziora, w któ-
rych przyducha występuje regularnie co kilka lat, nazywane 

są w nomenklaturze rybackiej jeziorami przyduchowymi, pod 
względem typu rybackiego są to w większości przypadków je-
ziora typu karasiowego oraz linowo-szczupakowego, natomiast 
pod względem troficznym są to jeziora politroficzne lub silnie 
eutroficzne. Pamiętajmy, że niekontrolowany dopływ biogenów 
do takich zbiorników zwiększa ryzyko wystąpienia przyduchy 
wielokrotnie. W zbiornikach naturalnych w zasadzie nie ma-
my szans na uchronienie ichtiofauny przed wystąpieniem przy-
duchy albo działania takie generowałyby nieproporcjonalnie ol-
brzymie koszty. Czasem jedynym wyjściem jest stosowanie po-
łowów prewencyjnych lub usuwanie skutków w postaci śniętych 
ryb. Zdarza się, że w takich zbiornikach zarówno biomasa ryb, 
jak i proporcje i skład ichtiofauny są silnie zaburzone na skutek 
źle prowadzonej gospodarki rybackiej lub wędkarskiej (zbyt du-
ża biomasa ryb karpiowatych, zbyt niska ryb drapieżnych) i jed-
nym z elementów mogących działać profilaktycznie jest utrzy-
mywanie właściwego składu oraz liczebności ryb. Należy dodać, 
że po wystąpieniu przyduchy populacje ryb nagle ulegają silne-
mu rozwojowi, na skutek zmniejszenia konkurencji wewnątrz- 
i międzygatunkowej.

Źródła:
- Antychowicz J. 2007 – Choroby ryb śródlądowych – PWRiL, War-
szawa, s. 447 

- Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W. 2003 – Rybactwo stawowe 
– Ofic. Wyd. Hoża, Warszawa, s. 384

- Król Cz. 1986 – Budownictwo rybackie – PWRiL, Warszawa, s. 492

Okoń jest szczególnie aktywny i łatwy do złowienia zimą (A. Kupren)

Komercyjne niewodowe połowy podlodowe (T.K. Czarkowski)
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W ostatnich latach zjawisko długotrwa-
łej suszy stało się praktycznie stałym ele-
mentem sezonu wegetacyjnego polskie-
go rolnictwa. To przede wszystkim efekt 
zmian klimatycznych, jakie w ostatnim 
czasie nastąpiły. Od wielu lat zimy są bez-
śnieżne. Brak opadów zimą powoduje, że 
w glebie nie ma wystarczającego zapasu 
wody, który umożliwiałby prawidłowy 
rozwój roślin w okresie wiosennym. Je-
śli wiosną będzie brakowało opadów, sy-
tuacja staje się dramatyczna. W bieżącym 
roku sytuacja się powtórzyła, z tą różni-
cą, że w stosunku do lat ubiegłych już 
w okresie maja i czerwca wystąpiły bar-
dzo wysokie temperatury przy jednocze-
snym braku opadów. Z zimy zapasów wo-
dy w głębszych warstwach gleby w ogóle 
nie było, wywołało to silną reakcję roślin 
uprawnych, tj. brak wschodów np. zbóż 
jarych i zahamowanie rozwoju.

Ta sytuacja najdotkliwsza była na gle-
bach lekkich. Takich, jakie występują 
na terenie powiatu piskiego. Późniejsze 
opady atmosferyczne złagodziły skutki 
suszy. Trwałe użytki zielone i kukury-
dza, które są podstawą żywienia bydła 

mlecznego, wyszły obronną ręką. Jed-
nak w przypadku zbóż jarych tak już się 
nie stało. W tym miejscu należy zwrócić 
uwagę czytelników, że tak wysokich tem-
peratur w czerwcu nie było od 200 lat, tj. 
od momentu, kiedy zaczęto dokonywać 
ich pomiarów. W parze z wysokimi tem-
peraturami idą inne anomalie pogodo-
we, takie jak ulewne deszcze, nawałnice 
i huragany. W czerwcu w wyniku desz-
czu nawalnego, jaki wystąpił na terenie 
gminy Biała Piska, poszkodowanych zo-
stało 130 gospodarstw rolnych, w których 
większość upraw została zniszczona.

Niestety, musimy przyjąć do wiadomo-
ści, że klimat się zmienił. Kto jeszcze 30 
lat temu powiedziałby, że na terenie War-
mii i Mazur będzie można uprawiać ku-
kurydzę na ziarno, brzoskwinie i morele 
lub paprykę w gruncie? Wzrost średnich 
temperatur powoduje, że uprawa takich 
gatunków roślin jest możliwa. Okazało 
się jednak, że w naturze nic za darmo 
nie ma. Matka natura uczy nas pokory.

Obecnie trwa bardzo ożywiona dys-
kusja na temat przyczyn tego zjawiska. 

Zdania różnych autorytetów są podzielo-
ne. Jest jednak kilka przyczyn, które bez 
żadnych wątpliwości miały bardzo duży 
wpływ na obecną sytuację. Jedną z ich 
jest to, że Polska po wojnie na wielką ska-
lę osuszała bagna i mokradła. Melioracja 
była nastawiona nie na zatrzymanie wo-
dy, a na jej spływ. Efekt jest taki, że po-
ziom wód gruntowych tak spadł, że po-
la w wielu miejscach stały się stepami. 
Kolejną sprawą jest masowe wycinanie 
drzew. Człowiek wyszedł z założenia, że 
miejscem dla drzewa jest las, więc stały 
się zbędnym elementem w naszym bez-
pośrednim otoczeniu. Wielkie kontrower-
sje i konsekwencje dla światowego klima-
tu wywołuje wycinka drzew w lasach 
Amazonii, a przecież w większości pol-
skich miast drzewa zostały już w ogrom-
nej większości wycięte, a tereny zielone 
zastąpione wszechobecnym polbrukiem. 
Jest już w języku polskim nazwa dla ta-
kiego działania – choroba pod nazwą 
„betonoza”. We współczesnym rolnictwie 
i wsi polskiej drzewa również są bezpar-
donowo rugowane, a epidemia „betono-
zy” już tam jest. Również rozwój i chaos 
urbanizacyjny powoduje ten stan. Dopie-
ro teraz uświadamiamy sobie, jak wielkie 
to niesie skutki dla przyszłości człowieka.

Temat suszy i zmian klimatycznych 
obecnie jest głównym tematem zarów-
no w mediach, jak i w naszych zwykłych 
codziennych rozmowach. Również wła-
dze państwowe widzą, z jak poważnym 
problemem przyszło się mierzyć i jak 
wielkie jest to wyzwanie. Podejmowane 
są systemowe działania, żeby przeciw-
działać tym bardzo niekorzystnym i ne-
gatywnym zjawiskom. Mój artykuł jest 
głosem w dyskusji na ten temat. Wszy-
scy mamy świadomość, jak trudny jest to 
problem. Coś jednak musimy robić. Wy-
daje mi się, że ten temat powinien być 
uwzględniony w naszej działalności sta-
tutowej w szerszym wymiarze.

Skutkom suszy możemy przeciwdzia-
łać również w tym indywidualnym wy-
miarze. Właściciele gospodarstw rolnych 

Susza w rolnictwie – wyzwanie XXI wieku
Sytuacja hydrologiczna Polski od wielu lat jest bardzo zła i systematycznie się pogarsza. Polska ma najmniejsze 
w Europie zasoby wody zdatnej do spożycia. Większość Polaków nie wie, że ilość posiadanej przez nas wody po-
równywalna jest z Egiptem. Ten bardzo niekorzystny bilans wody i jej deficyt z roku na rok się pogłębia, stając się 
ogromnym problemem nie tylko w rolnictwie, ale dla całej gospodarki narodowej.

mgr inż. Andrzej Knyżewski
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Pisz

Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019 37

przy zagrodzie



Ograniczanie skutków smogu
w naszym mieszkaniu
Oddychamy coraz mniej czystym powietrzem. Jakość powietrza pogarsza się dodatkowo jesienią i zimą, kiedy zaczy-
namy ogrzewać nasze domy, nieraz opałem bardzo złej jakości. Wtedy do innych zanieczyszczeń dołączają jeszcze 
dymy z kominów i w powietrzu znajduje się cały zbiór groźnych substancji oraz pyłów, nierzadko w stężeniu znacznie 
przekraczającym dopuszczalne normy.

inż. Joanna Kwiatkowska 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie

Nasz organizm w takiej sytuacji mu-
si się zmierzyć z cząstkami benzo(a)pi-
renu. To wielopierścieniowy węglowo-
dór aromatyczny (WWA), jeden z naj-
bardziej toksycznych składników smogu, 
główny ludzki kancerogen (czynnik ra-
kotwórczy). Dostaje się do naszych orga-
nizmów przede wszystkim przez płuca, 
uszkadzając nadnercza, wątrobę, układ 
krwionośny i odpornościowy, zaburza-
jący płodność osób dorosłych oraz roz-
wój umysłowy dzieci i młodzieży. Ben-
zoapiren jest składnikiem m.in.: spalin 
samochodowych, dymu papierosowego, 
dymów ze spalanych śmieci, dymu po-
wstającego w procesie spalania węgla złej 
jakości.

Skażone powietrze może prowadzić 
do wielu groźnych chorób, takich jak 
astma, nowotwory czy choroby układu 
krwionośnego, a także coraz powszech-
niejsze stany uczuleniowe i podatność 
na infekcje, szczególnie osób młodszych 
i dzieci. Poza smogiem, który nas otacza, 
w pomieszczeniach znajdują się jeszcze 
inne, niewiele mniej groźne dla nasze-
go zdrowia substancje lotne pochodzące 
z mebli, instalacji, wykładzin, lakierów, 
farb, środków czystości, dymu papiero-
sowego czy tapet (benzen, ksylen, amo-
niak, formaldehyd, trichloroetylen etc.).

Gdy stężenie groźnych pyłów i zanie-
czyszczeń przekracza normy, eksperci ra-

dzą pozostać w domach, by nie narażać 
się na negatywne działanie szkodliwych 
substancji. Jednak często okazuje się, że 
to tylko pozorna ochrona. Jak pokazu-
ją badania, stężenie pyłu zawieszonego 
w wielu miastach jest wiele razy wyższe 
niż dopuszczalne normy. Dlatego ważne 
jest również to, by zadbać o jakość powie-
trza we wnętrzach. Nie trzeba jednak in-
westować w drogie oczyszczacze czy jo-
nizatory, wystarczą rośliny doniczkowe. 
To jeden z najprostszych i do tego natu-
ralny sposób na oczyszczenie powietrza.

Wystarczy umieścić w mieszkaniu 
odpowiednio dobraną roślinność, aby 
bezpieczniej oddychać. Udowodniono, 

muszą zwrócić uwagę, że jest kilka czyn-
ników warunkujących produkcję rolną 
w warunkach suszy. Należą do nich mię-
dzy innymi:
 Dostosowanie płodozmianu do zmienia-

jących się warunków wilgotnościowych.
 Stosowanie odmian odpornych na su-

szę, dostosowywanie terminów sie-
wów do warunków pogodowych.

 Gatunki uprawianych roślin należy 
uzależnić od zasobności gleby w wo-
dę. W niektórych przypadkach należy 
rozważyć minimalizację roślin jarych, 
np. zbóż jarych na korzyść ozimych. 

 Pamiętać musimy o działaniach po-
wodujących wzrost pojemności wod-
nej gleby i jej żyzności, tj. stosowanie 
nawozów organicznych, regulacji pH 
i jej zasobności w wapń, potas i fosfor.

 Tam, gdzie to możliwe, należy groma-
dzić wodę w sztucznych zbiornikach 
i stosować ją do nawadniania. Jeśli jest 
to możliwe stosować małą retencję. 

Uważam, że należy także zmienić sto-
sunek społeczeństwa do drzew wyso-
kich, a więc uświadomić mu, jaką rolę 
i znaczenie mają w ekosystemie i życiu 
człowieka. To nie jest tylko opał i mate-

riał na meble. To jest coś znacznie więk-
szego i ważniejszego. Coś, co decyduje 
o komforcie naszego życia i przyszłości. 
Jako pomysł na popularyzację tej tema-
tyki zgłaszam inicjatywę konkursu pod 
nazwą „Najładniej zadrzewiona zagro-
da”. Myślę, że w takim konkursie by-
łaby głębsza treść i byłby to już inny 
poziom naszego rozwoju i świadomo-
ści. Estetyka sama w sobie jest pustym 
i w sumie płytkim hasłem. Zwróćmy 
uwagę na piękno starych zagród z pięk-
nymi lipami, dębami itd. Nasi przod-
kowie mieli większą wrażliwość i po-
trafili żyć w większej przyjaźni i har-
monii z naturą. No i nie mieli afrykań-
skich upałów. Jest to tylko moja osobi-
sta refleksja, przecież wszyscy wiemy, że 
świat się zmienia. Tylko niech się zmie-
nia mądrze, ponieważ bezmyślne usu-
wanie drzew z najbliższego otoczenia 
człowieka jest podcinaniem kolejnej ga-
łęzi, na której siedzi. 

Chciałbym poinformować czytelni-
ków „Bieżących Informacji”, że rozpo-
częły się prace przygotowawcze związa-
ne z budową stopnia wodnego na rze-
ce Pisie w ramach rządowego progra-

mu połączenia wodnego Pisz-Warsza-
wa. Inwestycja ta ma zapewnić stały 
poziom wody w jeziorze Roś (siódme 
w Polsce) i rzece Pisie. W ramach tej in-
westycji pod Piszem ma powstać tak-
że hydroelektrownia o mocy 0,2 MW. 
Patrzymy z wielką nadzieją na tę in-
westycję, ponieważ powinna zapewnić 
stały poziom wód gruntowych na bar-
dzo znacznym obszarze powiatu piskie-
go. Mamy świadomość ogromnego zna-
czenia tej inwestycji dla całego nasze-
go rozwoju, a więc rolnictwa, turystyki 
i całej gospodarki. Obecnie trwają prace 
projektowe, a inwestycja zgodnie z pla-
nami ma być ukończona w 2022 r. Re-
alizacja rządowego programu jest dłu-
go oczekiwanym działaniem mającym 
zatrzymać na naszym terenie odpływ 
wody i zapewnić spławność rzek Pisy 
i Narwi aż do Warszawy. Od powojnia 
jest to chyba pierwsza na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego in-
westycja retencji wody o tak wielkim 
znaczeniu i skali. Pozostaje mieć tyl-
ko nadzieję, że wszystkie założenia te-
go przedsięwzięcia spełnią się i zmora 
1,5-2-metrowych wahań poziomu wody 
odejdzie w przeszłość.
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że zieleń działa jak naturalne filtry, 
dezaktywując wiele trudnych do za-
rejestrowania naszymi zmysłami tok-
syn (nawet z dymu tytoniowego) i fal 
(np. z urządzeń elektronicznych). Do-
datkowo rośliny niwelują w określo-
nym stopniu niekorzystne działanie 
drobnoustrojów i alergenów. Okazu-
je się, że rośliny potrafią chronić się 
przed zanieczyszczeniami, wchłania-
jąc przez liście niebezpieczne substan-
cje i wiążąc je w postaci, która przesta-
je być szkodliwa. Drugim zjawiskiem 
jest współdziałanie mikroorganizmów 
glebowych oraz układu korzeniowe-
go roślin, do którego również docie-
rają toksyny. Im lepszy dostęp powie-
trza do gleby, tym skuteczniejsze jego 
oczyszczanie.

Trzeba też pamiętać, że dzięki paro-
waniu wody z nadziemnych części ro-
ślin doniczkowych oraz z podłoża w do-
niczkach zwiększa się wilgotność po-
wietrza w pomieszczeniach. Zimą w na-
szych mieszkaniach panuje niezwykle 
niska wilgotność, która utrzymuje się na 

średnim poziomie 20-30 proc., tymcza-
sem optymalny dla nas poziom wilgot-
ności to 40-60 proc. Na szczęście dzię-
ki obecności roślin w pomieszczeniach 
mieszkalnych możemy dość łatwo się do 
niego zbliżyć.

Siła oddziaływania roślin na powie-
trze jest różna w zależności od gatun-
ku oraz ilości roślin w pomieszcze-
niach. W 1989 roku w laboratoriach 
NASA przeprowadzono badanie ma-
jące wykazać, które rośliny najskutecz-
niej oczyszczają powietrze. Nie skupia-
no się na rzadkich lub mało znanych 
gatunkach, ale na tych często uprawia-
nych w domowych doniczkach. Okaza-
ło się, że najlepsze w oczyszczaniu po-
wietrza w pomieszczeniach są: chry-
zantema wielkokwiatowa, dracena od-
wrócona oraz skrzydłokwiat. Na kolej-
nych miejscach znalazły się bluszcz po-
spolity i sansewieria gwinejska. Kolejne 
miejsca na liście zajmują: Rapis wynio-
sły, Gerbera Jamesona, Dracena won-
na, Dypsis lutescens, Figowiec Benja-
mina, Epipremnum złociste, Anturium 
Andrego, Liriope szafirkowata, Dakty-
lowiec niski, Nefrolepis wyniosły, Ne-
phrolepis obliterata, Zielistka Sternber-
ga, Aglaonema.

Polskie doświadczenia wskazują na 
dobre efekty odświeżania powietrza 
w mieszkaniach, w których rosną m.in. 
paprocie lub palmy.

Draceny są morfologicznie zróżni-
cowane m.in. jeżeli chodzi o wielkość, 
kształt oraz kolor liści. Są to bardzo lu-
biane rośliny doniczkowe, pochodzą-
ce z obszarów tropikalnych, cenionych 
za ładny pokrój i ozdobne liście. Dra-
cena najlepiej rozwija się na stanowi-
skach jasnych o rozproszonym świetle. 
Warto umieścić ją w pomieszczeniach 
o dużej wilgotności powietrza. Wszyst-
kie gatunki draceny wymagają równo-
miernej wilgotności podłoża. Nie zno-
szą stagnującej wody ani przesuszania 
bryły korzeniowej. Znacznie mniej wy-
magające są gatunki o liściach zielonych 
w porównaniu z wielobarwnymi.

Warto pamiętać o regularnym na-
wożeniu – od wiosny do jesieni co 2 
tygodnie. Co 2-4 lata należy dracenie 
zmieniać donicę na większą. Ze zdoby-
ciem właściwego podłoża nie powinno 
być problemu, gdyż w sprzedaży do-
stępne są gotowe mieszanki glebowe, 

sprzedawane zazwyczaj pod nazwą 
ziemi do palm, juk i dracen. U star-
szych roślin, gdy przesadzanie dra-
ceny nie jest wymagane, wymienia-
my tylko wierzchnią warstwę ziemi 
na świeżą. Zbyt wysokie rośliny na-
leży radykalnie skrócić. Aby wywołać 
wydanie nowych pędów, trzeba stre-
fę poniżej miejsca przycięcia zamgła-
wiać możliwie często lub owinąć wil-
gotnym mchem.

Im szersze są liście, tym wyraźniej-
sze wrażenie sprawiają smukłe, pio-
nowe pieńki. Większe egzemplarze są 
ulubionymi „pokojowymi drzewkami”, 
które zajmują stosunkowo mało miej-
sca. Mniejsze osobniki można zestawiać 
z roślinami szerokolistnymi lub innymi 
gatunkami draceny. Handel oferuje róż-
ne gatunki i odmiany jednolicie zielone, 
pstro- lub czerwonolistne.

Źródła:
- Dekorowanie roślinami pokojowymi: atrak-
cyjne rośliny, ładne akcesoria, małe kompo-
zycje. Dorothe Waechter, Jurgen Stork. Del-
ta Warszawa 1998 r.

Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019 39

przy zagrodzie



Mechanizm podzielonej płatności:
Jakie towary obejmuje i kto musi go stosować
Mechanizm podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) to mechanizm, w którym płatność nabywcy za towar lub 
usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy. Wartość sprzedaży netto trafia na 
zasadniczy rachunek bankowy, natomiast kwota podatku VAT trafia na drugi specjalny rachunek.

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Obowiązkowym MPP
objęte są w szczególności płatności za:

 paliwa,
 stal, wyroby stalowe,
 złom, odpady,
 metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. 

miedź),
 folię stretch,
 tablety, smartfony, konsole,
 usługi budowlane,
 części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 węgiel i produkty węglowe,
 maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Oprócz towarów i usług co do zasady objętych odwrotnym 
obciążeniem i odpowiedzialnością podatkową, z uwagi na zdia-
gnozowane nieprawidłowości, obowiązkowym MPP są obję-
te również inne transakcje. Obowiązkowy split payment sto-
suje się, gdy faktury za transakcje spełniają razem następują-
ce warunki:
 należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brut-

to faktury), przekracza 15 tys. zł,
 przynajmniej jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów 

lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do 
ustawy o VAT),

 oczywiście obie strony (sprzedający i kupujący) są podatni-
kami VAT. Split payment ma miejsce wyłącznie w odniesie-
niu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatni-
ków, czyli w relacjach firma-firma. Mechanizm ten nie bę-
dzie stosowany w transakcjach firma-osoba prywatna,

 faktury, które opiewają na kwoty poniżej 15 tys. zł, podle-
gają rozliczeniu na ogólnych zasadach.

Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązko-
wy MPP, musi umieszczać na niej informację „mechanizm po-
dzielonej płatności”, która sygnalizuje obowiązek zastosowa-
nia tego mechanizmu. Podatnik VAT, który otrzyma fakturę 
VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, musi za-
płacić wynikającą z niej należność w MPP za pomocą specjal-
nego komunikatu przelewu. Dotyczy to wyłącznie kwoty na-
leżności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są objęte 
obowiązkowym MPP.

Za naruszenie wprowadzonych przepisów (obowiązkowe 
oznaczenie faktury i zapłata w MPP) grożą sankcje w podat-
ku VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 
30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze), w podatkach 
dochodowych (utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosz-
tów uzyskania przychodu), jak też kary określone w Kodeksie 
karnym skarbowym.

Jak ubiegać się o zwrot środków
zgromadzonych na rachunku VAT?

Zgodnie z treścią ustawy (art. 108b ust. 1) podatnik ma 
prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu 
środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachu-
nek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów dzia-
łalności gospodarczej. Przelew mógłby być wykonany wy-
łącznie na wniosek podatnika, w którym określa kwotę, któ-
ra ma zostać mu zwrócona. Wniosek będzie podlegał odpo-
wiedniej weryfikacji przez właściwe organy podatkowe. Na-
czelnik US wydaje postanowienie w terminie 60 dni od da-
ty otrzymania wniosku.

Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo niewyrażenia zgo-
dy na przelanie środków z rachunku VAT na rachunek rozli-
czeniowy podatnika w przypadku, gdy:
 zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe 

z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności, 
gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań 
z tytułu tego podatku lub dokonuje czynności polegających 
na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić 
egzekucję, lub

 w trakcie prowadzonego wobec podatnika postępowania po-
datkowego w zakresie podatku zachodzi uzasadniona oba-
wa określenia zaległości podatkowej w podatku lub ustalenia 
dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku, lub

 weryfikacja zasadności złożonego przez podatnika wniosku 
wskazuje, że zachodzi uzasadniona obawa wystąpienia za-
ległości podatkowej w podatku.

Jakie są zalety split payment?

• brak odpowiedzialności solidarnej,
• brak dodatkowego zobowiązania podatkowego,
• bonus za zapłatę przed terminem,
• przyspieszony zwrot VAT.

Jakie są wady split payment?

• większa ilość danych w komunikacie przelewu
• ograniczony dostęp do środków na rachunku VAT
• wymagana zgoda naczelnika US na inne wykorzystanie 

środków z rachunku VAT.

Źródła:
- Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 
ze zm.)

- Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751)

- https://www.biznes.gov.pl/
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja realizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Wspólnym celem jest współpraca
Relacja z seminarium pt. „Wspieranie współpracy między związkami hodowców zwierząt a producentami rolnymi”, 
realizowanego w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, 
które odbyło się w Ostródzie 26 października 2019 r.

dr inż. Rodian Pawłowski
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Seminarium odbyło się w Sali Mazurskiej Expo Mazury 
w Ostródzie. Była to niepowtarzalna okazja, aby zebranych 
wokół Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodow-
lanych związkowców i producentów rolnych połączyć pod 
wspólnym szyldem współpracy, która była głównym celem 
seminarium.

Uczestnicy seminarium mogli w spokojny merytoryczny 
sposób porozmawiać o profesjonalnej współpracy między pro-
ducentami rolnymi a związkami branżowymi. Szczególnie du-
żo czasu poświęcono na wzrost zainteresowania producentów 
zrzeszaniem się w aspekcie różnych form współdziałania oraz 
wzmacnianie ich pozycji w łańcuchu żywnościowym.

Aby móc wszystko usystematyzować, przeprowadzono pięć 
godzinnych paneli tematycznych dla związków i producen-
tów rolnych, którzy zajmują się chowem i hodowlą najważniej-
szych gatunków zwierząt gospodarskich. Związkami branżo-
wymi biorącymi udział w panelach dyskusyjnych były: Polski 
Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POL-
SUS”, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mię-
snego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mle-
ka, Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsz-
tynie, Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców 
Owiec i Kóz. Oprócz rolników z województwa warmińsko-

-mazurskiego i przedstawicieli związków regionalnych by-
li także przedstawiciele krajowych związków hodowlanych, 
a także dyrektorzy i przedstawiciele instytucji działających na 
rzecz rolnictwa. W spotkaniu wspierającym współpracę mię-
dzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
a producentami rolnym swój udział wzięli przedstawiciele li-
tewskiego odpowiednika polskiej federacji, a także europoseł 
Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 
2005-2006 oraz 2015-2018.

W ramach seminarium osiągnięto także dodatkowe cele ope-
racji, m.in. poprowadzenie dyskusji na temat aktualnych pro-
blemów i zagrożeń oraz możliwości dalszego rozwoju produk-
cji zwierzęcej, a także upowszechnienie wiedzy i zdobycie no-
wych doświadczeń wśród uczestników operacji z zakresu sys-
temów jakości żywności, innowacyjnych rozwiązań w produk-
cji zwierzęcej, jak również zapoznanie się z przykładami do-
brych praktyk rolniczych. Prowadzący i moderujący poszcze-
gólne panele przedstawiciele związków hodowlanych i uczest-
niczący w spotkaniach rolnicy w pełni wykorzystali swój czas 
na podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie 
opłacalności produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt i zacho-
wania bioróżnorodności gatunkowej i rasowej oraz, co najważ-
niejsze, do zacieśnienia współpracy i rozwoju przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiejskich.
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Innowacje w rolnictwie szansą rozwoju Warmii i Mazur
relacja z III Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
W dniach 14 i 15 listopada odbyło się III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. W forum uczest-
niczyli przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy oraz 
przedstawiciele podmiotów doradczych i innych zainteresowanych innowacyjnością w sektorze rolnictwa.

dr inż. Elżbieta Kaczyńska
Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Pierwszego dnia uczestnicy forum wysłuchali m.in. wykła-
dów na temat innowacji w rolnictwie – czym są i jak je rozumieć 
oraz jak skorzystać z transferu wiedzy z uniwersytetu.

Koordynator wojewódzki SIR dr inż. Rodian Pawłowski wpro-
wadzając słuchaczy w tajniki innowacji i ich wpływu na kształto-
wanie rzeczywistości, bardzo trafnie cytował: Stanisława Staszi-
ca „Nauka i umiejętności dopiero stają się użytecznymi, gdy są 
w praktyce do użytku publicznego zastosowane”, Thomasa Alva 
Edisona „Wartość pomysłu znajduje się w jego użyciu”, a także, 
w podsumowaniu, dyrektora CDR Oddział w Radomiu Henryka 
Skórnickiego „Wprowadzenie ulepszeń, innowacyjnych rozwią-
zań w rolnictwie ma wymiar edukacyjny w zakresie integracji 
sektora oraz wspiera różnorodne inicjatywy związane z transfe-
rem wiedzy, z wykorzystaniem wyników badań, lepszej współ-
pracy, połączenia nauki z praktyką i doradztwem rolniczym”.

Natomiast dr hab. Stanisław Czachorowski z UWM w Olsz-
tynie oczarował słuchaczy opowieścią m.in. o maści czarow-
nic do latania. W swoim wystąpieniu podkreślił, że uniwer-
sytety, jako instytucje zajmujące się tworzeniem i upowszech-
nianiem wiedzy, ważne są także z gospodarczego punktu wi-
dzenia. W czasach intensywnego rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy uniwersytety są miejscem „wytwarzania” kapitału 
ludzkiego, generowania wynalazków, miejscem odkrywania 
i eksperymentowania. Odpowiedzią na pytanie „Jak korzystać 
z wiedzy gromadzonej i wytwarzanej na uniwersytecie?” jest 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego celem jest 
lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i techniczne-
go uczelni oraz transfer do gospodarki wyników badań na-
ukowych i prac rozwojowych UWM.

Po części ogólnej odbyły się zajęcia prowadzone równolegle 
w czterech blokach tematycznych:
 Innowacje w nawożeniu;
 Aktualne rozwiązania w uprawie roślin i chowie zwierząt 

metodami ekologicznymi;
 Nowoczesne systemy zarządzania w chowie bydła mięsnego;
 Żywność regionalna i ekologiczna – organizacja rynku.

W ramach bloku „Innowacje w nawożeniu” dyskusja uczest-
ników obejmowała następujące zagadnienia: 
 konieczność wsparcia/wymuszenia zadbania o glebę, „dobro-

stan gleby”;
 wapnowanie gleb;
 uprawa roślin białkowych w Polsce;
 niemożliwe staje się możliwe – kukurydza, soja;
 technologia zakwaszania gnojowicy.

Blok tematyczny „Aktualne rozwiązania w uprawie roślin i cho-
wie zwierząt metodami ekologicznymi” poświęcony był zagadnie-
niom zmieniającego się popytu na krajowym i europejskim rynku 
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żywności ekologicznej oraz potrzebie dostosowania podaży, czyli 
uprawie rzepaku, soi, chowie zwierząt oraz współpracy.

Prof. dr hab. Józef Tyburski z UWM w Olsztynie w swoim wy-
stąpieniu wskazał, że sytuacja na rynku rolników ekologicznych 
(producentów żywności nieprzetworzonej) jest coraz trudniej-
sza. Zmusza to rolników do uzyskiwania coraz większych plo-
nów przy niższych kosztach produkcji, podejmowania uprawy 
nowych gatunków roślin o dużym zapotrzebowaniu na rynku 
krajowym i zagranicznym, a także do odzyskiwania krajowego 
rynku. Wobec nadprodukcji ekologicznych zbóż wzrasta potrze-
ba przetwarzania na miejscu zbóż na roślinne produkty spożyw-
cze, ale także na ekologiczne produkty zwierzęce. Obecnie, zda-
niem profesora, mając na uwadze zapotrzebowania rynku krajo-
wego, ten ostatni kierunek działania jest najbardziej obiecujący.

Krajowy rynek żywności ekologicznej rośnie w tempie ok. 20% 
rocznie. W ofercie handlowej duży udział ma żywność ekolo-
giczna z importu (często wytworzona z surowców, głównie zbóż 
i warzyw, wyprodukowanych w Polsce). To świadczy o dużym 
potencjale wzrostu krajowego rynku żywności ekologicznej (co-
raz więcej Polaków chce kupować i stać ich na żywność ekolo-
giczną), a także o niedorozwoju rodzimego przetwórstwa w sek-
torze żywności ekologicznej. W zakresie ekologicznych produk-
tów zwierzęcych najlepiej rozwija się rynek mleka. Konkuruje na 
nim wiele mleczarni, a rolnicy ekologiczni uzyskują bardzo do-
bre ceny za mleko. Mimo to szacuję się, że ok. połowa mleka eko-
logicznego sprzedawanego w Polsce pochodzi z importu. Rów-
nież dosyć dobrze rozwija się sprzedaż ekologicznych jajek. Nato-
miast największe braki na rynku żywności ekologicznej dotyczą 
ekologicznego mięsa, w szczególności drobiowego (J. Tyburski).

Prof. Tyburski podkreślił, że sukces w zakresie ekologiczne-
go chowu zwierząt i zbytu ekologicznych produktów zwierzę-
cych nie jest możliwy bez podjęcia współpracy.

W ramach bloku „Żywność regionalna i ekologiczna – orga-
nizacja rynku” moderowanego przez prof. dr hab. Mariolę Grzy-
bowską-Brzezińską z UWM w Olsztynie zostały wypracowane 
następujące wnioski i rekomendacje:
 Problemy organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicz-

nej w regionie to przede wszystkim: brak systemu informa-
cji o podaży żywności ekologicznej i regionalnej, niedostatki 
infrastrukturalne rynku, rozdrobnienie produkcji i duża licz-
ba gospodarstw ekologicznych, brak doświadczenia w prak-
tyce biznesowej oraz ograniczona współpraca pomiędzy pro-
ducentami z regionu.

 Pożądane działania w usprawnianiu organizacji rynku dotyczą: 
współpracy na poziomie producentów (wspólna oferta zwięk-
szająca siłę przetargową w zakresie różnorodności, wspólna 
marka handlowa, wspólne formy sprzedaży, miejsca sprzeda-
ży, współpraca w zakresie działań promocyjnych, komunika-
cyjnych czy marketingowych), szkoleń skierowanych do produ-
centów w zakresie kalkulacji kosztów i prowadzenia działalno-

ści gospodarczej oraz edukacji producentów w zakresie specy-
fiki działań na rynku i współpracy w zespole (budowanie ze-
społu, role w zespole, zarządzanie pracą w zespole, rola lidera).

Dyskusja pozwoliła na określenie aktualnych wyzwań, któ-
rymi są: 
 Żywność regionalna i ekologiczna w strategii rozwoju i pro-

mocji regionu Warmii i Mazur;
 Aktywizacja form współpracy w regionie – zakres działań 

instytucji;
 Konieczność działań integrujących producentów i przetwórców;
 Budowanie kanałów dystrybucji i aktywizacja tradycyjnych 

i nowoczesnych form handlu;
 Formy edukacji konsumentów i producentów: uczymy się od 

innych (sukcesy i porażki);
 Innowacyjne formy marketingu na rynku żywności regional-

nej i ekologicznej;
 Skuteczne formy organizacji rynku i efektywność ich funk-

cjonowania.
Natomiast w bloku poświęconym nowoczesnym systemom 

zarządzania w chowie bydła mięsnego dyskusja toczyła się wo-
kół zagadnień związanych z postępem hodowlanym w stadzie 
bydła (cele hodowlane, bilans, synchronizacja stada), nowocze-
snymi metodami profilaktyki w stadzie (powrót do natury, ob-
serwacja, selekcja) oraz z mykotoksynami i sposobami ich neu-
tralizacji w żywieniu bydła mięsnego.

W drugim dniu forum zaprezentowano tematy: „Polska sma-
kuje” – nowoczesna promocja polskiej żywności, Platforma żyw-
nościowa alternatywa w obrocie zbożem, Aplikacja mobilna ODR 
Olsztyn oraz Nowoczesne technologie w rolnictwie: Rolnictwo 
4.0 i Bezzałogowe statki powietrzne w rolnictwie.

Podsumowując III edycję forum prof. dr hab. Andrzej Boru-
siewicz z WSA w Łomży podkreślił, że najważniejsze hasła i jed-
nocześnie przesłania III Warmińsko-Mazurskiego Forum Inno-
wacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to:
 Dobrostan gleby – „dbam o kondycję gleby”;
 Etyka w rolnictwie;
 Zaufanie w rolnictwie;
 Ekologicznie, czyli świadomie;
 Rolnik – Przedsiębiorca;
 Rolnictwo 4.0 – „racjonalne wykorzystanie nowoczesnych 

technologii”;
 „Polska smakuje” – bądź świadomy, co i gdzie kupujesz.

Projekt został zrealizowany w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako 
operacja własna WMODR w ramach dwuletniego Planu 
Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

Bieżące Informacje nr 12 [363]    Grudzień 2019 43

rozwijamy obszary wiejskie



Wsparcie rolniczego handlu detalicznego
w ramach PROW 2014-2020

Beneficjenci

O pomoc w ramach przedmio-
towego naboru wniosków mogą 
ubiegać się rolnicy lub małżonko-
wie rolników, którzy wykonujący 
lub podejmują wykonywanie dzia-
łalności w zakresie przetwarzania 
i zbywania przetworzonych pro-
duktów rolnych w ramach rolni-
czego handlu detalicznego, wska-
zanych w rozporządzeniu Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania 
(Dz.U. poz. 2159). Ponadto osoby te, podobnie jak beneficjenci 
pomocy dla małego przetwórstwa, winny: podlegać ubezpie-
czeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie; posiadać nu-
mer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz wykazać zdolność do zrealizowania operacji i osią-
gnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku o pomoc 
finansową. Pomoc może być udzielona jeżeli zostały spełnio-
ne inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym 
oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z re-
alizacją operacji.

Wysokość pomocy

Pomoc dla rolniczego handlu detalicznego jest udzielana 
w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowal-
nych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifiku-
jącej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysoko-
ści do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie przyznaje się 
i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Pro-
gramu wynosi 100 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy przy-
znana na realizację jednej operacji opiewa na kwotę 10 tys. zł.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają rów-
nież możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. 
Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego 
zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci 
jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, 
m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiada-
jącej 100% kwoty zaliczki.

Zakres przedmiotowy wsparcia

W ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020 – „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie pro-
duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” do kosztów ope-
racji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
 zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do:
 magazynowania lub przygotowania produktów rolnych 

do przetwarzania, przetwarzania produktów rolnych, ma-
gazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz 
przygotowania ich do sprzedaży, przetwarzania lub ma-
gazynowania produktów rolnych wyposażonych w in-
stalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziała-
niem zmianom klimatu,

 aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do stero-
wania procesem produkcji lub magazynowania, 

 oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębior-
stwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazy-
nowania; 

 wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 
w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych 
produktów rolnych przez podmioty działające w ramach 
rolniczego handlu detalicznego; 

 budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remon-
tu połączonego z modernizacją: 
 budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, 

magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli labora-
toryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), 

 budynków i budowli infrastruktury technicznej związa-
nej z użytkowaniem obiektów podstawowych: 

 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
 pomieszczeń pomocniczych służących przygotowa-

niu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budyn-
ku służących do przechowywania produktów żywno-
ściowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez 
podmioty działające w ramach rolniczego handlu de-
talicznego. 

 przygotowania dokumentacji technicznej operacji.

Należy w tym miejscu dodać, że koszty związane z inwestycją 
budowlaną są kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym 
do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urzą-
dzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, 
urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach rolniczego handlu detalicznego wyznaczony został w terminie od 
21 listopada do 20 grudnia 2019 r. Konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 2409) było wyodrębnienie nowej kategorii wspieranej działalności, jaką jest rozwijający 
się na obszarach wiejskich rolniczy handel detaliczny.

dr Marcin Kazimierczuk
Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR trwa nabór wniosków o pomoc, które mogą 
składać rolnicy posiadający co najmniej 1 ha powierzchni trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych (TUZ) 
położonych na obszarze Natura 2000.

mgr inż. Maria Suszko
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000

Zasady przyznawania wsparcia

 Wsparcie gospodarstwa na obszarze 
Natura 2000 może być przyznane na 
inwestycje, które m.in.:
 przyczynią się do utrzymania 

i użytkowania TUZ,
 nie będą negatywnie oddziaływać 

na cele ochrony tego obszaru,
 nie są sprzeczne z działaniami 

ochronnymi obligatoryjnymi usta-
lonymi dla obszaru, na którym jest 
położone gospodarstwo.

 Dofinansowanie wynosi 50% kosztów 
kwalifikowalnych w formie refunda-
cji poniesionych i udokumentowanych 
kosztów inwestycji, a w przypadku 
młodych rolników 60%. 

 Limit pomocy przypadający na jednego 
Beneficjenta i na jedno gospodarstwo 
wynosi: 500 tys. zł na operacje zwią-
zane z budową lub modernizacją bu-
dynków inwentarskich lub adaptacją 
innych budynków na budynki inwen-
tarskie, a w przypadku pozostałych in-
westycji – do 200 tys. zł. 

 Kolejność przysługiwania pomocy zale-
ży od liczby uzyskanych punktów, któ-
re są zależne od:
 pow. TUZ w gospodarstwie położo-

nym na obszarze Natura 2000,
 udziału TUZ w odniesieniu do łącz-

nej powierzchni użytków rolnych 
wchodzących w skład gospodarstwa;

 realizacji zobowiązań rolno-środo-
wiskowo-klimatycznych lub zobo-
wiązań ekologicznych w ramach 
PROW 2014-2020.

Minimalna wymagana liczba punk-
tów – 25. W gospodarstwach do 100 ha 
przyznaje się tyle punktów, ile jest hekta-
rów powierzchni TUZ położonych na ob-
szarze Natura 2000. Ponadto można uzy-
skać dodatkowe punkty za udział % po-
wierzchni TUZ położonych na obszarze 
Natura 2000 w odniesieniu do łącznej po-
wierzchni użytków rolnych odpowiednio: 
– powyżej 30% i nie więcej niż 60% – 20 
pkt., a powyżej 60% – 30 pkt.

Koszty kwalifikowalne

Pomoc w formie refundacji części kosz-
tów kwalifikowalnych uznaje się pod wa-
runkiem, że są uzasadnione wielkością 
produkcji prowadzonej w gospodarstwie, 
adekwatne do panujących w nim warun-
ków gospodarowania i niezbędne do osią-
gnięcia celu operacji oraz racjonalne. 

Koszty te mogą dotyczyć:
 Budowy, przebudowy, remontu połą-

czonego z modernizacją budynków lub 
budowli, wykorzystywanych w pro-
dukcji zwierzęcej wraz z zakupem in-
stalacji technicznej lub wyposażenia 
oraz rozbiórki i utylizacji materiałów 
pochodzących z rozbiórki pod warun-
kiem, że rozbiórka jest niezbędna w ce-
lu realizacji operacji.

 Zakupu nowych maszyn lub urządzeń 
wraz z instalacją techniczną lub wypo-
sażenia, do: 
 przygotowywania, składowania lub 

zadawania pasz, 
 pojenia, pozyskiwania lub przecho-

wywania mleka, 
 przechowywania odchodów zwie-

rzęcych.
 Wyposażenia położonych na obszarze 

Natura 2000 TUZ, na których są wy-
pasane zwierzęta, lub wybiegów dla 
zwierząt.

 Budowy lub zakupu wiat lub magazy-
nów do przechowywania biomasy sko-
szonej na trwałych użytkach zielonych.

 Zakupu nowych maszyn lub urządzeń 
przeznaczonych do utrzymania trwa-
łych użytków zielonych, jak poniżej:
 maszyny lub urządzenia do ko-

szenia trawy lub przetrząsania lub 
zgrabiania skoszonej biomasy,

 wały lub włóki, agregaty do renowa-
cji łąk, w tym z siewnikami do pod-
siewu powierzchniowego,

 urządzenia do zbioru skoszonej bioma-
sy, w tym prasy rolujące lub kostkujące, 

 prasoowijarki, owijarki bel folią, 
sieczkarnie z osprzętem do zbioru 
traw, przyczepy zbierające,

 przyczepy do transp. sianokiszonek,
 wały do rozgarniania lub ugniatania 

zielonki w silosie lub na pryzmie,
 równiarki pryzmowanej (silosowa-

nej) zielonki,
 wozy asenizacyjne z aplikatorami 

nawozów naturalnych w postaci 
płynnej typu: doglebowe szczelino-
we (tarczowe), węże wleczone lub 
wyłącznie aplikatory tego typu,

 rozrzutniki obornika lub kompostu,
 urządzenia do usuwania drzew lub 

krzewów lub selektywnego usuwa-
nia chwastów,

 ciągniki rolnicze, ładowarki lub ła-
dowacze czołowe.

 Koszty ogólne dotyczące: przygotowa-
nia dokumentacji technicznej operacji, 
sprawowania nadzoru inwestorskiego 
oraz związane z kierowaniem robota-
mi budowlanymi – do wysokości nie-
przekraczającej 10% pozostałych kosz-
tów kwalifikowalnych.
Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza 

się również koszty transportu materiałów 
służących do realizacji operacji oraz ma-
szyn, urządzeń i innych rzeczy objętych 
operacją, a także koszty ich montażu.

Koszt zakupu ciągnika rolniczego, ła-
dowarki lub ładowacza czołowego może 
być kosztem kwalifikowalnym w wyso-
kości nieprzekraczającej 50% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych. 

Zapraszamy rolników zainteresowa-
nych tym działaniem do kontaktu z do-
radcami w poszczególnych PZDR, celem 
szczegółowego przeanalizowania wszyst-
kich wymogów i kryteriów oraz możliwo-
ści wsparcia dla poszczególnych gospo-
darstw posiadających trwałe użytki zielone 
na obszarach Natura 2000. Czasu jest nie-
wiele, a w zależności od rodzaju inwestycji, 
niezbędne jest także przygotowanie i do-
łączenie wielu wymaganych załączników.

Źródło:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 31 lipca 2017, poz. 1469 
z późn. zmianami
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Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
– terminy planowane do 31.12.2019 r.
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru

wniosków*
ROZWÓJ GOSPODARSTW 

1.
Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, któ-
rzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji „Płatności dla rolników prze-
kazujących małe gospodarstwa”

30.09. – 29.10.2019 r.

2.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”; typ operacji 
„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

29.03. – 28.06.2019 r.
28.10. – 22.11.2019 r.

3. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”** 15.04. – 31.05.2019 r.
28.10. – 13.12.2019 r.

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

28.12.2018 r. – 25.02.2019 r.
grudzień 2019 r.

5. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typ operacji „Inwestycje w gospodar-
stwach położonych na obszarach Natura 2000”*** 30.12.2019 – 28.01.2020 r.

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

28.02. – 29.03.2019 r.
31.05 – 29.06.2019 r.

7. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ opera-
cji „Premie dla młodych rolników” 31.05. – 29.06.2019 r.

8. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” – nabór obszar a, b, c 29.03. – 27.05.2019 r.

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie 25.09. – 22.11.2019 r.

10. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 
typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF 28.06. – 27.07.2019 r.

11.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 

marzec 2019 r.
27.08. – 31.12.2019 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 30.08. – 28.09.2019 r.

13. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 
operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF 30.09. – 29.10.2019 r.

14. 
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ opera-
cji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – dla rolników zajmujących się lub podejmujących dzia-
łalność w ramach rolniczego handlu detalicznego 

03.01. – 01.03.2019 r.
21.11. – 20.12.2019 r.

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

grudzień 2019 r.
– styczeń 2020 r.

16. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, typ operacji Roz-
wój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 07.10. – 20.11.2019 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” listopad/grudzień 2019 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych” listopad/grudzień 2019 r.

19. Działanie „Współpraca” listopad/grudzień 2019 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

20. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów jakości” (wnioski należy składać do OT KOWR)** 25.09. – 22.11.2019 r.

21. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producen-
tów na rynku wewnętrznym”****

29 listopada 2019 r.
– 27 stycznia 2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

22. Podddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska 02.10. – 12.11.2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabory będą przeprowadzane cyklicznie.
*** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwie-
rząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego.
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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 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2019 r., poz. 
2170. Ustawa weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r. 
Uwagi: art. 1 pkt 89 i 92 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.; art. 
1 pkt 45 i 64 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płat-
ności bezpośrednich za 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 1934. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 16 października 2019 r. 

 z dnia 3 października 2019 r. uchylające rozporządzenie 
w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalcza-
niem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków. Dz.U. z 2019 
r., poz. 1935. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 paź-
dziernika 2019 r. 

 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet 
pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddzia-
łań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020 za 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 1941. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 10 października 2019 r. 

 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dla 
młodego rolnika za 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 1957. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 16 października 2019 r. 

 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności do-
datkowej za 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 1958. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 16 października 2019 r.

 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności nie-
związanej do tytoniu za 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 1959. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 16 października 2019 r.

 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności zwią-
zanych do powierzchni upraw za 2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1970. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 październi-
ka 2019 r. 

 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomo-
cy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców 
i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwesty-
cji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uzna-
nia. Dz.U. z 2019 r., poz. 1974. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 31 października 2019 r. 

 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa. Dz.U. z 2019 r., poz. 1976. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 17 października 2019 r. 

 z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieru-
chomości. Dz.U. z 2019 r., poz. 1977. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 1 listopada 2019 r. 

 z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdra-

żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 2023. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 8 listopada 2019 r. 

 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „In-
westycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszcze-
niem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 
rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 2183. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 26 listopada 2019 r. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych. Dz.U. z 2019 r., poz. 2178. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej. Dz.U. z 2019 r., poz. 2188. 

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt 
gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zo-
stały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz.U. z 2019 
r., poz. 1966. 

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii 
oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszą-
cych się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopa-
tii. Dz.U. z 2019 r., poz. 2184. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 16 października 2019 r. 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podat-
ku rolnego na rok podatkowy 2020. M.P. z 2019r., poz. 1017. 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 
października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, 
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadle-
śnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. M.P. z 2019 r., poz. 1018.

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek 
opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020. M.P. z 2019 r., 
poz. 1059.
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Klasyczne piękno wypalone w kaflach
Z uwagi na długie i mroźne zimy w północnej i środkowej Europie piec był nieodłącznym elementem wyposażenia wnę-
trza. Służył do przygotowania posiłków, ogrzewania izby i jako ciepłe miejsce do spania. Z czasem centralne ogrzewanie 
„wygoniło” piece z naszych domów, ale to nie znaczy, że zniknęły na zawsze. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj znowu zaczy-
namy doceniać urok pieców kaflowych, które budują przytulną atmosferę wnętrza i wnoszą do niego klasyczne piękno.

Mariola Kustra 
Technik Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn

Z takiego założenia wyszedł Piotr Ci-
szek, kiedy przed dwudziestu laty ku-
pił zdewastowany pałac w Nakomia-
dach (gmina Kętrzyn). Wymarzył sobie, 
że w wyremontowanych pokojach posta-
wi tradycyjne piece kaflowe, które pod-
łączone pod centralne ogrzewanie będą 
działały na zasadzie grzejników. Bardzo 
zależało mu na tym, aby piece były do-
brej jakości i żeby stylem nawiązywały 
do tradycji wnętrzarskiej regionu. Stwier-
dził, że najlepszym wyjściem będzie wy-
produkowanie ich samodzielnie.

Nowa stara manufaktura

Do podobnego wniosku doszli 300 lat 
wcześniej ówcześni właściciele posiadło-
ści. W połowie XVII wieku, prawdopo-
dobnie w 1653 roku, dobra Nakomiady za 
zasługi w uniezależnianiu miast pruskich 
od Polski zostały nadane przez wielkiego 
elektora Fryderyka Wilhelma jako dobra 
dziedziczne brandenburskiemu dyploma-
cie w Warszawie Janowi von Hoverbecko-
wi. W 1704 r. powstała w Nakomiadach 
manufaktura ceramiczna, w której wyra-
biano i wypalano cegły na potrzeby roz-
budowy pałacu. Ród von Hoverbeck po-

zostawał właścicielem pałacu do 1789 ro-
ku, kiedy to zarówno sam pałac, jak i cały 
majątek nabył za 36 tysięcy talarów przy-
były z Prus urzędnik Friedrich Redecker.

W okresie międzywojennym wsku-
tek trudnej sytuacji finansowej majątek 
po raz kolejny podupadł ekonomicznie 
i w 1932 został zlicytowany i przejęty za 
długi. Nowym właścicielem został Paul 
Gerhard Goertz. 26 stycznia 1945 roku-
na terenie Prus Wschodnich rozpoczę-
ła się ofensywa wojsk radzieckich, a Re-
deckerowie uciekli do Niemiec i osiedli-
li się w Szlezwiku-Holsztynie. Po wojnie 
w majątku, całkowicie ograbionym z mie-
nia ruchomego, utworzono państwowe 
gospodarstwo rolne.

Po 300 latach Piotr Ciszek przywrócił 
manufakturę do życia. Sam projektuje jej 
wyroby, od typowo historycznych po cał-
kowicie współczesne. Do sztandarowych 
projektów Nakomiad należą piece kaflo-
we na wzór dawnych pieców z Prus i Po-
morza. Można tutaj zamówić na przykład 
tzw. piece gdańskie i elbląskie z licznymi 
ręcznie malowanymi zdobieniami, piec 
na wzór tego stojącego w pałacu w Gra-
zymach na Warmii czy mazurski piec 
wiejski.

Dekory na kaflach w pałacowych ła-
zienkach zostały zaczerpnięte z twór-
czości XIX-wiecznego angielskiego ar-
tysty Williama Morrisa, secesji, a na-
wet średniowiecza. Wzory nie ozda-
biają wyłącznie pieców. Manufaktura 
produkuje także ich miniatury, komin-
ki, lampy, kafle, świeczniki czy ramki 
do kontaktów. W przypadku produk-
cji kafli do pieców firma poleca klien-
tom doświadczonych zdunów w róż-
nych częściach Polski, którzy dosko-
nale radzą sobie z realizacją oryginal-
nych projektów.

Jak powstaje kafel

W dawnych manufakturach zazwy-
czaj wykorzystywano okoliczną glinę, 
obecnie właściciel sprowadza najlep-
sze mieszanki mas fajansowych oraz 
szkliwo z Niemiec. Proces produkcji 
wygląda tak jak przed 100 czy 200 lat. 
Produkcja odbywa się w XIX-wiecznej 
owczarni.

Każdy kafel jest niepowtarzalny. Po-
zornie jednakowe elementy jednego pie-
ca różnią się między sobą niezauważal-
nymi na pierwszy rzut oka szczegółami 
– odrobinę cieńszą linią ornamentu, co-
kolwiek inną fakturą czy odmiennie wy-
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palonym szkliwem. Bierze się to stąd, że 
na każdym etapie produkcji kafle wy-
rabiane są ręcznie. Każdy element naj-
pierw musi zostać wyrzeźbiony w gip-
sie, do formy pracownicy wlewają płynną 
mieszankę gliny i szamotu i parę godzin 
czekają na jej zaschnięcie. Następnie for-
ma jest rozbierana, a kafel trafia na pół-
kę, gdzie schnie ok. tygodnia. Po starciu 
brzegów na wymiar i wygładzeniu po-
wierzchni odbywa się pierwszy dwuty-
godniowy wypał w nowoczesnych elek-
trycznych piecach, gdzie wypala się cera-
mikę w temperaturze 1080 stopni. Teraz 
kafel trafia do ręcznego malowania, co 
wymaga specjalnych farb i szkliwienia. 
Drugi wypał i gotowe! Do pracy przy-
stępuje zdun.

W zależności od klienta piece mo-
gą być opalane drewnem, węglem, ga-

zem lub zasilane elektrycznością. Jed-
ną z największych prac było zamówie-
nie z hotelu Hyatt w Soczi, gdzie ka-
flami przedstawiającymi magnolie, na 
których siedzą ptaki, ozdobiono trzy 
ściany restauracji. W 2012 r. pochodzą-
cy z Nakomiad piec kaflowy stanął 
w Zamku Królewskim w Warszawie. 
Inny stoi w kancelarii wojennej Józe-
fa Poniatowskiego w warszawskim pa-
łacu. Piece z ręcznie robionymi kafla-
mi można także podziwiać w rezyden-
cjach na granicy szwajcarsko-francu-
skiej, a pojedyncze sztuki w Stanach 
Zjednoczonych.

Źródło:
- Czasopismo „Piękno i pasje” 2014 r. tekst 
W. Suchorska

- Wikipedia
- Nakomiady.pl
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Dawne zwyczaje warmińsko-mazurskiej Wigilii
Wigilii zawsze towarzyszyło wiele zwyczajów i symboli, bez których trudno wyobrazić sobie święta. Tradycję przeka-
zywano z pokolenia na pokolenie. Uroczystość wigilijną na dawnej polskiej wsi obchodzono w tradycji chrześcijań-
skiej, jednak dużo było zapożyczeń z obrzędowości pogańskiej, nawiązującej do czczonego niegdyś przez Słowian 
przesilenia zimowego.

lic. Maria Kapuścińska 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 

Niektóre zwyczaje są bardzo stare 
i charakterystyczne tylko dla danego re-
gionu Polski. Dotyczy to również Warmii 
i Mazur. Dzień Wigilii zawierał tu bar-
dzo nieliczne elementy kościelne. Nie-
znana była uroczysta kolacja wigilijna 
ani zwyczaj łamania się opłatkiem. Zwy-
czaj ten przywędrował w te okolice do-
piero po drugiej wojnie światowej. Potra-
wy wieczerzy wigilijnej często nie różni-
ły się od potraw dnia codziennego. Okres 
świąteczny, zwłaszcza dla mieszkańców 
wsi, był czasem kilku dni dobrobytu, po-
nieważ mogli zjeść te potrawy, na które 
czekali cały rok. Większość mieszkańców 
wsi żyła raczej biednie, najczęściej spoży-
wano produkty mączne i mleczne. Mię-
sne potrawy były rzadkością. Natomiast 
na stołach w zamożnych domach już 
w Wigilię jadano mięsa z pieczoną gęsią 
na czele. Obok nich stawiano chleby, cia-
sta i różnego rodzaju słodycze. Nie było 
tradycji przestrzegania wigilijnego postu.

Wigilijnej nocy przypisywano ma-
giczną moc. Wierzono, że w tym okre-
sie duchy przodków przybywają na zie-
mię. Kiedy śmierć w rodzinie nastąpiła 
na krótko przed świętami, rodzina za-
praszała zmarłego na wieczerzę, woła-
jąc go z progu domu. Aby odkryć ślady 
ich obecności, podłogi i ławy posypywa-
no piaskiem, mając nadzieję, że pozosta-
wią ślad. Zostawiano im resztki wiecze-
rzy, wodę oraz przez całą noc podtrzy-
mywano ogień w piecu, aby zziębnięte 
dusze zmarłych mogły się ogrzać. 

Pozostałościami jedzenia z wieczerzy 
wigilijnej dzielono się także ze zwierzęta-
mi. Po zakończonej wieczerzy gospodarz 
brał resztki jedzenia oraz sianko spod ob-
rusa i szedł do obory. Każde zwierzę go-
spodarskie dostawało odrobinę wieczerzy 
i siana spod obrusa. Wierzono, że w ten 
jeden wieczór zwierzęta mówią ludzkim 
głosem, ale przysłuchiwanie się ich roz-
mowom groziło wielkim nieszczęściem. 

Zanim w domu pojawiła się choinka, 
powszechne było stawianie w dniu Wigi-
lii w czterech rogach izby (lub w jednym 
rogu), snopów zboża, najczęściej pszeni-

cy, owsa lub żyta. Snopy były wiązane 
z pierwszych kłosów ściętych podczas 
żniw. Ustawiane kłosami do góry sym-
bolizowały dostatek i sytość. Gospoda-
rze wróżyli ze słomy wyciągniętej ze sno-
pa. Długość słomki i jakość ziarna miały 
przepowiadać najbliższe żniwa.

Choinka na Warmii i Mazurach poja-
wiła się dopiero w XX wieku. Początko-
wo ubierano ją we własnoręcznie wyko-
nane ozdoby, głównie ze słomy i papie-
ru, oraz świeczki osadzone w przymoco-
wanym do drzewka uchwycie. Czubek 
zdobiono kartonową gwiazdą oklejoną 
złotkiem. Pod drzewkiem ustawiano ta-
lerze z jabłkami, piernikami i orzechami 
przeznaczonymi dla najmłodszych. Pre-
zenty były skromne i dostawały je przede 
wszystkim dzieci. Na Warmii przynosił 
je Szemel, a na Mazurach Nikolus.

Wigilijne tradycje i zwyczaje Warmii 
i Mazur miały zawsze wiele uroku. Wy-
różniały region na tle innych zakątków 
naszego kraju. By nie odeszły w zapo-
mnienie, warto je kontynuować współ-
cześnie.

Obecnie, mimo że mamy duży dostęp 
do produktów spożywczych i różnorod-
nych, gotowych potraw, to większość ro-
dzin pozostała przy tradycyjnych potra-
wach wigilijnych urozmaicając je trochę 
nowymi, współczesnymi przepisami. Oto 
kilka przepisów na wigilijny stół.

Tatar ze śledzia

Składniki: 4 płaty śledziowe solone, 2 ogór-
ki konserwowe, 6 pieczarek marynowanych, 
1 cebula, 2-3 łyżki oliwy z oliwek, łyżeczka 
musztardy, pieprz.

Wykonanie: Płaty śledziowe namoczyć 
w mleku co najmniej trzy godziny. Wymo-
czone i osuszone śledzie, ogórki, pieczarki i ce-
bulkę pokroić w bardzo drobną kosteczkę. Do-
dać oliwę, musztardę i troszkę pieprzu. Całość 
bardzo dokładnie wymieszać. Przełożyć do po-
jemniczków (sprawdzają się małe filiżanki). 
Uklepać. Wstawić do lodówki na co najmniej 
dwie godziny. Delikatnie wyjmować. Udeko-
rować świeżym koperkiem lub drobno posie-
kanym ogórkiem konserwowym.

Zielony śledzik

Składniki: 2 filety śledziowe marynowane, 
2 łyżki koperku, 2 łyżki octu winnego, łyżka 
ostrej musztardy, 3 łyżki cukru, 100 ml oleju.

Wykonanie: Filety śledziowe obrać ze skó-
ry, pokroić na kawałki (na tzw. kęs). Koperek, 
umyć, odsączyć, drobno posiekać. W misecz-
ce wymieszać ocet winny, musztardę, cukier, 
olej i koperek. Do zamykanego pojemnika (naj-
lepszy jest szklany słój) wrzucić śledziowe ka-
wałki i wlać marynatę. Parę razy potrząść, by 
wszystko się wymieszało. Wstawić do lodówki. 
Im dłużej, tym lepiej. Minimum na dobę. Re-
welacyjne do ciemnego pieczywa z masełkiem.

Wigilijna zupa z karpia

Składniki: 2 głowy karpia (bez oczu), 
2 marchewki, pietruszka, mała cebulka, 
ćwierć selera, pół pora, 4-5 łyżek gęstej kwa-
śnej śmietany, 3 łyżki soku z cytryny, liście 
laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz, łyżka 
cukru, 1-2 łyżki mąki.

Wykonanie: Do garnka włożyć głowy 
karpia, dodać ziele angielskie i liście laurowe. 
Zalać zimną wodą, gotować na wolnym ogniu 
pod przykryciem przez ok. 20 minut. Dodać 
obrane i pokrojone w cząstki: marchewki, pie-
truszkę, seler, por i cebulę. Gotować około 30 
minut, aż warzywa będą miękkie.

Wyciągnąć ostrożnie głowy ryb, tak aby 
pozostały w całości. Do zupy dodać sól, sok 
z cytryny oraz cukier. Odlać pół szklanki wy-
waru, połączyć ze śmietaną i mąką (ilość mą-
ki zależy od ilości wywaru). Dokładnie wy-
mieszać. Powstały zaczyn wlać do gotują-
cej się zupy, chwilę pomieszać, by nie zrobi-
ły się kluski. Na koniec doprawić pieprzem 
(powinna być lekko ostra). Jeśli potrzeba, do-
dać odrobinę soli.

Kapusta wigilijna z grzybami
i suszonymi śliwkami

Składniki: 1 kg kapusty kiszonej, garść 
grzybów leśnych, mrożonych, 10 dag suszo-
nych śliwek, kość wędzona lub w wersji po-
stnej 2 łyżki masła, łyżeczka kminku, ziele 
angielskie, liść laurowy, pieprz czarny ziar-
nisty, sól.
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Domowy rosół syci i zdrowie daje
Rosół jest jedną z najbardziej znanych narodowych polskich potraw. W kulinarnej tradycji jest od wieków. Już w pierw-
szej książce kucharskiej, która została napisana w 1682 roku, znalazł się przepis na rosół polski. W czasach PRL 
upowszechnił się, stając się tradycyjnym daniem niedzielnego czy świątecznego obiadu.

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

Wykonanie: Kapustę odcedzić i posie-
kać. Wypłukać, zalać wodą, zagotować. Od-
lać wodę i zalać świeżą (by nie wyszła kwa-
śna). Dołożyć wędzoną kość, posolić, do-
dać liście laurowe, ziele angielskie, kminek 
i gotować. Grzyby umyć, pokroić, gotować 
w osobnym garnku przez 15 minut. Wyjąć 
łyżką cedzakową, dołożyć do gotującej ka-
pusty. Dodać suszone śliwki. Całość goto-
wać razem do miękkości kapusty, czyli oko-
ło godziny.

Pierniczki

Składniki: 50 dag mąki, 20 dag miodu, 20 
dag cukru pudru, pół kostki masła, jajko, 3 łyż-
ki przyprawy do piernika, 2 łyżki kakao, czu-
bata łyżeczka sody.

Dekoracja: kolorowe pisaki cukrowe.
Wykonanie: Mąkę przesiać przez sito, do-

dać sodę, kakao, przyprawę do pierników, jajko, 
cukier puder, roztopione i wystudzone masło 
z miodem. Wszystkie składniki dokładnie połą-

czyć, zagnieść elastyczne ciasto. Ciasto rozwał-
kować, wykrawać dowolne kształty pierniczków. 
Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, układać 
pierniki zachowując odstępy (by się nie poskle-
jały, gdy urosną). Piec ok. 15 min. w 180°C. Po 
wystudzeniu dekorować pisakami cukrowymi.

Źródła:
- H. Szymanderska, „Polska Wigilia”, 1990,
- A. Szyfer, „Tradycyjne wierzenia i zwyczaje 
okresu Bożego Narodzenia na Warmii”, ko-
munikaty Mazursko-Warmińskie 1965, nr 4.

Ten wywar z mięsa i warzyw jest da-
niem ponadczasowym. Dziś nie zabrak-
nie go w obiadowym menu barów i re-
stauracji z tradycyjną polską kuchnią. 
Domowy rosół nie tylko zaspokaja ape-
tyt, ale stanowi niezwykłe i wszechstron-
ne lekarstwo. Poniżej kilka jego właści-
wości leczniczych:
 jest skarbnicą minerałów, przede 

wszystkim potasu, który reguluje go-
spodarkę wodną organizmu i ciśnie-
nie krwi, oraz wapnia, fosforu, magne-
zu potrzebnych dla kości, zębów, ukła-
du nerwowego, serca i naczyń krwio-
nośnych,

 stanowi lekarstwo na przeziębienie 
i grypę. Dodaje sił do walki z choro-
bą, łagodzi objawy infekcji, takich jak 
katar i kaszel. Talerz gorącej zupy do-
skonale rozgrzewa organizm, pobu-
dza go do produkcji komórek odpor-
nościowych, nawilża śluzówki nosa 
i gardła, przez co ułatwia oddycha-
nie. Wywar gotowany na kościach jest 
bogaty w cysteinę, która wzmacnia 
odporność oraz ma właściwości wy-
krztuśne. Cysteina ułatwia oczyszcza-
nie oskrzeli i płuc, wykazuje działanie 
przeciwalergiczne, łagodzi różne obja-
wy alergii, takie jak stany zapalne czy 
świąd skóry,

 najlepsze właściwości lecznicze ma 
rosół z kury, indyka lub wołowiny. 
Aromatu dodadzą mu duże ilości 
włoszczyzny. Podczas gotowania ule-
ga zniszczeniu witamina C, ale moż-
na poprawić jej zawartość, posypując 
zupę tuż przed podaniem natką pie-
truszki lub koperkiem,

 gorący bulion pomaga na dolegliwo-
ści związane z trawieniem, a to dzię-
ki zawartości proliny i glicyny – ami-
nokwasów, które zwiększają wchłania-
nie składników odżywczych. Glicy-
na wpływa na regenerację uszkodzo-
nych komórek układu pokarmowego, 
a prolina na tworzenie kolagenu, któ-
ry ma korzystny wpływ na błonę ślu-
zową żołądka,

 reguluje ciśnienie krwi, a tym sa-
mym może zapobiegać nadciśnieniu. 
Wszystko dzięki kolagenowi, który 
przeciwdziała zwężaniu tętnic. Szcze-
gólnie dużo kolagenu zawiera rosół 
z mięsa i nóżek kury,

 wzmacnia kości i stawy, również 
dzięki obecności kolagenu,

 wzmacnia stawy i wspomaga wal-
kę z bólem stawów dzięki zawarto-
ści wapnia, magnezu, fosforu, krze-
mu, siarki, wielu witamin oraz gluko-
zaminy i siarczanu chondroityny, któ-
re są składnikami kości, chrząstek sta-
wowych i ścięgien,

 zapewnia gładką skórę, mocne włosy 
i paznokcie, przywraca urodę, promien-
ną cerę i młodzieńczą witalność za spra-
wą zawartego kolagenu i elastyny,

 rosół z dodatkiem imbiru skutecznie 
zmniejsza zmęczenie, ma właściwości 
pobudzające. Po dużym wysiłku za-
równo fizycznym, jak i umysłowym 
doskonale regeneruje siły,

 zwiększa poziom serotoniny we krwi 
i tym samym wpływa na dobry hu-
mor i poprawia samopoczucie, które 
jest szczególnie wymagające w czasie 
chłodów i jesiennej szarości.

Do sporządzanego wywaru należy 
dodać tylko niewielką ilość soli, ponie-
waż sól ma właściwości zatrzymywa-
nia wody w organizmie, zwiększa ci-
śnienie krwi i niekorzystnie wpływa 
na funkcjonowanie nerek. Zamiast so-
li można dodać natkę pietruszki i lub-
czyku, które dodadzą zupie lekko sło-
nego smaku.

Na próżno by szukać tylu zalet w da-
niach, które obecnie są tak popularne, 
np. typu fast food czy produkty wysoko 
przetworzone. Może warto czasem zre-
zygnować z szybkiego i niezdrowego je-
dzenia i wrócić do tradycyjnej polskiej 
kuchni? Do ugotowania rosołu można 
wykorzystać starą recepturę babci, po-
szperać w książkach kulinarnych lub 
w internecie. Stron internetowych z prze-
pisem na tę zupę jest bez liku. Ugotuje 
ją każdy, ponieważ nie wymaga więk-
szych umiejętności kulinarnych. Pozo-
staje więc zakasać rękawy i zabrać się 
do gotowania.

Jeszcze drobna uwaga: wymienione 
właściwości posiada wyłącznie wywar 
przygotowany własnoręcznie z podsta-
wowych produktów, a nie ten z kostki 
lub torebki.

Źródła:
- pl.wikipedia.org
- www.poradnikzdrowie.pl
- www.swiat-zdrowia.pl
- portal.abczdrowie.pl
- kuchnia.wp.pl
- www.medonet.pl
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Wielka dynia w małym słoiku,
czyli trzy pyszne przepisy
Ma na imię Gosia i prezentuje się wyjątkowo okazale. Zresztą trudno się tak nie prezentować, jeśli waży się 870 
kilogramów. Największej, czy raczej najcięższej, dyni w Polsce daleko jednak do rekordzistki świata. Dokładnie 320 
kg. Nie trzeba jednak sięgać po takie olbrzymy, żeby przygotować pyszne przetwory, które dodadzą smaku potrawom 
albo osłodzą nam jesienno-zimową szarugę.

mgr inż. Barbara Szymanowska-Brozio 
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olecko

Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej. Przypłynęła do nas 
w XVI wieku na statkach Kolumba. Słynny podróżnik, zasko-
czony jej niezwykłymi rozmiarami, poświęcił jej zresztą wpis 
w swoich pamiętnikach. Z początkowej ciekawostki szybko sta-
ła się warzywem powszechnie uprawianym.

Z kuzynki arbuzów, kabaczków, cukinii czy ogórków moż-
na zrobić prawie wszystko – konfitury, kompot, sałatkę, a na-
wet keczup. Sprawdzi się też jako słodko-kwaśna marynata, je-
śli ktoś woli ostrzejszy smak. Do tego jest nie tylko smaczna, 
ale i zdrowa. Zwłaszcza ta o pomarańczo-
wym miąższu, ponieważ kolor miąższu 
intensywniejszy, tym więcej w nim 
witamin. A tych jest w dyni dużo: 
A, B1, B2, C, PP. Do tego znaj-
dziemy w niej: fosfor, żelazo, 
wapń, potas i magnez oraz 
mnóstwo beta-karotenu. Za-
wiera też dużo białka.

Wiadomością, która ucie-
szy łasuchów, jest to, iż dynia 
nie tuczy. Wręcz przeciwnie – 
dzięki dużej zawartości celulo-
zy pomaga w kuracjach odchu-
dzających. Przyspiesza przemianę 
materii, dzięki czemu łatwiej zrzucić 
niepotrzebne kilogramy. Pomaga też w nie-
żytach przewodu pokarmowego, przy zaparciach, chorobach 
krążenia i schorzeniach wątroby. Jest lekkostrawna i łatwo przy-
swajalna nawet dla delikatnych żołądków. Dlatego chciałam 
podzielić się kilkoma przepisami moich wyrobów dyniowych.

Z kluseczkami na słodko

Jeden z nich to zupa dyniowa, której smak pamiętam z dzie-
ciństwa. Przygotowywała ją moja babcia, jeszcze na węglowej 
kuchni z ciepłym murkiem. Dynię kroimy na pół, usuwamy 
z niej pestki. Jeśli jest to dynia średnia, to jedną czwartą nale-
ży obrać ze skórki, pokroić na małe kawałki. Następnie goto-
wać w wodzie tak długo, aby można było ją rozgnieść na pap-
kę. Oddzielnie gotujemy kluseczki przygotowane z zagniecio-
nej mąki i jajka. Powinny mieć 0,5-0,7 cm. Do wody dodajemy 
łyżkę oliwy, żeby się nie zlepiły. O ugotowaniu wykładamy je 
na sitko i przelewamy zimną wodą. Oddzielnie gotujemy 1-2 
ziemniaki pokrojone w małą kostkę, również je odcedzamy. 
Gdy mamy już przygotowane wszystkie składniki, do garnka 
z papką dyniową wlewamy mleko, dodajemy kluseczki, ziem-
niaki i zagotowujemy. Na koniec słodzimy do smaku. Taką zu-
pę możemy również ugotować z mrożonej dyni.

W zalewie do mięsa

Kolejnym przepisem jest dynia w zalewie słodko-kwa-
śnej. Stosujemy ją jako dodatek do mięsa. Świetnie kompo-

nuje się z pieczoną wieprzowiną lub dro-
biem. W moim wykonaniu jest to dynia 
bardziej słodka, niż kwaśna, jeśli więc ktoś 

lubi bardziej kwaśną, to może zmniejszyć 
ilość cukru. Tak jak do zupy obieramy dynię ze 

skórki, kroimy w około centymetrową kostkę. Po-
krojoną dynię wkładamy do słoików, naj-

lepiej półlitrowych.
Przygotowujemy zale-

wę: pół szklanki 10-proc. 
octu, litr wody, szklan-
ka cukru, 10 ziaren goź-
dzików. Cukier z wo-
dą i goździkami zago-
towujemy. Odstawiamy, 
dodajemy ocet i ponow-
nie doprowadzamy do 

wrzenia. Tak przygotowa-
ną zalewę wlewamy do sło-

ików z dynią. Wstawiamy je do 
garnka, zalewamy wodą do trzech 

czwartych wysokości słoików i pasteryzuje-
my 20 minut od zagotowania wody. Następnie wyjmujemy 

słoiki, stawiając na ściereczkę do góry dnem. W ten sposób 
sprawdzamy, czy wszystkie słoiki dobrze się zamknęły i zale-
wa się z nich nie sączy.

Z jabłkiem lub wanilią

Teraz coś dla łasuchów. Będzie to dżem dyniowy, któ-
ry możemy jeść np. z drożdżową bułeczką lub zrobić ciasto 
dyniowe. Obraną, drobno pokrojoną dynię gotujemy wraz 
z 2-3 pokrojonymi jabłkami do uzyskania miękkiej konsy-
stencji. Następnie przekładamy wszystko do blendera i mik-
sujemy do jednolitej masy. Do tak roztartej dyni dodajemy 
sok z cytryny (z 1 lub 2 sztuk) i dwie szklanki cukru i go-
tujemy do uzyskania gęstej masy. Następnie wkładamy do 
małych słoiczków i pasteryzujemy w garnku przez 20 mi-
nut od zagotowania.

Oczywiście niekoniecznie do przygotowania dżemu trze-
ba użyć jabłek. Zamiast nich można np. dodać pomarańczę 
i startą z niej skórkę, jednak to powoduję goryczkę w smaku. 
A jeśli ktoś lubi smak (i zapach) wanilii, to może dodać cu-
kier waniliowy.
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
 Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% spraw-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Byki 100% LM 10 sztuk 12-13 miesięcy 5000-5500 zł/szt, ok. Goł-
dapi. Tel. 600 096 165.

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

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

 Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny i za-
rejestrowany. 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 silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) – 
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.

 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt 
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie 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.

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

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

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

 Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty sia-
na i sianokiszonki. Gmina Purda. Tel. 664 773 157.

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

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

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

wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wia-
ty). 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, piaskar-
ka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Pro-
ducent, tel. 533 053 636.

 Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig

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

 Ładowarkę teleskopową JCB, przyczepę do zboża 18 t., rozrzut-
nik T-088, osprzęt do ładowarek, chwytak do bel. Gmina Do-
bre Miasto. Tel. 509 236 519.

KUPIĘ:
 Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formow-

nicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
 Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siew-

nik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
 Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy, 

opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową. 
Tel. 511 924 809.

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

KRZYŻÓWKA
  1. Rodzaj sankcji w stosunkach międzynarodowych
  2. Jeden z pierwszych objawów zimy 
  3. Kręci nią szyja
  4. Miasto tegorocznej Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 

Hodowlanych
  5. Jedna z trzech głównych roślin uprawianych w świecie
  6. Jeden z głównych elementów produkcji roślinnej rolnictwa ekolo-

gicznego
  7. Roślina motylkowata
  8. Potrawa z jaj
  9. Czarna sucha zgnilizna korzeni
10. Jedna z ras bydła mięsnego
11. „Kierunek” w modzie
12. Kolor lub waluta
13. Ptak-morderca
14. Świnka po angielsku
15. Ludowy instrument z gliny
16. Na wojskowej czapce
17. Świąteczna ryba
18. Długotrwały brak opadów
19. Dziki kot z krótkim ogonem
20. Zwid, zjawa
21. Może być też ze śledzia

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
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Jedyna profesjonalna wystawa maszyn rolniczych  
w Polsce północno-wschodniej 

Pierwsza wystawa w sezonie z ofertami wszystkich 
czołowych marek maszyn

Najnowsze oferty dealerów maszyn i urządzeń  
z regionu Polski północno-wschodniej

miejsce wystawy

www.agroshow.pl

8-9
lutego
OSTRÓDA 2020

EXPO Mazury
ul. Grunwaldzka 55

WYSTAWA CZYNNA
sobota i niedziela | 900 - 1700

Wystawa Maszyn Rolniczych

organizator

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
tel. 56 651 47 40, biuro@pigmiur.pl


