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o doradztwie rolniczym

Jesienne Targi Rolnicze w nowej odsłonie

Wspieranie rolników i przedsiębiorców w podejmowanych przez nich wysiłkach na rzecz modernizacji posiadanych
gospodarstw to jedno z ważniejszych zadań przyświecających WMODR. Upowszechnianie informacji o innowacyjnych
rozwiązaniach i dobrych praktykach następuje między innymi na organizowanych przez Ośrodek targach i wystawach,
które są doskonałym miejscem do bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wystawcami a odwiedzającymi te wydarzenia rolnikami, a także pomiędzy samymi wystawcami.
mgr inż. Damian Godziński

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Organizowane przez Ośrodek, już od niemal 30 lat,
targi i wystawy wpisały się
na stałe w kalendarz najważniejszych imprez targowych organizowanych na
Warmii i Mazurach. Wydarzenia te są postrzegane
przez wielu wystawców jak
i samych zwiedzających jako
spotkania, na których „trzeba być”. Potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć
najlepiej obrazują liczby –
na Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” gościliśmy w ubiegłym roku ponad 150 wystawców,
których ofertę zobaczyło około 25 tys. zwiedzających.
Tegoroczne XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla
rolnictwa” po raz pierwszy odbędą się w nowej lokalizacji tj.
na terenie lądowiska w Gryźlinach (ul. Lotnicza 2, Gryźliny)
w dniach 3-4 września 2022 r.
Decyzja WMODR o zmianie miejsca organizacji tego wydarzenia podyktowana jest strategią rozwojową Ośrodka i planami związanymi z dalszą działalnością wystawienniczo–targową. Ta kluczowa dla Ośrodka lokalizacja zapewni atrakcyjną
przestrzeń do organizacji przedsięwzięć wpisujących się w misję Ośrodka oraz wydarzeń, które przez lata wypracowały sobie markę i prestiż w branży. Nowe miejsce oferować będzie
komfort zarówno wystawcom jak i zwiedzającym, zapewniając większą powierzchnię do prezentacji szerokiej oferty firm
z branży rolniczej.
Wykorzystując wieloletnie doświadczenie Ośrodka w organizacji tego przedsięwzięcia, dołożymy wszelkich starań, aby
na tegorocznej edycji Jesiennych Targów Rolniczych, zaprezentować Państwu jak najbogatszą ofertę producentów maszyn
i urządzeń rolniczych, urządzeń wykorzystywanych w budynkach inwentarskich, pasz i dodatków paszowych, środków
ochrony roślin, materiału nasiennego, gospodarstw ogrodniczych i szkółkarskich.
Równolegle z tegoroczną edycją targów odbywać się będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
na której swój bogaty dorobek hodowlany zaprezentują warmińsko-mazurscy hodowcy bydła mlecznego i mięsnego, koni oraz owiec i kóz. Dzięki posiadanym przez Ośrodek dwóm
halom namiotowym o powierzchni 1000 m2 każda, hodowcy
będą mieli doskonałe warunki to prezentacji swoich zwierząt,
a one same komfortowe warunki do bytowania z zachowaniem
obowiązujących przepisów dobrostanu zwierząt.
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Obecność na targach będzie także okazją do zdobycia i poszerzenia posiadanej już wiedzy, na organizowanym przez
Ośrodek już po raz czwarty Forum Innowacji. Tegoroczne Forum organizowane pod hasłem „Głód jakości” to dwudniowa
konferencja podzielona na część branżową, czyli spotkania realizowane w formie krótkiej części wykładowej (nauka, badania) oraz panelu dyskusyjnego, oraz część ogólną podczas której odbędą się wykłady poświęcone perspektywie rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zielonej transformacji wdrażanej przez UE, innowacyjnych technologii. Celem Forum będzie
zaprezentowanie nowinek naukowych, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzbudzenie w uczestnikach ciekawości i potrzeby zmian, dzięki którym będą mogli poszerzyć i udoskonalić swoją działalność. W tym roku bardziej niż na nowinkach
technologicznych, o których dużo mówi się na co dzień, skupimy się na innowacjach systemowych w tym produktowych,
procesowych, usługowych czy marketingowych.
Podczas targów, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie
można skorzystać z porad fachowców. Odwiedzający targi ze
strony specjalistów uzyskają pomoc na temat wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych i unijnych.
Swoją radą i pomocą będą też służyć przedstawiciele instytucji
i organizacji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi,
na czele z Ośrodkiem, którego pracownicy będą udzielać porad z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, rachunkowości, WPR oraz wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki.
Już dziś zapraszam Państwa do udziału w XXVIII Jesiennych Targach Rolniczych oraz towarzyszącym im wydarzeniom. Mam nadzieję, że spędzony z nami czas i wiedza zdobyta podczas pierwszego wrześniowego weekendu wspomoże
Państwa w podejmowaniu racjonalnych decyzji, skutkiem czego będzie wzmocnienie efektywności produkcji Państwa gospodarstw rolnych i ich konkurencyjności rynkowej.
Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.
wmodr.pl oraz na fanpage Ośrodka www.facebook.com/wmodr.
olsztyn.

z życia WMODR

Z życia WMODR

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

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

n

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022
W okresie Do 7 lipca br. trwać będą spotkania polowe w ramach II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola. Do udziału w spotkaniach z rolnikami zaprosiliśmy naukowców
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Doświadczenie organizacji dni pola z poprzedniego roku pokazało nam, że są to spotkania oczekiwane,
głównie z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu między osobami zainteresowanymi rozwojem rolnictwa, a więc
wzrostem ilościowym produkcji i poprawą jakości surowca.
Harmonogram wydarzenia dostępny jest na str. 2.

|

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych
przez Ośrodek:
Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego – harmonogramy szkoleń dostępne są na www.
wmodr.pl oraz w aplikacji na telefony komórkowe ODR Olsztyn. Informacje o planowanych szkoleniach i pokazach można uzyskać u każdego doradcy terenowego. Ośrodek proponuje szkolenia o tematyce dotyczącej, m.in.: integrowanej ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, żywienia bydła mlecznego,
bieżących informacji o działaniach PROW na lata 2014-2020, rachunkowości rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego.

n

Konkursy WMODR
n „Najciekawsza zagroda edukacyjna Warmii i Mazur” –
spośród zgłoszonych do konkursu zagród – uczestników Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – komisja wyłoni tę, która charakteryzuje się m.in.: najciekawszą ofertą edukacyjną, atrakcyjnością zajęć, estetyką otoczenia edukacyjnego. Na zgłoszenia zagród czekamy do
15 lipca br. Więcej informacji: Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.
n „Rolnictwo to moja pasja” – konkurs fotograficzny dla miłośników rolnictwa
oraz przyrody Warmii i Mazur. Zdjęcia
można przesyłać do Ośrodka do dnia
20 sierpnia br. Oceniane będą w trzech
kategoriach: mieszkańcy wsi – ludzie
i zwierzęta, wiejski krajobraz, wieś – bezpieczne miejsce. Więcej informacji: Joanna Zarucka, tel. 665 892 879.

można wyroby regionalne i tradycyjne. Targom towarzyszyć
będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – bogaty dorobek hodowców z Warmii i Mazur zostanie
ukazany szerokiemu gronu odbiorców. Podczas targów zaprosimy Państwa do udziału w IV Forum Innowacji „Głód jakości” – dwudniowa konferencja poświęcona głównie perspektywom rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego. Wystawców prosimy o kontakt z komisarzem targów – Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542.

n

Lokalne Partnerstwa Wodne
WMODR, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od
2020 roku realizuje koncepcję tworzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Lokalnych Partnerstw Wodnych
(LPW). Podjęta inicjatywa LPW ma na celu zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów działających, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa. Pierwsze, pilotażowe, partnerstwo powstało w 2020 roku na terenie powiatu braniewskiego. W roku 2021 partnerstwa zawiązały się
w 9 powiatach naszego województwa. W tym roku powstanie kolejnych 9 partnerstw. Więcej informacji można uzyskać
u wojewódzkiego koordynatora LPW dr. Pawła Urbanowicza,
tel. 665 895 606.

|

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP
w Rolnictwie
Za nami finał wojewódzki Olimpiady, który odbył się w dniu
21 czerwca 2022 r. Młodzi rolnicy zmierzyli się z testem oraz
zadaniami praktycznymi. Zwyciężył pan Przemysław Łożyński z pow. działdowskiego. Relacja z Olimpiady znajduje się
na str. 42.

n

XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
Targi odbędą się w dniach 3-4 września br.
na terenie lądowiska w Gryźlinach. Zaprezentowana zostanie szeroka oferta maszyn rolniczych i urządzeń do produkcji żywności.
Nie zabraknie roślin, artykułów szkółkarskich,
sadowniczych i ogrodniczych. Nabyć będzie
Bieżące Informacje nr 7-8 [392] n Lipiec-Sierpień 2022
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wiadomości z województwa

Niskie podatki – przedsiębiorca, pracownik,
rodzina, emeryt

Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 czerwca br. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa obniża PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych
w podatku dochodowym.
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Bez zmian pozostają korzystne rozwiązania, które zaczęły
obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., w tym m.in.: wyższa kwota
wolna (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł). Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
Ustawa upraszcza i stabilizuje system podatkowy. Zmiany
były poprzedzone szerokimi konsultacjami z organizacjami
księgowych, doradców podatkowych, ekspertami, przedstawicielami biznesu i z dostawcami oprogramowania kadrowo-płacowego. Zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca br., będą dotyczyły rozliczenia za cały 2022 rok. Natomiast w zaliczkach na
podatek dochodowy, które co miesiąc potrącane są z naszych
zarobków, odczujemy już od 1 lipca br. Do tego dochodzi cały
wachlarz rozwiązań prorodzinnych.
Obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc. umożliwia likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców (niekorzystających z obniżonej stawki PIT) wprowadzone zostało odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.
Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców będzie to 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki
(pomniejszenie podatku).
Ustawa daje również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy
wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Ustawa przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na
zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł)
korzystać będą wszyscy samotni rodzice.
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Zwiększony został limit kwoty dochodów dziecka, który
warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), a renta rodzinna
rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej. W wyniku wprowadzonych zmian nie będzie pobierana składka zdrowotna od
renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie. Podpisana ustawa
podniosła również wysokość procentową podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 proc.
do 1,5 proc.
Nowe regulacje rozwiązują problem podatników mających
kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby,
które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys.
zł). W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po
150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Od 1 stycznia 2023 r. kwota
wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym
przy umowach zlecenia.
#NiskiePodatki to m.in.:
q Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS,
PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15
lutego do 30 kwietnia.
q Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą
oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
q Ulga na zabytki w nowym kształcie – wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem formalnym polegającym na tym, że skorzystać z niej będzie
można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

z życia ARiMR

Bitwa Regionów 2022 – kolejny konkurs KGW
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera KGW od 2018 roku. Obecny nabór wniosków będzie
trwał do 30 września, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) to jedna
z najstarszych form organizacji społecznych,
jakie funkcjonują w Polsce. Od 29 listopada 2018 roku podstawą prawną ich działania jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Koło ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kierownicy
biur powiatowych ARiMR zapewniają wsparcie przy tworzeniu
i prowadzeniu kół gospodyń poprzez powołanych do tego zadania pełnomocników.
Ustawodawca wyszedł z założenia, że samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna to niezbędne warunki do skutecznej realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW. Dają Kołom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
i wsparcia finansowego dotacjami ze środków publicznych.
KGW mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast. Obecnie
zarejestrowanych zostało 11 187 organizacji tego typu, z czego
w naszym województwie mamy ich 401 – najwięcej w powiatach: olsztyńskim, ostródzkim i kętrzyńskim.
Od 2021 roku obowiązują wyższe stawki pomocy niż w latach poprzednich: 5 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy
nie więcej niż 30 członków, 6 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków i 7 000 zł, jeżeli koło gospodyń
wiejskich liczy ponad 75 członków.
Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych
w szczególności z:
n prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
n prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
n wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
n inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
n upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
n reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
n rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.
Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz
większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół,
które wnioskują o pomoc. W 2018 r. złożono ponad 4,8 tys. wniosków o dotacje w wysokości prawie 16,3 mln zł, a w zeszłym
roku było to już więcej niż 10 tys. wniosków na kwotę ponad
55,7 mln zł. Na Warmii i Mazurach Koła zyskały ponad 1,8 mln

zł. W tym roku do końca maja złożono u nas 275 wniosków na
kwotę przekraczającą 1,4 mln zł. Wnioski mogą być jeszcze składane do 30 września.
Zakres działalności organizacji KGW jest systematycznie
wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków. Działalność ta we wsiach i gminach prowadzona jest w ramach współpracy z innymi organizacjami, ochotniczymi strażami pożarnymi, społecznością wiejską, organami
samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.
W 2021 r. biura powiatowe ARiMR przyjmowały wnioski
o udzielenie nowej pomocy finansowej dla KGW, przeznaczonej na realizację wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej
społeczności w dostępie szczepień przeciwko COVID-19. Wydanych zostało w naszym województwie 109 decyzji przyznających
pomoc i zaszczepiło się dzięki temu 1 361 osób.
Konkurs „Bitwa Regionów” jest częścią wydarzeń promujących
polską żywność oraz znak PRODUKT POLSKI, a jego celami są:
n promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych;
n promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych;
n promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
Konkurs rozłożony jest na trzy etapy. Etap I zostanie przeprowadzony na poziomie powiatowym, Etap II na poziomie wojewódzkim, a Etap III na poziomie ogólnopolskim:
q Etap I Konkursu – Zespoły biorące udział w pierwszym etapie, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe podczas wydarzenia powiatowego odbywającego się
w kontretnym województwie (ranking wojewódzki), zostaną zakwalifikowane do Etapu II, tj. Półfinału Konkursu. Do
drugiego etapu może być wyłonionych maksymalnie 10 Zespołów z każdego województwa, które zdobyły największą
liczbę punktów w rankingu.
q Etap II Konkursu – Półfinał – będzie polegał na przygotowaniu
i zaprezentowaniu przez Koła wyłonione w ramach pierwszego
etapu, potrawy konkursowej podczas wydarzeń wojewódzkich.
Do finału Konkursu (Etap III) zostaną zakwalifikowane potrawy konkursowe najwyżej ocenione w drugim etapie.
q Etap III Konkursu – Finał – także będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu potrawy konkursowej przez najwyżej ocenione Koła (dokładna data i miejsce wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie).
Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne oraz nagrody dodatkowe przyznawane na każdym etapie Konkursu.
Wszelkie szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie:
www.bitwaregionow.pl.
Bieżące Informacje nr 7-8 [392] n Lipiec-Sierpień 2022
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Z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej
i rodzimego folkloru – Bitwa Regionów 2022

VII edycja Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs dla kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest
m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój
form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
Jacek Pawlik

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania
do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. Bitwa regionów to nie tylko rywalizacja, to także wsparcie polskich rolników i promocja lokalnych produktów.

W drugim etapie 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w województwie, zostaną zaproszone do udziału
w półfinale wojewódzkim. Do finału ogólnopolskiego zakwalifikuje się 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu.
Organizatorzy konkursu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz instytucje
współpracujące Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zapraszają na eliminacje powiatowe „Bitwy Regionów”
podczas Pikników z PRODUKTEM POLSKIM.

W zeszłorocznej edycji Konkursu dla KGW „Bitwa Regionów” udział wzięło 618 zespołów. Pierwsze zaszczytne miejsce
i nagrodę główną otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu z woj. warmińsko-mazurskiego za „Dzyndzałki z wędzoną sielawą i kaszą w świętojańskim wianku z sezonowych ziół
w dwóch sosach”. „Bitwa Regionów” cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego tegoroczna formuła konkursu została
poszerzona o eliminacje na poziomie powiatów, aby wszystkie
Koła miały okazję zaprezentować swoje umiejętności kulinarne.

Zapraszamy do śledzenia informacji o wydarzeniach na stronach: www.bitwaregionow.pl, www.kowr.gov.pl oraz na Facebooku
www.facebook.com/KOWR.OT.Olsztyn.

Do pierwszego etapu zgłosiło się blisko 3200 KGW i stowarzyszeń z całej Polski. Zaplanowano łącznie 257 wydarzeń,
w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i finał ogólnopolski.
Podczas eliminacji powiatowych, wojewódzkich i finału ogólnopolskiego KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne,
a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie. W województwie warmińsko-mazurskim 118 drużyn, w tym 111 KGW i 7 stowarzyszeń, stanie w szranki o najlepszą regionalną potrawę podczas 10 powiatowych pikników
z PRODUKTEM POLSKIM.
Harmonogram Pikników z PRODUKTEM POLSKIM, podczas których odbędą się eliminacje powiatowe „Bitwy Regionów”
Nazwa powiatu

Miejsce imprezy

olecki

Boisko sportowe, ul. Jeziorna 9, 19-404 Wieliczki

2022-07-03

mrągowski i szczycieński

Plac – boisko sportowe, Olszyny 6c, 12-100 Olszyny

2022-07-16

ostródzki

Plac przy Kościele Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Benedykta Opata,
Lubajny 46, 14-100 Lubajny

2022-07-31

ełcki i piski

Plac przy szkole podstawowej, Wiśniowo Ełckie 40a, 19-335 Wiśniowo Ełckie

2022-08-06

kętrzyński i giżycki

Amfiteatr miejski, 11-440 Reszel

2022-08-07

olsztyński i nidzicki

Plac OTL przy stadionie miejskim, ul. Olsztyńska 14, 11-040 Dobre Miasto

2022-08-20

nowomiejski i działdowski

Stadion przy szkole Brzozie Lubawskie 43a 13-306 Brzozie Lubawskie

2022-08-28

gołdapski i węgorzewski

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, ul. Sportowa 2, 19-520 Banie Mazurskie

2022-08-28

powiat iławski

Boisko sportowe Kamieniec, 14-240 Susz

2022-09-03

powiaty braniewski, elbląski,
Port w Tolkmicku, ul. Parkowa 1, 82-340 Tolkmicko
bartoszycki i lidzbarski
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z życia KRUS

Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy

– konkursy KRUS dla dzieci rozstrzygnięte!

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i III edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym dobiegły końca. Wśród laureatów konkursów na szczeblu ogólnopolskim
znalazło się dwoje dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego.
mgr Henryk Żuchowski

Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
Hasło konkursów: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” dotyczyło sposobów zapobiegania upadkom osób wypadków najczęściej zgłaszanych do Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 27
maja 2022 r. w Sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie obu konkursów.
XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
W całej Polsce do tegorocznej edycji Konkursu Plastycznego przystąpiło 39164 uczniów
z 3169 szkół podstawowych z terenów wiejskich. W województwie warmińsko-mazurskim prace do konkursu nadesłało 1154 uczniów ze 118 szkół podstawowych.
Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Patronat honorowy nad etapem wojewódzkim konkursu objął Wojewoda
Warmińsko-Mazurski pan Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Marek Nowacki.
n W I grupie (klasy 0-III) laureatami konkursu na szczeblu
wojewódzkim zostali:
I miejsce – Igor Olszta ze Szkoły Podstawowej w Jamielniku
II miejsce – Stanisław Świtalski ze Szkoły Podstawowej
w Wilczkowie
III miejsce – Patryk Wieczorek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie
n W II grupie wiekowej (klasy IV-VIII) miejsca na podium
zajęli:
I miejsce – Amelia Mariańska ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykach
II miejsce – Natalia Póławska-Borkowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Rydzewie
III miejsce – Szymon Samorajczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gawrzyjałkach

– Lena Krajewska z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie
– Mateusz Mościński ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach
Praca konkursowa Igora Olszta ze Szkoły Podstawowej w Jamielniku została wyróżniona w etapie centralnym konkursu.
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu
na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
Do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę
zgłoszono ogółem 1521 rymowanek. W województwie warmińsko-mazurskim do konkursu przystąpiło 54 uczestników.
Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Minister
Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, zaś patronat honorowy
nad etapem wojewódzkim konkursu objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Marek Nowacki.
n Na Warmii i Mazurach autorami najwyżej ocenionych
prac są:
– Zuzanna Marchewka z powiatu szczycieńskiego
– Piotr Litwicki z powiatu ełckiego
– Leon Druszcz z powiatu ostródzkiego
n Wyróżnienia w konkursie otrzymali:
– Jan Walendzik z powiatu ełckiego
– Marcel Łomecki z powiatu bartoszyckiego
– Ksawery Lempek z powiatu działdowskiego
Wszystkim laureatom konkursów serdecznie gratulujemy!

n Wyróżnienia w I grupie wiekowej (klasy 0 – III) otrzymali:
– Aleksandra Steć ze Szkoły Podstawowej w Bożem
– Natalia Gołaś ze Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
– Julia Biernacka ze Szkoły Podstawowej w Jezioranach
n Wyróżnienia w II grupie wiekowej (klasy IV-VIII) otrzymali:
– Amelia Jaskorzyńska z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego
w Tyrowie

Rys. Igor Olszta,
kl. 1
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z życia samorządu województwa

Marszałek Brzezin: KGW robią dużo więcej

22 projekty otrzymały finansowe wsparcie w tegorocznym konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. W 2022 roku wpłynęło 37 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 172 tys. zł. Pomoc finansowa została przyznana na realizację 22 zadań na łączną kwotę 100 tys. zł.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie otrzymują zadania zgłoszone przez gminy i realizowane we
wsiach, gdzie funkcjonują świetlice wiejskie, czy obiekty będące w zasobach gminy oraz działają Koła Gospodyń Wiejskich.
– Ich działalność kojarzymy najmocniej z pielęgnowaniem kulinarnych tradycji, ale zakres
tej aktywności jest o wiele szerszy – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Członkinie i członkowie
Kół Gospodyń Wiejskich organizują wydarzenia kulturalne, angażują
mieszkańców i napędzają lokalne życie społeczne. Grantami Marszałka
stwarzamy okazję, by Koła mogły pochwalić się swoimi osiągnięciami, jak i zdobyć środki na dalszy rozwój i przedsięwzięcia – dodaje.

W ramach konkursu zostanie zakupiony sprzęt AGD duży
i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielkokrotnego użytku, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw oraz stroje ludowe i regionalne.
Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego zapisane w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.
Wnioskodawcami były gminy wiejskie i miejsko-wiejskie
z województwa warmińsko-mazurskiego na zadania realizowane w sołectwach.

Konkurs „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku
Lp.
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Gmina

Nazwa zadania

Miejscowość

Kwota
dofinansowania

1.

Działdowo

„Wspólnie działamy i naszą rzeczywistość zmieniamy!”

Kramarzewo

4800,00

2.

Olecko

Kulinarne Rewolucje Zatyczanek

Zatyki

5000,00

3.

Gietrzwałd

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich GRONITCZANKI z Gronit

Gronity

4240,00

4.

Nowe Miasto
Lubawskie

Kogel-Mogel gotuje!

Jamielnik

5000,00

5.

Kętrzyn

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „Wopławianki” w sprzęt gastronomiczny
Wopławki
w celu zorganizowania i degustacji potraw kuchni regionalnej.

2500,00

6.

Rozogi

„Kuchy, breje, muzy – mazurskie jédło”

Wilamowo

4700,00

7.

Dubeninki

Piękna i silna gospodyni wiejska to skuteczna promocja potraw regionalnych

Dubeninki

5000,00

8.

Pisz

Zielony Targ w Karwiku

Karwik

5000,00

9.

Zalewo

Zakup wyposażenia dla KGW w Bartach

Barty

4520,00

10. Purda

U podstaw kuchni – modernizacja sprzętu kuchennego świetlicy w Nowej Wsi

Nowa Wieś

5000,00

11. Giżycko

Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Niezłe Ziółka” – zakup wyposażenia

Antonowo

4800,00

12. Olsztynek

„Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku

Elgnówko

3900,00

13. Dobre Miasto

Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Podleśnej

Podleśna

4800,00

14. Frombork

Wszystko już w kuchni mamy – sprawnie działamy

Krzyżewo

4800,00

15. Stawiguda

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gryźlinach w Gminie Stawiguda na poGryźliny
trzeby funkcjonowania koła gospodyń wiejskich

4640,00

16. Orneta

„Latająca kuchnia – Ach te baby”

5000,00

17. Pieniężno

Piękny stół Pakobrotek, czyli zakup talerzy, sztućców i grilla z ławkami, by estetyczPakosze
nie i smaczniej było

5000,00

18. Małdyty

„Warmińskie kiece na lokalne hece”

2400,00

19. Iława

„Cudze chwalicie, swego nie znacie!” – Stworzenie plenerowej kuchni smaków regioZąbrowo
nalnych

5000,00

20. Sorkwity

Zakup sprzętu AGD oraz agregatu prądotwórczego jako doposażenie kuchni na potrzeZyndaki
by wzmocnienia realizacji celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich w Zyndakach

5000,00

21. Morąg

Zwiększenie potencjału KGW w Słoneczniku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia Słonecznik

4000,00

22. Prostki

Wyposażenie Domu Spotkań z Kulturą w namioty wystawowe umożliwiające rozwój
Prostki
działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Prostki

4900,00
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Konopie włókniste – stare uprawy w nowym
wydaniu w odpowiedzi na ekologiczne trendy
Konopie włókniste (Cannabis sativa L.) to łatwa, zrównoważona i wysoko wydajna uprawa przemysłowa, która może
pomóc zaspokoić wysokie globalne zapotrzebowanie na włókna naturalne oraz substancje lecznicze. Rynek inwestorski regularnie dostarcza raportów nt. świetlanych perspektyw branży konopnej. Jednocześnie w polskim prawodawstwie weszły zmiany, dzięki którym prowadzenie uprawy oraz skupu maku i konopi włóknistych będzie łatwiejsze.
mgr inż. Katarzyna Ejsymont

Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie
Konopie włókniste
zarówno siewne jak
i przemysłowe były
uprawiane w Polsce
od niepamiętnych
czasów głównie na
potrzeby przemysłu włókienniczego.
Rozwój przemysłu produkującego sztuczne włókna spowodował jednak w latach
90-tych kryzys w uprawie konopi siewnych. Jednoczenie z uwagi na podobieństwo tych roślin oraz niewiedzę konopie włókniste zaczęto kojarzyć z uzależnieniem, co również wpłynęło na ograniczenie produkcji konopi włóknistych do
minimum.
Na fali proekologicznych trendów od
2015 r., po latach przerwy w uprawie konopi siewnych w naszym kraju, nastąpił
wzrost zainteresowania tą rośliną, co uwidocznia się również we wzroście jej udziału w uprawach. Za powszechnym wykorzystaniem konopi włóknistych przemawiają nie tylko ekologiczne postawy
konsumentów, ale również rachunek ekonomiczny. Wyroby z konopi są w pełni
biodegradowalne, a więc przyjazne dla
środowiska, a ponadto dają możliwość
wszechstronnego wykorzystania praktycznie całej rośliny.
Poza przemysłem włókienniczym konopie włókniste są wykorzystywane w:
n budownictwie (materiał izolacyjny, budulec ścian i dachów),
n przemyśle chemicznym (farby, lakiery,
detergenty),
n przemyśle kosmetycznym (oleje i ekstrakty),
n przemyśle farmaceutycznym olejek CBD,
który sprawdza się w leczeniu choroby
Parkinsona, Alzheimera, astmy, cukrzycy, reumatyzmu, epilepsji, białaczki, depresji, czy stwardnienia rozsianego),
n przemyśle motoryzacyjnym (uszczelki,
obicia drzwi, okładziny sprzęgieł i hamulców),

n przemyśle odzieżowym (głównie odzież
wojskowa, a dzięki właściwościom bakteriobójczym szczególnie odzież dziecięca i pieluchy wielorazowe),
n przemyśle celulozowo-papierniczym
(celuloza konopna charakteryzuje się
wyższą jakością niż drzewna),
n przemyśle spożywczym (olej konopny,
mleczko konopne, biokomponenty),
n przemyśle energetycznym (jako biomasa
o wysokiej wydajności energetycznej),
n rolnictwie:
• paździerze konopne jako podściółka
dla zwierząt oraz podłoże do upraw
szklarniowych,
• doskonały element płodozmianu poprawiający strukturę gleby,
• dobry przedplon do uprawy zbóż
ozimych,
• uprawa konopi jest najlepszym sposobem na oczyszczenie z toksyn
i metali ciężkich terenów poprzemysłowych.
Obecna moda na uprawę konopi wiąże
się z obecnością w produktach konopnych
kannabinoidów, czyli związków chemicznych oddziałujących na stosowne receptory w ciele człowieka. Pozytywny wpływ
na zdrowie człowieka mają szczególnie
THC, czyli tetrahydrokannabinol i kannabidiol (CBD).
Uwarunkowania prawne
Aby rozpocząć legalną uprawę konopi włóknistych, rolnik jako osoba fizyczna,
musi spełnić pewne warunki prawne. Podstawą prawną regulującą warunki uprawy
i skupu konopi jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U.2020.2050 t.j. ze zmianami). Od 7 maja
zaczęły obowiązywać przepisy, dzięki którym prowadzenie uprawy oraz skupu maku i konopi włóknistych będzie łatwiejsze.
Wprowadzenie rejestru podmiotów,
które uprawiają bądź skupują mak lub
konopie włókniste (prowadzony przez dy-

rektorów oddziałów terenowych KOWR)
pozwoli na szybki wpis zamiast wcześniejszego długiego oczekiwania na zezwolenie na uprawę i wyeliminuje problemy związane z rejonizacją uprawy maku i konopi włóknistych w drodze uchwał
sejmików województw. W kolejnych latach podmiot, który będzie kontynuować
działalność w tym zakresie, składa do
KOWR tylko informacje o zmianach dotyczących prowadzenia tej działalności (np.
w zakresie zmiany uprawianej odmiany,
powierzchni lub lokalizacji uprawy). Warto zauważyć przy tym, że nowe uregulowania zapewniają ważność wydanych
przez marszałka województwa zezwoleń
na skup maku lub konopi włóknistych
oraz wydanych przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) zezwoleń na uprawę
maku lub konopi włóknistych przez okres,
na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak
niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Jednocześnie nowe regulacje prawne
rozszerzają listę potrzeb i celów, na jakie
mogą być uprawiane konopie włókniste.
Teraz uprawa będzie mogła być prowadzona na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne,
farmaceutyczne, energetyczne, nasiennictwa i naukowo-badawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne, na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych,
materiałów budowlanych i naturalnych
środków ochrony roślin. Ponadto w określonych przypadkach, wprowadzono możliwość uprawy maku niskomorfinowego
i konopi włóknistych na potrzeby własne.
Dla obecnych i potencjalnych producentów konopi istotne jest wprowadzenie
zmiany definicji konopi włóknistych poprzez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC i THCA do 0,3% w przeliczeniu na suchą masę.
Bieżące Informacje nr 7-8 [392] n Lipiec-Sierpień 2022

11

w polu i na łące

Odmiany konopi uprawianych w polsce
Konopie włókniste są uprawiane jednocześnie na włókna i nasiona. Cechami
istotnymi w hodowli konopi włóknistych
są: wysoka wydajność i jakość włókna, zawartość i skład kannabinoidów, stopień
jednorodności, długość cyklu wegetatywnego oraz odporność na choroby i szkodniki. Dużą uwagę przywiązuje się do wysokiej wydajności i jakości błonnika wraz
z niską zawartością THC.
Konopie są wiatropylne i są zwykle
dwupiennymi roślinami jednorocznymi,
na których kwiaty żeńskie i męskie występują na różnych osobnikach, co powoduje, że konopie naturalnie się krzyżują. Jednocześnie wg najnowszych badań tradycyjny podział konopi na odmiany siewne
(sativa) i indyjskie (indica) oparty na genetyce i profilu chemicznym bywa mylący.
Dlatego niezmiernie ważne jest stosowanie certyfikowanych nasion. Dzięki wieloletniej pracy hodowlanej udało się uzyskać
konopie jednopienne, dojrzewające jednocześnie, o lepszych właściwościach użytkowych oraz surowcu wyrównanym i jednorodnym pod względem zawartości i jakości
włókna. Wszystkie te cechy dają możliwość
łatwiejszego, zmechanizowanego zbioru.
W Krajowym Rejestrze COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych) zarejestrowanych jest osiem
jednopiennych odmian konopi włóknistych: beniko, białobrzeskie, glyana, henola, rajan, tygra, wielkopolskie i wojko.
Wśród nich tylko henola, zarejestrowana
w 2017 r., jest odmianą o przydatności nasiennej. Wyróżnia ją znacznie niższy pokrój przy jednoczesnym dużym plonie nasion. Pozostałe odmiany są typowo włókniste – wysokie (250-300 cm), dające duży
plon słomy, a mniejszy nasion.
Wymagania klimatyczne i glebowe
Konopie włókniste są roślinami niezwykle odpornymi, łatwo adaptującymi
się do różnych warunków klimatycznych.
W zasadzie w każdym rejonie Polski można znaleźć tereny idealne pod ich uprawę, niemniej pod względem powierzchni plantacji tej rośliny przoduje woj. warmińsko-mazurskie.
Niemniej w Polsce, gdzie kolejne sezony wegetacyjne są bardzo różnorodne, odnotowywane są różne rozkłady temperatur i opadów, trudno ustabilizować zawartość CBD w kwiatostanach konopi. Dlatego coraz więcej obserwuje się upraw pod
osłonami. W tym przypadku jednak na-
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leży pamiętać o odpowiednim oświetleniu i nawilgotnieniu.
Konopie włókniste należy uprawiać na
glebach dość żyznych i w wysokiej kulturze. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach głębokich, dobrze przepuszczalnych,
na których poziom wód gruntowych jest
wyższy niż 80 cm. Najlepszymi kompleksami będą pszenny bardzo dobry i dobry
oraz żytni bardzo dobry i dobry. Stanowisko pod uprawę konopi musi być pozbawione zastoisk wodnych. Odczyn gleby obojętny lub lekko zasadowy. Konopie można uprawiać zarówno na glebach
mineralnych, jak i torfowych, bogatych
w próchnicę i wapno, dobrze odchwaszczonych i odpowiednio nasłonecznionych.
Dobrym przedplonem są rośliny bobowate, trawy, okopowe na oborniku oraz zboża. Plantacje konopi, dzięki zdolnościom do
wzrostu w zanieczyszczonym środowisku
oraz właściwościom oczyszczającym glebę
i powietrze (fitoremediacja), mogą być zakładane na różnego rodzaju ugorach, terenach zdegradowanych przez przemysłową działalność człowieka. Istotnym problemem, który może pojawić się przy uprawie konopi, jest niedostatek wody. Rośliny te mają duże wymagania wodne podczas całego okresu wegetacyjnego (250-300
mm). Najwyższe przypadają w okresie intensywnego wzrostu łodygi (czerwiec-lipiec). Wielkość opadów w tym okresie warunkuje uzyskanie zadowalającego plonu.
Przygotowanie stanowiska
Ze względu na głęboki system korzeniowy, który wytwarzają konopie, wymagają one bardzo dobrze przygotowanego
pola. Stanowisko pod uprawę konopi, powinno być dobrze odchwaszczone, dlatego w przypadku stosowania przedplonu
należy wykonać płytką podorywkę, która
zatrzyma wodę w glebie oraz spowoduje
rozkład resztek przedplonu i skiełkowanie chwastów. Na terenach zaniedbanych
i ugorach, konieczne jest zniszczenie darni, zaoranie pługiem i bronowanie, które
mają ograniczyć występowanie głęboko
korzeniących się chwastów jednoliściennych i wieloletnich. Konieczne jest również staranne wykonanie głębokiej orki
przedzimowej (25-30 cm).
Wiosną należy jak najwcześniej przeprowadzić zabiegi bronowania lub włókowania, które ma na celu ograniczenie
parowania, ale także przyspieszenie parowania w miejscach, gdzie jest nadmiar
wody. Skróci to czas potrzebny na ogrzanie gleby oraz niszczy kiełkujące chwasty.

Nawożenie
Konopie włókniste mają duże wymagania nawozowe i dobrze reagują na nawożenie obornikiem i kompostem. Przy obliczaniu dawki azotu należy zwrócić uwagę na przedplon. Zalecana dawka N wynosi 90-120 kg i powinna być stosowana
w dwóch etapach:
n 2/3 dawki podczas uprawek przedsiewnych,
n 1/3 dawki pogłównie, w początkowym
okresie intensywnego wzrostu (druga
połowa maja).
Ostatnim zabiegiem agrotechnicznym
w uprawie konopi jest wysiew drugiej
dawki nawozów azotowych. Zbyt wysoka dawka N przy intensywnych opadach
może spowodować wyleganie roślin, a co
za tym idzie duże utrudnienia w zbiorze
oraz straty w plonie. Nawozy potasowe
i fosforowe należy stosować pod orkę zimową lub wiosną, na dwa tygodnie przed
siewem w dawkach:
n P2O5: 70-100 kg/ha,
n K2O: 150-180 kg/ha.
Odpowiednie pH gleby w uprawie konopi oscyluje w granicach 7,0-7,6. Przy pH
5,1-6,0 wskazane jest wapnowanie, a poniżej 5,0 – jest warunkiem koniecznym. Na
glebach zakwaszonych zaleca się następujące dawki wapna:
n gleby cięższe: 15-20 q/ha CaO (pod
podorywkę lub orkę zimową),
n gleby lżejsze: 20-25 q/ha CaO (wiosną).
Siew i pielęgnacja
Na plantacjach konopi włóknistych stosujemy wyłącznie kwalifikowany materiał siewny. Termin siewu uzależniony jest
od przebiegu warunków atmosferycznych
wiosną. Zazwyczaj powinien odbyć się
tuż po wysiewie zbóż jarych, ale nie później niż w pierwszej połowie maja. Wysiew powinien odbywać się w ogrzaną
optymalnie (8-10°C), ale nie przesuszoną
glebę. Młode rośliny są w stanie znieść
przymrozki do -7°C, jednak długotrwałe
chłody hamują ich rozwój. Głębokość siewu nasion powinna wynosić 3-4 cm, natomiast gęstość uzależniona jest od przeznaczenia uprawy. Na uprawach nasiennych bardzo korzystne jest stosowanie zabiegów spulchniających uprawę międzyrzędową. Istotne jest również usuwanie
z pola roślin męskich (płaskoni).
Konopie są odporne na choroby oraz
szkodniki. Na glebach uprawianych w do-

w polu i na łące
brej kulturze nie ma potrzeby stosowania herbicydów. Jednak w uprawie konopi problemem mogą być ptaki, dla których
nasiona konopi są wielkim przysmakiem,
w związku z czym mogą one znacznie obniżyć plon nasion.
Zbiór
Termin zbioru konopi przypada na
sierpień i wrzesień.
Wpływ na dobór momentu zbioru mają przede wszystkim:
n przebieg warunków klimatycznych
w okresie wegetacji,
n odmiana,
n kierunek uprawy.
Ze względów ekonomicznych najczęściej praktykowana jest dwustronna uprawa konopi (na nasiona oraz włókno). Wybierając dwustronną uprawę, należy określić optymalny termin zbioru dla podwójnego wykorzystania rośliny. W polskich
warunkach klimatycznych, dla potrzeb
zbioru konopi jednopiennych na cele nasienne, optymalny jest zbiór dwuetapowy. W pierwszej kolejności koszone są
same wiechy konopne i następnie przekazywane do suszenia. W drugim etapie
koszone są łodygi konopne, które w zależności od zapotrzebowania mogą być
potem rozdrabniane lub nie. Zbiór konopi jest najbardziej czasochłonnym i pracochłonnym zadaniem w uprawie konopi. Łatwo o błędy, które mogą zniweczyć
efekty wcześniejszych działań w uprawie.
Wytrzymałe włókna konopne mogą zapychać maszyny, a źle ustawiony kombajn
może „gubić” lub niszczyć nasiona. W Polsce jest problem z dostępem do wyspecjalizowanych maszyn przeznaczonych do
zbioru konopi włóknistych. Powszechnie
wykorzystuje się sprzęty ogólnodostępne:
kosiarki pokosowe i samojezdne, zmodyfikowane maszyny do zbioru kukurydzy
czy kombajny zbożowe.
Dopłaty
Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę konopi włóknistych na gruntach kwalifikujących się do
przyznania jednolitej płatności obszarowej, przy zastosowaniu odmian zawierających w uprawie polowej maksymalnie
0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) w suchej masie rośliny.
Od roku 2021 konopie odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpo-

średnich w Polsce, ponieważ dla odmiany
Finola zawartość THC w 2019 r. i w roku
2020 r. przekroczyła dopuszczalną w Unii
Europejskiej wartość 0,2 %.
Nie jest wymagane zawarcie umowy,
natomiast do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć:
n zezwolenie na uprawę konopi włóknistych (co zgodnie z nowymi przepisami dla nowych producentów jest zastąpione rejestracją podmiotów, które
uprawiają lub skupują mak lub konopie włókniste),
n oświadczenie o uprawie konopi oraz
n oficjalne etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi włóknistych
lub – w przypadku odmian dla zachowania bioróżnorodności – etykiety dostawcy lub nadruk albo stempel
stosowany na opakowaniach materiału siewnego odmian dla zachowania
bioróżnorodności lub – w przypadku
uprawy konopi włóknistych złożonej
z materiału matecznego pochodzącego
od hodowcy danej odmiany – oświadczenie będące dokumentem równoważnym etykietom.
W przypadku, gdy siew przypada po
ostatecznym terminie złożenia wniosku
o przyznanie płatności, etykiety lub inne
dokumenty równoważne etykietom należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2022 r.,
a w przypadku uprawy konopi w międzyplonach, etykiety lub inne dokumenty równoważne etykietom należy dostarczyć najpóźniej do dnia 1 września 2022 r.
Minimalna powierzchnia działki rolnej
uprawnionej do dopłaty wynosi 0,1 ha.

ślinami o dużych wymaganiach siedliskowych, w związku z czym praktycznie
w każdym rejonie Polski można znaleźć
warunki idealne do uprawy. Dzięki swoim właściwościom pozostawiają stanowisko w bardzo dobrej kulturze – są doskonałym przedplonem. Biorąc pod uwagę
koszty uprawy, możliwości plonotwórcze
rośliny oraz dodatkowe dofinansowanie
z budżetu Unii Europejskiej, uprawa konopi włóknistych staje się opłacalna. Inwestorzy regularnie bombardowani są raportami nt. świetlanych perspektyw branży konopnej co wywołuje atmosferę „gorączki złota”.
Źródła:
- https://www.gov.pl/
- https://www.stockwatch.pl/
- https://www.sciencedirect.com/
- https://www.tygodnik-rolniczy.pl/
- https://biokurier.pl/
- https://www.cdr.gov.pl/
- https://www.farmer.pl/
- https://research.wur.nl/
- Robin van Velzen, „Cannabis labels are unreliable” Wageningen World, Magazine of Wageningen University & Research about contributing to the quality of life, no. 1 2022, p. 7
- Laurie Wolf, Mary Wolf, „Medyczna marihuana – praktyczne zastosowanie”, Wydawnictwo Vital, Białystok, 2019 r.
- Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 764).
- Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. 2022 poz. 763).

Podsumowanie
Branża konopna wydaje się mieć ciekawe perspektywy. Proekologiczne wymagania konsumentów zarówno co do samych produktów jak i wpływu ich produkcji na środowisko w sposób istotny rodzą zapotrzebowanie na zwiększenie obszarów uprawy konopi włóknistych.
Ponadto kolejne publikacje naukowe
potwierdzają korzystne oddziaływanie
kannabinoidów na organizm ludzki, a badania kliniczne w tym zakresie są w fazie finalnej, co z pewnością pobudzi popyt na produkty CBD.
Uprawa konopi włóknistych nie wymaga dużych nakładów finansowych, jest
też stosunkowo prosta. Konopie nie są roBieżące Informacje nr 7-8 [392] n Lipiec-Sierpień 2022
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Uprawa truskawek w rolnictwie ekologicznym
Chociaż sezon truskawkowy już prawie za nami, trendy w sprzedaży wskazują jednoznacznie na większe zainteresowanie społeczeństwa produktami bio, które są zdecydowanie bardziej wartościowe, smaczniejsze i zdrowsze. Czy warto
produkować owoce miękkie metodami ekologicznymi? Jakie odmiany wybrać, tak by odnieść zadowalający dochód?
Jak produkować zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego?
mgr Magdalena Okurowska

Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie
Zacznijmy od tego,
że truskawka jest
doskonałym owocem zarówno do
spożycia bezpośredniego, jak i do przetwórstwa. Zwykle
uprawiana jest przez
okres 3 lat, ponieważ starsze rośliny cechują się niższym poziomem plonowania.

wek jest właściwy dobór odmian i zdrowych sadzonek oraz sąsiedztwo innych
roślin uprawnych. W rolnictwie ekologicznym preferowane są odmiany odporne na choroby (szarą pleśń) czy szkodniki, i dobrze radzące sobie z zachwaszczeniem. Polecane są tu takie odmiany truskawek jak: Honeoye, Kent, Polka, Salut,
Filon, Elkat czy Selva, które osiągają plon
w granicach 6 ton z hektara.

twa w uprawie, bardzo odporna na
choroby. To średnio wczesna odmiana.
Owocuje zwykle przez cały czerwiec.
q Selva to truskawka powtarzająca owocowanie od lata aż do jesieni (odmiana
całoroczna). Odporna na choroby. Idealna do uprawy w gruncie oraz jako
truskawka pnąca lub wisząca. Plonuje
w sposób ciągły od wiosny aż do późnej jesieni, a nawet do początków zimy.

Dojrzały owoc truskawki jest słodki,
bo zawiera w sobie dużo cukrów, których
ilość zależy od takich czynników jak: stanowisko, pielęgnacja oraz warunki pogodowe, z czego na te ostatnie niestety jako
producenci nie mamy wpływu. Truskawka, by była smaczna powinna mieć odpowiednio dobrane: żyzne, próchniczne,
gliniasto – próchniczne o lekko kwaśnym
pH gleby i odpowiednio nasłonecznione
stanowisko uprawy. Pod uprawę truskawek najlepiej nadają się gleby klasy III
i IV. Przedplonem dla nich nie powinny
być ani pomidory, ani maliny, truskawki, czy lucerna lub koniczyna, ponieważ
te uprawy pozostawiają po sobie różnego rodzaju choroby, mogące porażać nowe plantacje truskawek, powodując duże straty finansowe. Stanowisko powinno być zlokalizowane w miejscach, gdzie
nie powstają zastoiska mrozowe, osłonięte od wiatrów, o niezbyt wysokim poziomie wód gruntowych.

q Truskawka Honeoye jest odmianą
bardzo wczesną, o aromatycznych
i kształtnych, czerwonych i błyszczących owocach. Jest odporna na wymarzanie, na gnicie owoców i szarą pleśń.
q Truskawka Kent to bardzo dobra
wczesna odmiana deserowa. Plonuje obficie. Ma bardzo jędrne, słodkie,
czerwone owoce z charakterystycznym połyskiem. Owocuje zwykle od
początku czerwca do końca czerwca.
q Truskawka Polka to jedna z najsmaczniejszych odmian truskawek. Owoce
są bardzo słodkie, o pełnym, soczystym, czerwonym miąższu. Idealne do
przetwórstwa i do sprzedaży do bezpośredniej konsumpcji. Jest bardzo plenna i odporna na choroby. To odmiana
średnio późna. Owocuje zwykle od połowy czerwca, do początku lipca.
q Truskawka Elkat to polska bardzo
plenna odmiana, obfitująca w bardzo
duże i smaczne owoce. Wyjątkowo ła-

Młode i zdrowe sadzonki truskawek
sadzimy w połowie sierpnia w rozstawie 25-30 cm w rzędzie i 40 cm między
rzędami. Owocującą plantację powinno
się przykryć ściółką w międzyrzędziach.
Najlepiej się sprawdzi do tego celu słoma pszenna lub żytnia, pozbawiona nasion chwastów. Gruba warstwa słomy od
7 do 15 cm pozwoli uzyskać czyste owoce. Warstwa zabezpieczająca glebę powinna być uzupełniana co 2-3 tygodnie,
od początku kwitnienia do ścięcia rozet po owocowaniu. Zabieg ten zapobiega też utracie nadmiernej wilgoci z gleby oraz chroni dojrzewające owoce od
kontaktu z glebą, zapobiega erozji, chroni glebę przed przegrzaniem się i ogranicza zachwaszczenie, na co truskawki są
szczególnie wrażliwe w okresie owocowania i tuż przed nim. Odchwaszczanie
plantacji najczęściej odbywa się w sposób mechaniczny bo zabronione jest stosowanie chemicznych środków ochro-

Ekologiczna plantacja truskawki powinna być zlokalizowana z dala od szlaków komunikacyjnych, to jest w odległości około 200 metrów. Przed założeniem
plantacji trzeba odpowiednio przygotować glebę i wzbogacić ją w azot. W tym
celu w rolnictwie ekologicznym możemy
użyć nawozów naturalnych takich jak:
nawozy zielone, kompost, gnojówka, które powstają w gospodarstwie ekologicznym. Dozwolone jest stosowanie preparatów biodynamicznych, ekstraktów roślinnych czy innych nawozów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Kolejnym ważnym etapem
zakładania plantacji ekologicznej truska-
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ny roślin na plantacjach ekologicznych.
Zabieg ściółkowania międzyrzędzi pozwala nam zaoszczędzić czas i pieniądze związane z mechaniczną ochroną
uprawy. Ważnym aspektem podnoszącym plon truskawek jest właściwe nawadnianie plantacji, jednakże nie każdy
może sobie na to pozwolić, stąd im grubsza ściółka w międzyrzędziach, tym lepiej dla roślin. Po zbiorach owoców nadchodzi czas prac pielęgnacyjnych, a mianowicie usuwanie rozłogów i koszenia liści, walkę z chwastami oraz nawożenie
tylko preparatami dopuszczonymi w rolnictwie ekologicznym.
By plantacja była długo zdrowa, rozłogi powinno się usuwać systematycznie
przez cały czas ich wyrastania, ponieważ bardzo osłabiają one roślinę mateczną osłabiając jej potencjał plonotwórczy.
Liście po zbiorach owoców kosi się zwykle ręcznie kosą lub kosiarkami. Wysokość koszenia powinna być dostosowana do wieku roślin. Zabieg ten należy wykonać w terminie około dwóch

tygodni od zbioru owoców. Spóźnienie się z tym zabiegiem skutkuje często
osłabieniem powstawania koron bocznych i osłabieniem zawiązywania kwiatów, których ilość decyduje o wysokości
przyszłorocznego plonu. Pierwszego koszenia należy dokonać nie wcześniej niż
po pierwszym roku owocowania, zależnie od uprawianej odmiany. Jednak warto zwrócić tu uwagę na fakt, że koszenia nie zaleca się, gdy rośliny są w gorszym stanie fizjologicznym, ponieważ
może to tylko pogorszyć ich i tak już
marny stan zdrowia. Skoszone liście najlepiej jest zebrać i wywieźć z pola. Można je przekompostować i w postaci kom-

postu użyć do ponownego nawożenia.
Dopuszcza się w rolnictwie ekologicznym pozostawienie liści w międzyrzędziach, ale wówczas trzeba odczekać aż
liście przeschną i wykonać zabieg glebogryzarką, która spulchni ziemię w międzyrzędziach i przemiesza pokos z glebą. Przyczyni się to do wzbogacenia gleby w azot i uzyskania odpowiednio wysokiego plonu owoców w kolejnym roku uprawy i zwiększenia dochodu ze
sprzedaży truskawek w gospodarstwie
rolnym.
Bibliografia u autora.
Fot. Małgorzata Razminas

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

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
PASZ W GOSPODARSTWIE
Urszula Ziemiacka

dztwa Rolniczego

Olsztyn, 2022 r.

W hodowli przeżuwaczy, w szczególności bydła, ukierunkowanych na produkcję mleka, niezbędne jest wykorzystywanie pasz objętościowych o wysokich walorach jakościowych. Od sposobu przechowywania pasz
w okresie letnim jak i zimowym zależy jej wartość pokarmowa.
Należy jednak pamiętać, że każdy rodzaj konserwacji pasz pochodzących ze zbioru użytków zielonych na
okres żywienia zimowego wiąże się ze stratą składników pokarmowych. Największe straty są przy produkcji
siana przygotowanego bezpośrednio na powierzchni łąk. Materiał roślinny, podczas produkcji siana, narażony
jest na kilkakrotne stosowanie zabiegów przetrząsania oraz na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które
powodują rozkład do 50-70% karotenu i do 20-30% białka zawartego w roślinach. Jest wiele składników, które
decydują o jakości pasz objętościowych przeznaczonych dla przeżuwaczy m. in: zawartość suchej masy,
struktura fizyczna, zawartość białka mikrobiologicznego, awartość cukrów prostych i polisacharydów skrobiowych.
To co jest najważniejsze i świadczy o dobrej jakości paszy to przede wszystkim wysoka
zawartość białka i strawność suchej masy organicznej. Stosowanie pasz najwyższej jakości
zapewnia wykorzystanie pełnego potencjału genetycznego zwierząt oraz poprawia ich kondycję zdrowotną i warunkuje wysoką wydajność.

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
Bieżące Informacje nr 7-8 [392] n Lipiec-Sierpień 2022
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Dlaczego warto uprawiać rośliny bobowate
strączkowe

Rośliny bobowate grubonasiennych (strączkowe) mają bardzo duże znaczenie gospodarcze. Wiążąc azot z powietrza, obniżają koszty nawożenia, a także zostawiają dobre stanowisko dla roślin następnych tj. kukurydzy, zboża,
rzepaku, warzyw.
mgr inż. Aneta Gralewska

Główny Doradca Zespołu Doradców w Ełku
Poprawiają strukturę gleby i jej stosunki wodne oraz wpływają na ograniczenie
szkodników i chorób w uprawach zbożowych. Cechują się
wysoką zawartością
białka i aminokwasów egzogennych oraz
dużą strawnością składników pokarmowych, dlatego stanowią wartościowy
komponent pasz, a także cenny składnik
diety człowieka.
Do roślin bobowatych grubonasiennych
zaliczamy: groch, bobik, soję, łubin wąskolistny, żółty i biały, wykę siewną i kosmatą, seradelę oraz fasolę. Udział roślin strączkowych uprawianych na ziarno, w strukturze zasiewów w Polsce, wynosi zaledwie
ok. 2,8 %. Rośliny bobowate odgrywają dużą rolę w płodozmianie i stanowią receptę na zjawisko „zmęczenia gleby” spowodowane stosowaniem monokultur. Są idealnym przedplonem dla wszystkich roślin
uprawnych, które przyczyniają się do degradacji materii organicznej w glebie. Rośliny strączkowe dostarczają substancji organicznej, co wpływa korzystnie na stosunki wodno-powietrzne w glebie, powstawanie agregatów glebowych, ochronę przed
erozją i inne.
Charakterystyczną cechą wszystkich
bobowatych jest symbioza z bakteriami
brodawkowymi, które asymilują wolny
azot z atmosfery. Dzięki temu, nie tylko
nie wymagają nawożenia azotowego, ale
także wzbogacają glebę w ten pierwiastek,
w ilościach od 20 do 200 kg N/ha, w zależności od gatunku. Pozwala to na znaczne
oszczędności w zakupie i stosowaniu nawozów mineralnych. Poza tym azot atmosferyczny związany w procesie symbiozy
jest lepiej wykorzystywany przez rośliny,
niż azot pochodzenia mineralnego. Plony
roślin następczych po przedplonie strączkowym mogą wzrosnąć nawet o 25% bez
dodatkowych nakładów. Ma to znaczenie
zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.
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Rośliny strączkowe mogą udostępniać
roślinom następczym nie tylko azot, lecz
także inne składniki pokarmowe. Dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu mogą pobierać z głębszych
warstw gleby: fosfor, wapń i potas, a następnie przemieszczać je ku powierzchni. W efekcie pierwiastki te stają się dostępne dla innych roślin. Po zbiorze roślin strączkowych w glebie pozostaje duża
ilość resztek pożniwnych bogatych w minerały. Wpływają one na zwiększenie pojemności kompleksu sorpcyjnego i mają znaczenie nawozowe. Rozkładająca się
powoli przez wiele kolejnych lat masa organiczna wywiera długofalowy korzystny efekt następczy w zmianowaniu. By
skorzystać z dobroczynnych właściwości
tych gatunków, oprócz uprawy w plonie głównym poleca się wykorzystywanie roślin strączkowych w mieszankach
międzyplonowych. Szczególnie korzystny
wpływ następczy roślin strączkowych obserwuje się w latach o nierównomiernym
rozkładzie opadów lub ich niedoborach.
Dzięki długim korzeniom palowym, rośliny bobowate wykazują działanie fitomelioracyjne, drenując glebę i pozostawiając
rozbudowane kanały powietrzne. Wpływa
to na poprawę struktury i napowietrzenia
gleby, sprzyja infiltracji wody w głąb gleby
i rozwojowi korzeni roślin następczych. Rośliny strączkowe mają także właściwości fitosanitarne. Pozostawione przez nie resztki
pożniwne sprzyjają rozwojowi saprofitycznych mikroorganizmów, które na skutek
konkurencji o składniki pokarmowe redukują liczebność grzybów patogenicznych.
Rośliny bobowate nie plonują zbyt wysoko, ale ich nasiona zawierają najwięcej
białka spośród wszystkich roślin uprawnych – od 20 do 40%, białko to ma wyższą wartość biologiczną niż białko zbóż.
Poza tym są bogate w aminokwasy egzogenne. Zarówno nasiona jak i zielona masa, stanowią doskonałą paszę dla zwierząt.
Nasiona tych roślin stanowią ważny element produkcji zdrowej żywności.
Oprócz dużej zawartości białka, węglo-

wodanów i aminokwasów, charakteryzują
się dużą zawartością korzystnych kwasów
tłuszczowych i błonnika, witamin z grupy
B i soli mineralnych, a także obecnością
izoflawonoidów hamujących rozwój komórek nowotworowych. Poza tym działają zasadotwórczo na organizm człowieka,
równoważąc zakwaszające działanie mięsa, jaj i produktów zbożowych.
Bobowate są wykorzystywane również pozarolniczo – jako rośliny ozdobne
w urządzaniu terenów zieleni i rekreacji
oraz w zagospodarowywaniu obszarów
zdewastowanych i wyłączonych z produkcji. Pszczelarze korzystają z jej właściwości miododajnych.
Zatem rośliny strączkowe są bardzo ważnym elementem w zazielenieniu gruntów ornych. Walory tych roślin
uzasadniają poszerzenie powierzchni ich
upraw, a powody, by interesować się ich
uprawą, możemy przedstawić jako:
n produkcję zdrowej żywżności – odmiany ogólnoużytko we i jadalne grochu
siewnego;
n pozyskiwanie we własnym gospodarstwie wartościowego i stosunkowo taniego białka do produkcji pasz wolnych od GMO;
n bardzo ważna rola w zmianowaniu,
wyrażająca się poprawą struktury gleby, jej wzbogaceniem w mikro i makroelementy;
n zwiększenie aktywności biologicznej,
doskonały przedplon dla zbóż;
n bardzo ważne ogniwo w rolnictwie
ekologicznym;
n stanowią pożytki pszczele.
Źródła:
- Rutkowski J. 2019. Rośliny bobowate – źródło cennego białka dla ludzi i zwierząt. Materiał informacyjny. W-MODR z siedzibą
w Olsztynie
- https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/rosliny-bobowate-to-same-korzysci,104239.html
- https://www.kalendarzrolnikow.pl/2330/plusy-iminusy-uprawy-roslin-bobowatych
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Strip-till, kolejny krok do przodu
w rozwiązaniach rolniczych

Pasowa uprawa roli znana również pod nazwą strip-till należy do najnowocześniejszych metod rolniczych. Przede
wszystkim znana jest w Stanach Zjednoczonych ale od pewnego czasu również w Europie uzyskuje coraz więcej
zwolenników. Zatem na czym ona dokładnie polega i jakie niesie za sobą korzyści?
mgr inż. Olga Witkowska

Doradca Zespołu Doradców w Działdowie
Strip-till, który uważa
się jako kolejny krok
w przyszłość w produkcji rolniczej, stosowany jest przede
wszystkim w gospodarstwach o dużych
areałach. Wymaga
posiadania specjalistycznych maszyn tj.
agregaty uprawowe, zintegrowane z rozsiewaczem i siewnikiem. Stosuje się go
w uprawie kukurydzy, buraka cukrowego, rzepaku, słonecznika i soi. Jako nowoczesna metoda ma na celu nie tylko osiągnięcie wysokich plonów ale uzyskanie
ich w dobrej jakości z uwzględnieniem
wpływu na środowisko. Zamiarem tej
formy uprawy jest pogodzenie interesów
rolnika i ochrony środowiska.
Siew pasowy jest połączeniem dwóch
systemów uprawy – siewu bezpośredniego i tradycyjnej uprawy orkowej, a dzięki odpowiednim maszynom wpływa pozytywnie na strukturę gleby oszczędzając przy tym dużą ilość czasu. Tradycyjna uprawa polega na silnym spulchnieniu gleby czego wynikiem jest duża utrata wody poprzez parowanie, w strip-tillu
nie spotkamy się z takim zjawiskiem, ponieważ w jednej maszynie mamy zarówno sekcję wysiewającą nasiona jak i sekcję doprawiającą.

przedplonu do siewu rośliny następczej
na polu nie wykonuje się żadnych zabiegów. W tym czasie powierzchnię roli powinien pokrywać mulcz. Dzięki ściernisku i resztkom pożniwnym tworzy się
warstwa izolacyjna chroniąca glebę zarówno przed przegrzaniem jak i wyparowaniem wody niezbędnej do uprawy
roślin.
System uprawy pasowej może składać się z jednego bądź, dwóch zabiegów
agrotechnicznych realizowanych w różnych odstępach czasowych. W sytuacji
jednego zabiegu siew i nawożenie wykonywane są równocześnie. W przypadku dwóch zabiegów w pierwszej kolejności wykonuje się uprawę pasów roli,
a następnie wysiewa się nasiona. W uprawie roślin gdzie występuje szeroka rozstawa rzędów, takich jak kukurydza, nie
zdarzają się problemy z prowadzeniem
agregatu siejącego. Nawigacja satelitarna również może okazać się zbędna. Gorzej prezentuje się sytuacja w wąskich
rozstawach rzędów tj. zboża czy też rzepak. W związku z tym, rolnicy w przypadku takich roślin decydują się na jeden przejazd. Obecne maszyny umożliwiają w trakcie jednego przejazdu nie
tylko uprawę pasów roli ale również na-

wożenie mineralne czy rozprowadzenie
granulatu pestycydów. Istnieje możliwość
wprowadzenia nawozów mineralnych
na jedną głębokość, kilku centymetrów
bądź na dwie głębokości. Bliżej nasion
i na zapas. Dwupoziomowe nawożenie
pozytywnie wpływa przez cały okres
wegetacyjny rośliny. Już w początkowej
fazie wzrostu roślina jest wspomagana
zaś w okresie późniejszym zapewniany jest ciągły dostęp do składników mineralnych.
Pozytywną stroną stosowania striptillu dla gospodarstw rolnych jest istotna oszczędność czasu i pieniędzy. Wydatki na paliwo i nawozy istotnie zostaną zminimalizowane. Uprawa pasowa
zwiększy zawartość wody w glebie co
przyczyni się do równomiernych wschodów i lepszych plonów na glebach silnie przesuszonych. Aplikacja mikroelementów i nawozów w sposób precyzyjny umożliwia roślinie w całości wykorzystać ich przeznaczenie. Siew pasowy redukuje erozję powietrzną i wodną. Gleba zachowuje o wiele więcej wilgotności
po deszczu niż w tradycyjnej formie orkowej. Zmniejsza zachwaszczenie oraz
przyczynia się do rozwoju bogatego życia biologicznego na polu.

Uprawa pasowa polega na spulchnieniu gleby na głębokość 30-35 cm wąskich pasów na polu. Następnie w rzędach tych wysiewane są nasiona i nawozy mineralne. Istotne jest stworzenie odpowiedniej powierzchni do rozwoju systemu korzeniowego, zatem uprawiane
pasy muszą być mocno napowietrzone,
rozluźnione i spulchnione. Nie spotkamy
się tutaj się z odwracaniem i mieszaniem
ziemi, jak ma to miejsce w systemie tradycyjnej uprawy roli przy zastosowaniu
pługa. Spulchnione są wyłącznie pasy,
a w międzyrzędziach znajduje się ściernisko i pozostałości pożniwne. Od zbioru
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Producenci rolni stosujący ten model
uprawy roli zwracają szczególną uwagę na rozmieszczenie resztek pożniwnych na całej powierzchni pola. Kluczowym etapem jest dokładny zbiór przedplonu, który umożliwia uzyskanie właściwego efektu w trakcie stosowania tego
systemu. Wówczas rolnik nie spotka się
z sytuacją, zapychających się elementów
roboczych resztkami roślinnymi, dzięki
czemu nasiona zostaną dokładnie wymieszane z glebą a wykorzystany agregat będzie pracował precyzyjnie, szybko i bez zbędnych awarii. Strip-till należący do systemów uprawy bezpłużnej, charakteryzuje się dużą ilością resztek pożniwnych pozostawionych na polu co może skutkować zwiększoną presją ze strony szkodników, chorób bądź

chwastów. Dużym problemem mogą okazać się nornice i myszy polne, którym
uprawa pasowa stwarza idealne warunki. Ilość gryzoni można jednak monitorować, umieszczając specjalne tyczki dla
ptaków drapieżnych na polu. Jedna taka
tyczka wystarcza na 17 hektarów, dzięki niej zwierzę ma miejsce gdzie może
obserwować uprawę i polować. Również
w sytuacji doboru środków ochrony roślin, trzeba mieć na uwadze, że większość z nich przeznaczona jest do uprawy konwencjonalnej, zatem zanim zastosujemy jakiś środek zapoznajmy się z etykietą. W strip-till istnieje możliwość wystąpienia fitotoksycznego niebezpieczeństwa działania pozostałości zastosowanej
chemii pod przedplon na roślinę następczą, pomimo jakichkolwiek zastrzeżeń.

Nie istnieje doskonały system uprawy
roli, który spełniałby oczekiwania w każdych warunkach. Wybór producenta rolnego powinien być oparty o staranne
przemyślenia i zwrócenie uwagi zarówno na czynniki przyrodnicze, agrotechniczne jak i ekonomiczne. Uprawę efektywną można nazwać tą, która oprócz
dochodowości pozwala wykorzystać potencjał produkcyjny roślin nie wywołując negatywnych skutków na otaczające
środowisko.
Źródła:
- Wpływ współrzędnej uprawy pasowej na
zachwaszczenie kukurydzy pastewnej Aleksandra Głowacka
- uprawypolowe.pl/
- www.kagro.pl

ABC wypasu pastwiskowego
Po zimowym okresie hodowlanym przyszedł czas, aby pomyśleć o pastwiskowaniu, które jest przecież naturalną
i tanią metodą utrzymania (w szczególności żywienia) bydła.
Justyna Nowak

Doradca Zespołu Doradców w Węgorzewie
Trzeba jednak pamiętać, że wypasając
zwierzęta, powinno
się im zapewnić właściwe warunki dobrostanu oraz bezpieczeństwo. Z doświadczenia wiadomo, że
utrzymywanie zwierząt na pastwiskach
przez cały rok sprawdza się bardziej
u bydła mięsnego, natomiast dla bydła
mlecznego zaleca się utrzymanie sezonowe, czyli wypas dzienny.
Zanim jednak wyprowadzimy bydło
na pastwiska warto podjąć działania,
które zapobiegną ewentualnym stratom.
Działania te dotyczą tak pastwiska, jak
i samych zwierząt, które planujemy wyprowadzać na otwarte przestrzenie. Pastwisko dla bydła wymaga właściwej infrastruktury, która przecież po zimie mogła ulec częściowej dewastacji lub zniszczeniu.
Do tej infrastruktury niewątpliwie zaliczyć należy:
n poidła i ich stan;
n ogrodzenie pastwiska, w tym stan
często wykorzystywanego „elektrycznego pastucha”;
n wybór i stan drogi, którą będą przepędzane zwierzęta na pastwisko.
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Bydło jest gatunkiem szczególnie
wrażliwym na wysokie temperatury.
Dlatego zapewnienie im stałego dostępu do wody pitnej, a także możliwości
zacienienia – schronienia przed oddziaływaniem intensywnych promieni słonecznych to konieczne i niezbędne elementy w procesie żywieniowym. Zarówno koryta i poidła z wodą pitną powinny być utrzymywane w czystości i zlokalizowane tak, aby minimalizować możliwość ich zanieczyszczenia, nadmiernego nagrzewania się na pastwiskach. Ich
wielkość (długość) musi być proporcjonalna do ilości stada, zapewniając zwierzętom bezkonfliktowy i swobodny dostęp do wody.
Stan ogrodzenia należy sprawdzić
przed pierwszym wyprowadzeniem bydła na pastwisko. Jeśli jest ono podzielone na kwatery, to pierwsza z nich powinna być obszerna, solidna, wykonana
z żerdzi i dobrze osadzonych słupków.
Wynika to z faktu, iż zwierzęta po sezonie zimowym są bardzo pobudzone
podczas pierwszych wizyt na pastwisku.
W rezultacie łatwo może dochodzić do
uszkodzeń ogrodzenia i niszczenia racicami zadarnienia. Następna kwatera może być już wydzielona „pastuchem elek-

trycznym”. Wskazane jest, aby instalacja
ta była lekka, łatwa w transporcie i modyfikacji. Pozwala to na dogodną i ekonomiczną kontrolę zwierząt, ułatwiając
tym samym gospodarowanie trwałymi
użytkami zielonymi w gospodarstwie.
Szczególnie istotne jest to przy kwaterowym wypasaniu zwierząt.
Przy organizacji miejsca wypasu, warto również zadbać o dobry stan dróg,
przeznaczonych do przepędzania zwierząt. Powinny one charakteryzować się
właściwościami amortyzującymi, być
pozbawione niebezpiecznych wgłębień
i ostrych kamieni. Niewłaściwie skonstruowane szlaki komunikacyjne mogą
przyczyniać się do powstawania chorób
układu ruchu.
A jak przygotować bydło
do wyjścia na pastwisko?
Bardzo istotnym jest, aby przed
pierwszym wyprowadzeniem na pastwisko zwiększyć udział siana lub słomy w dawce pokarmowej, dzięki czemu zwierzęta nie rzucą się łapczywie na
świeżą trawę. Pozwoli to na stopniową
zmianę mikroflory żwacza, który musi
„przestawić się” na zupełnie inny skład

w chlewni i oborze

pokarmu. Tylko bowiem jego prawidłowa
praca daje szanse opłacalności produkcji.
Zdaniem specjalistów, pierwsze wyjście
nie powinno trwać długo. Godzina czy
dwie w zupełności wystarczą, a w kolejnych dniach czas przebywania na pastwisku należy stopniowo zwiększać.
Przyzwyczajanie do nowych warunków żywieniowych i bytowych powinno
trwać ok. 2 tygodnie. W tym czasie w żwaczu zdąży wytworzyć się odpowiednia
mikroflora, a krowy przyzwyczają się do
warunków na zewnątrz – świeżego powietrza, większej ilości światła i innych
temperatur niż te, które panują w oborze.
Niezmiernie ważnym jest, aby przed
planowanym wyjściem na pastwisko
zwiększyć zawartość magnezu w dawce pokarmowej, wprowadzając dodatki paszowe o zwiększonej zawartości tego składnika. Podawanie tlenku magnezu w ilości 50 g na sztukę na dwa, trzy
tygodnie przed rozpoczęciem wypasu
i przez pierwsze tygodnie wypasu z całą pewnością zabezpieczy krowy przed
tężyczką pastwiskową.

Jednym z zabiegów, o którym należy
pamiętać przed wyprowadzeniem krów
na pastwisko jest ich odrobaczenie. Zabezpiecza ono pastwisko przed zanieczyszczeniem jajami, często bardzo groźnych pasożytów. Eliminacja zarówno pasożytów wewnętrznych, jak i zewnętrznych (giez bydlęcy, larwy i jaja much,
kleszcze, wszy, świerzbowiec) przeprowadzona w odpowiednim terminie (2 tygodnie przed rozpoczęciem wypasu) da
nam pewność, że w organizmie zwierząt
zostały zwalczone wszystkie stadia rozwojowe ewentualnych robaków. Środki
odrobaczające podaje się doustnie, w postaci iniekcji bądź poprzez polewanie
karku zwierzęcia substancją aktywną.
Przed wypuszczeniem zwierząt na pastwisko warto również dokładnie skontrolować stan ich racic. Wszelkie niewyleczone stany zapalne, uszkodzenia rogu
czy kulawizny nie tylko sprawiają zwierzęciu ból, ale obniżają wydajność mleczną. Po wyjściu na łąkę zwierzę z chorymi racicami chętniej odpoczywa, niż
pobiera świeżą trawę. Osobniki, u których wykryje się choroby racic, należy

najpierw skutecznie wyleczyć, a dopiero potem wypuszczać na pastwisko. Jeśli nie zostanie przeprowadzony przegląd racic i ewentualna ich korekta, hodowca narazi się na koszty wyższe niż
sam zabieg przycinania rogu racicowego. U krów korzystających z pastwiska
korekta racic powinna być wykonana na
4-6 tygodni przed wyjściem na pastwisko. Kluczowym jest, aby podeszwy racic były grubsze, z uwagi na zmianę rodzaju podłoża.
Reasumując, wypasanie krów na pastwisku ma kolosalne znaczenie nie tylko dla kondycji finansowej hodowcy, ale
też dla samych zwierząt. Przebywanie
na łące daje zwierzętom sporo swobody, umożliwia swobodne poruszanie się,
doskonale wpływa zarówno na procesy
fizjologiczne, które zachodzą w organizmie, jak i na stan emocjonalny. A jedno
i drugie ma przecież niebagatelne znaczenie dla wydajności mlecznej i jakości produkowanego mleka. Warto więc, jak sądzę, podjąć się opisanych wyżej działań,
aby mieć z pastwiskowania bydła włącznie same korzyści.
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Choroby metaboliczne krów mlecznych

Wraz ze wzrostem wydajności krów mlecznych, rośnie ryzyko związane z występowaniem chorób metabolicznych, na
które wpływ ma nieodpowiednie żywienie. Niezbilansowana dawka energii i białka, brak włókna w paszy oraz nieprawidłowa suplementacja makro i mikroelementów mogą znacząco wpłynąć na zdrowotność i kondycję naszych zwierząt.
inż. Grzegorz Bałanda

Doradca Zespołu Doradców w Braniewie
Kwasica żwacza
Podczas trawienia
dużej ilości łatwo
strawnej paszy wysokoenergetycznej
np. skrobi w żwaczu, namnażają się
bakterie odpowiedzialne za wykorzystanie tej energii. Poprzez swoje bytowanie
obniżają one pH w żwaczu, przez co inne drobnoustroje odpowiedzialne za trawienie włókna obumierają. Dochodzi do
zaburzenia trawienia i wielu innych problemów z tym związanych.
Podstawowym objawem wystąpienia
kwasicy, które hodowca może zauważyć jest brak apetytu, co uzewnętrznia
się słabszym pobieraniem paszy. Zwierzę słabo przeżuwa, co wynika z zaburzeń w funkcjonowaniu żwacza, a w kale można zauważyć niestrawione części
paszy. Ponadto kwasicę możemy wykryć
przeprowadzając badania mleka. Należy
wtedy zwrócić uwagę na poziom tłuszczu
w mleku, oraz stosunek tłuszczu do białka. Prawidłowo, powinno być więcej tłuszczu niż białka. Stosunek tłuszczu do białka w przypadku stada zdrowego i prawidłowo skomponowanej dawce pokarmowej powinien wahać się w okolicach wartości 1,1-1,3. Poniżej tej wartości możemy
już mówić o subklinicznej kwasicy.
Przyczyny powstania kwasicy mogą być środowiskowe, np. wpływ stresu cieplnego, oraz żywieniowe. Nieodpowiednia struktura dawki – źle wymieszany oraz zbyt słabo lub zbyt mocno rozdrobniona dawka pokarmowa, zła
kolejność zadawania pasz przy tradycyjnym żywieniu (zbyt wiele paszy bogatej
w energię na raz) mogą spowodować wystąpienie schorzenia. Kolejną przyczyną
może być skarmianie dużych ilości pasz
o niskiej jakości bądź popsutych. W celu
ograniczenia występowania kwasicy należy stosować dodatki paszowe, które podwyższą pH w żwaczu – bufor drożdżowy
lub kwaśny węglan sodu.
Skutkiem wystąpienia kwasicy u krów
jest spadek produkcji mleka, u opasów
brak przyrostów masy. Następuje obniże-
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nia odporności, co prowadzi do łatwiejszej infekcji i wzrostem komórek somatycznych w mleku. W zaawansowanym
stadium dochodzi do uszkodzenia ścian
żwacza. Aby zapobiegać wystąpieniu choroby należy zadawać zwierzętom pasze
dobrej jakości o odpowiedniej strukturze
i właściwym stosunku białka do energii.
Krowa powinna mieć długi czas dostępu
do paszy oraz nieograniczony dostęp do
świeżej wody.
Ketoza
Zdarza się przed porodem, ale najczęściej występuje po wycieleniu, od pierwszego do szóstego tygodnia. Przyczyną
ketozy u krów jest ujemny bilans energetyczny, który powstaje przy nadmiernym
otłuszczeniu w okresie zasuszenia i niedoborze energii po wycieleniu. Chorobie
sprzyja genetyka – największe skłonności ma rasa Holsztyńsko-Fryzyjska. Podstawową przyczyną wystąpienia ketozy
jest dostarczanie krowie zbyt dużej dawki energii w paszy w okresie zasuszenia.
Główne objawy przy chorobach metabolicznych są z reguły podobne: zanik apetytu, spadek pobrania paszy, zmniejszenie produkcji mleka i spadek masy ciała.
W przypadku ketozy w mleku nastąpi
spadek zawartości białka i wzrost zawartości tłuszczu. Łajniak jest zwarty, ciemny i pokryty śluzem, mogą wystąpić zaparcia. Wyróżniamy ketozę kliniczną oraz
podkliniczną. Postać ketozy klinicznej ma
wyraźne objawy, w przeciwieństwie do
podklinicznej, która może pozostać niezdiagnozowana przez długi czas. Ta ostatnia zalicza się do najczęściej występujących chorób przemiany materii we wczesnej laktacji.
Mechanizm powstawania ketozy jest
następujący: krowa po wycieleniu zaczyna produkować duże ilości mleka, co wymaga dużych zasobów energii. Jeżeli zjadana dawka nie pokrywa potrzeb energetycznych, zwierzę uruchamia swoje rezerwy tłuszczowe. Występuje wtedy tzw.
niepełne spalanie tłuszczu, w wyniku czego powstają metabolity zwane ciałami ketonowymi. Pojawiają się we krwi, moczu

i mleku. Uszkadzają wątrobę i zatruwają
organizm. Na skutek niedoboru energii
we krwi spada poziom glukozy, w wątrobie spada glikogen, a w mięśniach kwas
szczawiowy.
Leczenie ketozy polega na dostarczeniu energii, usunięciu ciał ketonowych
i osłonie wątroby. Energię możemy dostarczyć doustnie np. w postaci glikolu lub dożylnie, podając glukozę. Dobrym rozwiązaniem jest podawanie krowie gliceryny,
która, w przeciwieństwie do glikolu propylenowego, ma słodki smak i jest chętnie
pobierana przez zwierzęta. Podajemy preparaty zawierające niacynę, która usuwa
ciała ketonowe oraz cholinę, która osłania wątrobę.
Zaleganie poporodowe
Jest to schorzenie, które występuje zazwyczaj po porodzie, jednak może wystąpić już nawet tydzień przed porodem.
Choroba jest związana z zaburzeniami
pracy mięśni, co objawia się niemożnością wstawania.
Podstawową przyczyną jest nieprawidłowa suplementacja wapnia i fosforu
w okresie zasuszenia. Krowa w okresie
zasuszenia, zwłaszcza w pierwszej fazie nie powinna dostawać pasz bogatych
w wapń, na przykład lucerny. Zbyt duża
dawka tego pierwiastka dostępna w pokarmie powoduje, że u krowy nie wykształci się mechanizm pobierania wapnia w kości. Mechanizm ten jest niezbędny po ocieleniu, gdy krowa produkuje
duże ilości mleka. W tym okresie wapń
dostępny z paszy nie pokrywa zapotrzebowania krowy na ten pierwiastek, co
przy braku mechanizmu pobierania go
z kości, powoduje niedobór pierwiastka, który jest niezbędny do prawidłowego działania systemu nerwowego i działania mięśni – kationy wapnia przenoszą impuls elektryczny między komórkami nerwowymi.
Źródła:
- www.farmer.pl
- www.timacagro.pl
- „Hodowca bydła” nr 2/2022
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Żywe drożdże w procesie żywienia bydła

Kluczowym warunkiem żywienia krów mlecznych, który wpływa na zdrowie i mleczność, obok zbilansowanej dawki
pokarmowej, jest optymalne środowisko w żwaczu. 70-90% białka pobranego w paszy przemienia się w żwaczu na
białko drobnoustrojów, natomiast przemiany węglowodanów w żwaczu powodują powstanie tzw. lotnych kwasów
tłuszczowych, które w mniej więcej 70-80% dają zapotrzebowanie krowy na energię, zużywaną przede wszystkim
do produkcji mleka.
mgr Dominika Trzcińska

Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie
Czym są żywe
drożdże i jakie są
ich rodzaje
Jednym z dodatków
paszowych, które korzystnie wpływają
na prawidłowe funkcjonowanie żwacza są właśnie drożdże paszowe. Są to jednokomórkowe grzyby, które w sprzyjających warunkach szybko się
namnażają przez pączkowanie. Na terenach Unii Europejskiej stosuje się do żywienia przeżuwaczy drożdże ze szczepu
Saccharomyces cerevisiae, które w obecnych
czasach są często używane w przemyśle
biotechnologicznym i rolno-spożywczym.
Drożdże suszone uzyskiwane są np.
z drożdży piwnych, które z kolei otrzymywane są z gęstwy drożdżowej. W świeżej
postaci ten produkt szybko się psuje, ale
została opracowana technologia suszenia
gęstwy drożdżowej, co dało możliwość
na zagospodarowanie uciążliwego produktu ubocznego pochodzącego z przemysłu piwowarskiego, a także na łatwe
przechowywanie drożdży oraz ich dystrybucję. Można wyróżnić drożdże suszone
„martwe” i drożdże suszone „żywe”. Uzyskuje się je z produktów ubocznych różnych gałęzi przemysłu. Są źródłem przede
wszystkim witamin z grupy B, białka, które wykazuje wysokie poziomy aminokwasów limitujących przede wszystkim lizyny, oraz mikroelementów. Z tym, że drożdże „żywe” wpływają też korzystnie na
procesy, które zachodzą w żwaczu.
Wpływ żywych drożdży
na środowisko żwacza
Żywe drożdże dzięki aktywnemu metabolizmowi mogą pochłaniać tlen ze
żwacza, co powoduje wzrost bakterii celulolitycznych oraz zużywających mleczany. Wpływa to na stabilizację pH
żwacza, jak również poprawia strawność
paszy, co prowadzi do lepszego wykorzystania paszy. Dodatkowo wytwarza-

ją mikroelementy, wspomagające procesy metaboliczne zwierząt.
Żywe drożdże mają pozytywny wpływ
na następujące czynniki:
n poprawa wydajności mlecznej oraz parametrów mleka;
n zwiększenie strawności, pobrania paszy;
n mniejsze zagrożenia dla zdrowia (np.
przemieszczenie trawieńca, mastitis);
n stabilizacja pH oraz mniejsze ryzyko
wystąpienia kwasicy.
Cechy, które powinny posiadać
żywe drożdże
CFU (czyli jednostka tworząca kolonie)
to jednostka miary, która opisuje ilość aktywnych, żywych komórek drożdży. Dzięki przeprowadzonym analizom można
powiedzieć, że poprzez zwiększenie poziomów dawkowania, ulegają poprawie
parametry wydajności oraz żwacza. Dlatego dzienne spożycie CFU w przypadku
krów mlecznych nie może być niższe niż
4 x 1010 CFU/zwierzę. Prócz dużej dawki równie ważną rolę odgrywa to w jaki
sposób jest przechowywana pasza, jej stabilność i zwinna aktywacja żywych drożdży w żwaczu.
Żywe drożdże a letnie upały
Im więcej krowa pobiera włókna i im
jest ono mniej strawne, tym samym więcej
ciepła wytwarza się w procesach fermentacyjnych w żwaczu. Jest to tzw. „rozgrzewanie” organizmu krowy ciepłem, które wytwarzane jest w procesach fermentacji w żwaczu i jest bardzo niekorzystne w trakcie letnich upałów. Stosowanie
preparatów drożdżowych w sposób systematyczny ogranicza stres cieplny oraz jego skutki z powodu zwiększenia strawności włókna w żwaczu. Drożdże powodują
zmiany w żwaczu, a konsekwencją tychże zmian jest wyższa strawność włókna.
Jeżeli hodowca nie jest pewien co do tego
czy ma systematycznie podawać prepara-

ty drożdżowe w żywieniu krów w ciągu
całego roku, dobrze było by gdyby stosował je chociaż w okresie letnim.
Postać drożdży
Drożdże dodawane do pasz mogą mieć
postać granuli lub proszku. Najczęściej
maja kształt drobnych kuleczek o średnicy 1-2 mm – otoczkowanych. Dzięki temu, że są otoczkowane są bardziej odporne na działanie wysokich temperatur występujących podczas granulacji. W żywieniu zwierząt najczęściej są dodawane do
mieszanek paszowych.
Podsumowanie
Drożdże mogą być stosowane dla każdej
hodowli, gdyż zawarte w nich związki stymulujące płodność, mają pozytywny wpływ
na funkcje rozrodcze u zwierząt rozpłodowych. Można zaobserwować wyraźniejsze
objawy rui, obniżenie się ryzyka zapalenia macicy, jak i wymienia, lepszy stan racic czy prawidłowy rozwój płodów. Są bardzo cennym dodatkiem w paszach dla młodych zwierząt, które mają niezupełnie wykształcone przedżołądki. U cieląt np. można zaobserwować lepszą odporność i mniejsze występowanie biegunek. W przypadku opasów drożdże, zawarte w podawanej
im paszy, powodują zwiększenie przyrostu
oraz lepszą jakość produkowanej wołowiny. Opasy zdają się być spokojniejsze, mają dobrą kondycję ruchową, natomiast mięso ma lepsze wybarwienie oraz strukturę.
Źródła:
- http://www.portalhodowcy.pl/czasopisma/
hodowca-bydla 468-hodowca-bydla-4-2022/
5953-male-organizmy-dajace-wielki-efektzywe-drozdze-w-zywieniu-bydla
- https://www.wrp.pl/zywe-drozdze-podnosza-strawnosc-pasz
- http://www.portalhodowcy.pl/czasopisma/hodowca-bydla/hodowca-bydla-archiwum/96hodowca-bydla-9-2014/564-drozdze-wzywieniu-bydla
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Zależność między wydajnością mleczną
a wskaźnikami płodności krów

Optymalna płodność krów należy bezspornie do głównych czynników warunkujących efektywność produkcji mleka.
Zaburzenia w rozrodzie to drugi po Mastitis najważniejszy problem w chowie krów mlecznych i powód brakowania
w stadach bydła mlecznego.
mgr inż. Urszula Ziemiacka

Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Pogorszenie wskaźników rozrodu obserwuje się najczęściej w stadach o wysokiej
wydajności. Za główną przyczynę pogarszania się wskaźników rozrodu krów o wysokim potencjale produkcyjnym uważa się
nieprawidłowe, niedostosowane do potrzeb
fizjologicznych żywienie. Hodowca ponosi
koszty niezacielania się krów i opieki weterynaryjnej. Dodatkowymi kosztami zaburzeń rozrodu są także spowolnienie postępu hodowlanego oraz odtłuszczanie się
krów. Stwierdzono, że u krów gwałtownie tracących kondycję
w pierwszych tygodniach laktacji później występowała owulacja, następowało wydłużenie okresów międzyciążowych i wyższy był wskaźnik zapładnialności. Zapłodnienie krowy po porodzie przypada zwykle na okres najwyższej wydajności, a także największego deficytu energii, białka, związków mineralnych
i witamin. Niedobory te oddziałują na podwzgórze i przysadkę mózgową, pośrednio wpływają na wzrost pęcherzyków jajnikowych, funkcję ciałka żółtego, środowisko macicy i przeżywalność embrionów. Problemy z rozrodem występują najczęściej u krów niedożywionych energetycznie. Badania pokazują
że krowy zatuczone zacielają się trudniej po pierwszym zabiegu unasienniania.
Czy wysoka wydajność mleczna
musi pogarszać płodność krów?
Kłopoty z rozrodem krów mlecznych pojawiają się w stadach
coraz częściej, co można wiązać ze zwiększającą się wydajnością
mleczną, a także powiększaniem się stad. Im większe jest stado,
tym mniejsza jest indywidualna kontrola krowy, w tym kontrola pobrania paszy czy zauważenie objawów rui.
Pogorszenie wskaźników rozrodu u wysoko wydajnych krów
nie jest wynikiem niekorzystnego działania genów, bo przecież
jałówki rasy holsztyńsko-fryzyjskiej zacielają się równie dobrze
jak jałówki rasy nizinnej czarno-białej. Pogorszenie płodności
związane jest prawdopodobnie z wysokim zapotrzebowaniem
na składniki pokarmowe u takich krów, które trudno jest pokryć w warunkach żywienia fermowego. Badania pokazują na
przykład, że w wysoko wydajnych stadach krów mlecznych 7080% zwierząt ma w okresie okołoporodowym problemy z subkliniczną hipokalcemią, której przyczyny to z jednej strony dramatyczny wzrost zapotrzebowania na wapń związany z produkcją siary, a z drugiej błędy w żywieniu mineralnym popełniane w okresie zasuszenia.
Większa wydajność mleczna u krów rasy HF powoduje, że
częstsze są przypadki ujemnego bilansu energii oraz związanych
z nim chorób metabolicznych (ketozy), negatywnie wpływające
na płodność. Szczególną uwagę zwraca się na problemy z wykrywaniem rui, związane z niedoborami energetycznymi. To naj-

22

Bieżące Informacje nr 7-8 [392] n Lipiec-Sierpień 2022

prawdopodobniej nie wysoka wydajność sama w sobie jest przyczyną problemów z rozrodem krów mlecznych, chociaż statystyki wskazują na ścisłą ujemną zależność pomiędzy wydajnością
mleczną, a wskaźnikiem zapładnialności. Organizm krowy mobilizuje się w okresie okołoporodowym do wykarmienia potomstwa, a w sytuacji niedoboru składników pokarmowych ukierunkowuje się na wytwarzanie mleka, a nie na rozmnażanie się.
Żywienie najważniejszym czynnikiem decydującym
o rozrodzie krów z wysokim potencjałem produkcyjnym
Cechy płodności charakteryzują się zwykle małą odziedziczalnością, stąd istotny wpływ na zmienność mają czynniki środowiskowe, zwłaszcza żywienie. Podstawowymi przyczynami zaburzeń w rozrodzie są błędy w żywieniu. To nie dobre żywienie poprawia, ale złe pogarsza rozród.
Mechanizmy zależności pomiędzy przemianami energii,
a płodnością krów nie są jeszcze w pełni poznane. Zwraca się
uwagę na zmniejszenie sekrecji hormonu luteinizującego (LH)
w wyniku ujemnego bilansu energetycznego. LH jest niezbędny do wznowienia aktywności jajników po porodzie, wzrostu
i dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, owulacji oraz sekrecji
progesteronu przez ciałko żółte. W celu uniknięcia nadmiernego
ujemnego bilansu energetycznego, a przez to zaburzeń w rozrodzie, należy:
n maksymalizować pobranie paszy po wycieleniu, głównie
poprzez właściwe przygotowanie kondycji krowy w okresie
przejściowym (3 ostatnie tygodnie ciąży);
n zwiększyć koncentrację energii w dawce pokarmowej poprzez
zwiększanie udziału w dawce pasz treściwych, zwiększanie
udziału w dawce kiszonki z kukurydzy, dbanie o termin zbioru zielonek, z których produkowane są kiszonki, stosowanie
dodatków tłuszczowych (np. całe nasiona rzepaku).
Rasa holsztyńsko-fryzyjska charakteryzuje się bardzo wysoką produkcją mleka, nawet do 10 000 kg w całym okresie laktacji. Przy wzroście produkcyjności krów wyraźnie wydłużają się
okresy – międzywycieleniowe, międzyciążowe, spoczynku rozrodczego i usługi, a także wzrasta wartość indeksu inseminacji.
Źródła:
- Gil Z., Felenczak A. i inni., 2019. Zależność między wydajnością
mleczną a wskaźnikami płodności krów. Medycyna weterynaryjna.
- Winnicki S., Kołodziejczyk T., Karbowy A., 2010. Efektywność żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej. Problemy Inżynierii Rolniczej, R. 18(2).
- Kałuża H., Jakubiak K., Królicka M., Walczewska O., 2015. Wpływ
systemu żywienia na wydajność krów mlecznych w wybranych stadach rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Zeszyty naukowe Nr 1(1).
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Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym
– przypomnienie obowiązujących zasad

Przepisy regulujące wszelkie wytyczne, zarówno unijne jak i krajowe możemy zestawić pod wspólną nazwą: bioasekuracji w gosporadstwie rolnym. Możemy również podzielić je na 2 kategorie: nakazy i zakazy jakie hodowca trzody
chlewnej jest zobowiązany spełnić aby zapobiec wystąpieniu ASF zarówno w swoim gospodarstwie, jaki i uniknąć
jego rozprzestrzeniania.
Maria Holba

Doradca Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim
Pomimo, że wirus ASF nie jest w żadnym
stopniu zagrażający zdrowiu i życiu ludzkiemu, to jest śmiertelny dla świń, dziesiątkując całe stada. Ze względu na wysoki stopień oporności wirusa na warunki środowiska, utrzymuje się odpowiednio: we krwi świń – 18 tygodni, w odchodach świń – 60-100 dni w temperaturze pokojowej , w surowym mięsie w temperaturze 4°C – 150
dni, a w mięsie mrożonym około 1000 dni, w szpiku kostnym
– do 6 miesięcy, a w tkankach gnijących zwłok dzika lub świni przez 7-8 miesięcy. Wszystkie te czynniki spowodowały nałożenie szeregu restrykcji i obowiązków sanitarnych na rolników utrzymujących świnie w gospodarstwie rolnym.
Chciałabym zatem przypomnieć Państwu najważniejsze
obowiązujące zasady:
1. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.
2. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających
oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
3. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń
wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść
osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
5. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
6. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane
z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia
się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie
rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
7. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
8. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane
z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
9. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych
mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia
lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe

utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
10. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych
świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy,
loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego
spisu.
11. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem
o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na
stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.
12. Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa,
w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz
dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
13. Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń
przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich
zwierząt.
14. Zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są
utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
15. Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi
z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia,
chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu
niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed
ich podaniem świniom.

|

Proszę również pamiętać, że informacja o niepokojących
objawach chorobowych lub padnięciach świń powinna
być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza
weterynarii.

Wszystkie martwe osobniki należy przenieść w odpowiednio wyznaczone miejsce, do którego można uzyskać dostęp
spoza obszaru o ograniczonym dostępie. Miejsce to powinno
być szczelnie zamknięte, łatwe do czyszczenia i mieć bezpośredni dostęp do zewnętrznej strefy kontrolowanego dostępu.
Źródło:
- Główny Inspektor Weterynaryjny
- https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
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przy zagrodzie

Rolnictwo o obiegu zamkniętym na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Rolnictwo o obiegu zamkniętym jest praktyką rolniczą, która zwraca materię organiczną oraz składniki odżywcze
z powrotem do gleby, w której urosły. Jest częścią praktyki, która zachowuje poziom węgla oraz składników odżywczych w glebie w poziomie umożliwiającym prowadzenie rolnictwa w zrównoważony sposób.
mgr inż. Joanna Bendyk

Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Globalna populacja staje się bardziej rozwinięta i zurbanizowana, rośnie zapotrzebowanie na żywność, energię i wodę. Jednak zasoby Ziemi są ograniczone i mają ograniczoną zdolność zaspokojenia tego rosnącego zapotrzebowania. Standardowym modelem społeczeństwa jest dziś
gospodarka liniowa, w której zasoby przepływają w jednym kierunku od ich wydobycia do producentów, konsumentów i wreszcie do utylizacji. Na całym świecie
każdego roku wydobywa się i wykorzystuje około 90 miliardów ton surowców pierwotnych, z czego mniej niż 10 procent
jest poddawanych recyklingowi. Ma to negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i zdrowie ludzi. Kwestia ta jest tylko
potęgowana przez stres środowiskowy i niepewność wywołaną zmianami klimatu dotyczącymi naszych zasobów żywności i wody. Aby spowolnić wyczerpywanie się naszych zasobów naturalnych i zmniejszyć szkody w środowisku ponoszone
podczas ich wydobycia, należy przemyśleć sposób, w jaki społeczeństwo zużywa zasoby. Można to osiągnąć poprzez odejście w gospodarce od obecnych metod gospodarki na bardziej
skoncentrowaną na ponownym użyciu i recyklingu.
Wpływ rolnictwa konwencjonalnego na środowisko
Wzrost światowej produkcji żywności w ostatnich latach
wiązał się z wysokimi kosztami dla środowiska. Blisko połowa
gruntów nadających się do zamieszkania, obecnie wykorzystywana jest przez rolnictwo. W wyniku postępującego wzrostu
produkcji rolnej w ciągu ostatniego stulecia utracono 1/3 światowej powierzchni lasów. Bezpośrednią konsekwencją wylesienia jest utrata bioróżnorodności. W związku z rozwojem rolnictwa również wykorzystanie światowych zasobów słodkiej wody wzrosło prawie sześciokrotnie w ciągu ostatniego stulecia
(dwukrotnie szybciej niż wzrost populacji w tym samym okresie). Rolnictwo odpowiada za około 70% światowego poboru
słodkiej wody. Do wzrostu rolnictwa przyczyniło się również
intensywniejsze stosowanie nawozów sztucznych oraz syntetycznych pestycydów. Z czasem doprowadziło to do erozji jakości gruntów pod uprawę. Szacuje się, że w wyniku intensywnych praktyk rolniczych około 1/4 gleb na świecie została zdegradowana. Zmiany w rolnictwie i użytkowaniu gruntów odpowiadają za ponad 30% światowej emisji gazów cieplarnianych. Sprawia to, że sektor rolniczy w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych.
Cel rolnictwa o obiegu zamkniętym
Rolnictwo o obiegu zamkniętym koncertuje się na wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zewnętrznych nakładów, za-
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mykaniu pętli składników odżywczych, regeneracji gleb oraz
minimalizacji wpływu na środowisko. Rolnictwo o obiegu zamkniętym, praktykowane na szeroką skalę, może zmniejszyć
zapotrzebowanie na zasoby i ślad ekologiczny rolnictwa. Może pomóc w zapewnieniu ograniczenia użytkowania gruntów,
nawozów sztucznych i odpadów, co umożliwia zmniejszenie
globalnej emisji CO2. Szacuje się, że cyrkularne podejście do
systemów żywnościowych może zmniejszyć zużycie nawozów
chemicznych o 80%. W gospodarce o obiegu zamkniętym recykling materiałów i ich ponowne użycie to nie tylko osobny
krok w celu zamknięcia koła, ale także integralna część wyborów dokonywanych na etapie produkcji.
Rolnictwo o obiegu zamkniętym nie jest nową koncepcją.
Było szeroko praktykowane przez społeczeństwa przedindustrialne (społeczeństwa tradycyjne, przedprzemysłowe). Na
rzecz nowoczesnego rolnictwa, opartego na wysoce intensywnych praktykach, które często nastawione są przed wszystkim
na maksymalizację zysku, a nie ochronę środowiska, zostało
zepchnięte na bok. Przejście na rolnictwo o obiegu zamkniętym wymaga większego nacisku na promowanie rolnictwa na
małą skalę, zakorzenionego w praktykach ekologicznych. Rolnictwo o obiegu zamkniętym wiąże się z lepszym zdrowiem
i żywieniem, w przeciwieństwie do nastawionej na eksport produkcji roślinnej, która często prowadzi do zwiększonego braku
bezpieczeństwa żywnościowego.
Praktyki rolnicze systemu obiegu zamkniętego
W rolnictwie o obiegu zamkniętym wszystkie etapy systemu żywnościowego, począwszy od uprawy, zbiorów, pakowania, przetwarzania, transportu, marketingu, skończywszy na
konsumpcji i utylizacji żywności, są zaprojektowane z myślą
o promowaniu zrównoważonego rozwoju. Integracja upraw hodowlanych i ekologicznych, agroleśnictwa oraz recyklingu wody i ponownego wykorzystania ścieków jest kluczowym elementem modelu rolnictwa o obiegu zamkniętym, którego celem jest ograniczenie emisji CO2, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i znaczne ograniczenie nakładów.
q Rolnictwo mieszane
Rolnictwo o obiegu zamkniętym jest ściśle związane z koncepcją mieszanej hodowli roślin i zwierząt gospodarskich. Na
przykład rolnictwo mieszane może oznaczać odejście od rolnictwa monouprawowego na rzecz zbioru upraw współzależnych, w przypadku których uprawa jednej stwarza korzystne
warunki dla innych na tej samej ziemi. Różnorodność upraw
staje się skuteczną praktyką zmniejszenia nakładów i zarządzania żyznością gleby, a połączona produkcja różnych upraw
i roślin strączkowych może w zrównoważony sposób zwiększyć plony. Rolnictwo mieszane, które łączy uprawę roślin z ho-

przy zagrodzie
dowlą zwierząt, oferuje dodatkowe możliwości rolnictwa o obiegu zamkniętym. Na przykład stosowanie lokalnie produkowanych pasz i obornika zamiast importu i nawozów chemicznych
może przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 w rolnictwie.
Praktyki rolnictwa mieszanego są coraz częściej zastępowane
przez wysokospecjalistyczne systemy rolnicze.
q Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne jest kolejnym kluczowym elementem
rolnictwa o obiegu zamkniętym, dążącym do wyeliminowania uzależnienia od nawozów chemicznych, pestycydów i tworzyw sztucznych. Rolnictwo ekologiczne jest również zazwyczaj bardziej pracochłonne, co zapewnia zatrudnienie i możliwości rozwoju na obszarach wiejskich. W pewnych warunkach
i praktykach zarządzania oraz w przypadku grup upraw, takich jak ryż, soja, kukurydza i koniczyna trawiasta, rolnictwo
ekologiczne zbliżyło się do konwencjonalnych systemów rolniczych pod względem plonów i wymagań dotyczących gruntów
q Agroleśnictwo
Definiowane jest jako sadzenie drzew w połączeniu z uprawami lub pastwiskami. Jest integralną częścią rolnictwa o obiegu zamkniętym. Sadzenie drzew może pomóc w przywróceniu bioróżnorodności w krajobrazach rolniczych, jednocześnie zwiększając żyzność gleby poprzez zwiększanie akumulacji materii organicznej pochodzącej z gnijącej przyrody. Połączenie agroleśnictwa z hodowlą zwierząt gospodarskich stwarza możliwości zastosowania rolnictwa o obiegu zamkniętym
o mniejszym wpływie na środowisko. Wielu drobnych rolników hoduje zwierzęta gospodarskie i często wykorzystuje biomasę z resztek pożniwnych jako paszę dla zwierząt, co zmniejsza dostępną pokrywę gleby. Jednak wraz z rosnącymi drzewami w ich gospodarstwach jest więcej dostępnej biomasy, aby
zaspokoić potrzeby zwierząt gospodarskich i utrzymać stałą pokrywę gleby. Agroleśnictwo może również zmniejszyć zapotrzebowanie na ściółkę z tworzywa sztucznego, wykorzystując liście i inne rośliny jako materię organiczną.
q Recykling wody i wykorzystanie ścieków
Recykling i ponowne wykorzystanie wody do nawadniania
jest ważną częścią cyrkularnej gospodarki wodnej w rolnictwie.
Wykorzystanie ścieków w rolnictwie może potencjalnie doprowadzić do nawadniania dodatkowych 40 milionów hektarów
lub 15 procent wszystkich nawadnianych gruntów. Ponowne

Gospodarka linearna
Weź

wykorzystanie ścieków do celów rolniczych może zmniejszyć
zanieczyszczenie, zapewnić większą ochronę wód i zapewnić
dodatkowe zasoby do ponownego ładowania warstw wodonośnych. Odpowiednio oczyszczone i bezpiecznie stosowane
ścieki są cennym źródłem zarówno wody, jak i składników odżywczych, przyczyniając się do bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz poprawy warunków życia. Na przykład zwierzęta gospodarskie wytwarzają znaczne ilości ścieków, które są bogate w materię organiczną i zawierają składniki odżywcze ważne dla rolnictwa.
Promocja praktyk rolnictwa o obiegu zamkniętym
Przyjęcie rolnictwa o obiegu zamkniętym ma na celu zaradzenie rosnącym obawom o niezrównoważenie globalnej
produkcji żywności, niszczenie gleby, utratę i wyczerpywanie się bioróżnorodności, degradację i zanieczyszczenie zasobów wodnych i gruntów. Celem jest rolnictwo z naturą,
a nie przeciwko niej. Przyjęcie praktyk o obiegu zamkniętym na obszarach wiejskich jest opłacalne tylko wtedy, gdy
zostanie uzupełnione innymi zmianami, które wpływają na
ogólny popyt w systemie żywnościowym na poziomie miejskim i krajowym, takimi jak ograniczenie marnotrawienia
żywności, zmiany w diecie i chęć płacenia więcej za produkty ekologiczne produkty.
Przejście na rolnictwo o obiegu zamkniętym nie powinno
być postrzegane jako powrót do praktyk z przeszłości, ale jako
sposób na uprawianie rolnictwa w zgodzie z naturą, przy aktywnym korzystaniu z postępów naukowych, innowacji i nowych technologii.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie https://wmodr.pl/ochrona-srodowiska-i-klimatu/srodowisko-i-klimat
Źródła:
- Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse dla rolnictwa i leśnictwa. Mateusz Sękowski. CDR 2016
- Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. dr hab. Joanna Kulczycka. Wydawnictwo IGSMiE PAN
- Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Publikacja pokonferencyjna.
WMODR
- https://ellenmacarthurfoundation.org/

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Recykling

Wyprodukuj

Wyprodukuj

Użyj
Wyrzuć

Zamień w odpad

Odtwórz

Użyj

Użyj
ponownie
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agrorynek
CENY PASZ (10.06.2022 r.)
Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie
zł/dt
Pasza CJ
100,00
Pasza DJ
90,00
Śruta sojowa (1dt)
328,00
Śruta rzepakowa (1dt)
280,00
De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1
25 kg/56 zł
Brojler 2
25 kg/54 zł
Odchów 1
25 kg/52 zł
Odchów 2
25 kg/51zł
Nioska towarowa
25 kg/52 zł
Drób wodny
25 kg/58 zł
De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy
20 kg/75 zł
Perfekt
Prestarter MPU C
25 kg/66 zł
Konc.HGC Junior
25 kg/100zł
Konc.HGC Super
25 kg/88zł
Premiks Starter 2,5%
25 kg/189zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5%
25 kg/154
De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk
20 kg/190 zł
Ekono Milk
20 kg/171 zł
West Milk
20 kg/149 zł
Kaliber Starter
25 kg/53 zł
Kaliber Junior
25 kg/52 zł
Krowimix 18 Basic
25 kg/39 zł
Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie
zł/dt
Produkty SANO
Laktoma
64,00
Meggi 35
96,00
Mleko Milsan
168,00
Protamilk Complite
88,00
Protamino Forte
88,00
Protamino Matra
78,00
Protamino Piggi
98,00
Profisan
162,00
Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat
332,00
Prestarter 1
250
Starter Standard
202
Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma
248,00
Mleko Milsan
708,00
San Bull
320,00
Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka
170,00
Lactoma
248,00
Opas
254,00
Keno
154,00
Cielak 1
216,00
Cielak 2
200,00
Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2
224,00
Brojler 3
216,00
Koncentrat 35
300,00
Kurka z podwórka
212,00
Inne (zł/dt)
Otręby pszenne
152,00
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Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie
zł/dt
Tucznik TV Super
299,00
Warchlak W 20%
336,00
Prosięta PDP 20%
345,00
Lochy karmiące LK 20%
296,00
Lochy prośne LP 7,5%
249,00
Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO
174,50
Agro TOP 20 bez GMO
182,00
Agro TOP 22 bez GMO
191,00
Agro TOP 24 bez GMO
198,50
Agro 18 bez GMO
182,50
Agro 19 bez GMO
195,00
Agro 21 bez GMO
203,00
Agro 23 bez GMO
204,50
Agro Finezja 22 bez GMO
223,50
Agro Extra Energia bez GMO
241,50
Agro Delicja bez GMO
302,00
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18
172,50
Agro TOP 20
180,00
Agro TOP 22
189,00
Agro TOP 24
196,50
Agro Perfect 18
180,50
Agro Perfect 19
193,00
Agro perfect 21
201,00
Agro Perfect 23
202,50
Agro Finezja 22
216,50
Agro Werwa (GMO)
396,00
Preparaty dietetyczne (zł/dt)
Wigral Specjal C
28,00
mieszanka dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś bez GMO
235,50
Agro Musli KPP bez GMO
251,50
Agro Starter bez GMO
220,00
Agro Kadet bez GMO
206,50
Agro MH bez GMO
183,00
Agro Top CJ bez GMO
198,00
koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH bez GMO
307,00
Maximus 38 bez GMO
314,00
korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO
217,00
Agro Mix 28 bez GMO
223,00
Mikor 38 Active bez GMO
287,00
Mikor 38 bez GMO
299,00
Mikor 40 Protect bez GMO
280,00
Promotor Activ 38
262,00
Promotor Activ 43
294,00
mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres bez GMO
284,00
BullStar Strong bez GMO
272,50
kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1
64,00
Kurka 2
61,63
Kurka 3
59,63
indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter
78,25
Indyk Vit Grower
73,75
Indyk Vit Finiszer
68,75

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1

62,63

Gęś / Kaczka 2

58,38

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrorac 1

1220,00

Agrolac Excellent

1158,00

Agrolac Komfort Plus

870,00

Agolac Len

745,00
premiksy (zł/dt)

VitAgro Repro Max

890,00

VitAgro SomiFix

630,00

VitAgro Smart

735,00

VitAgro Elita

665,00

VitAgro TMR

435,00

VitAgro Standard

475,00

VitAgro Zasuszenie

630,00

VitAgro Gladiator

425,00

Vit Agro CJ Max

530,00

VitAgro Silver Efekt

435,00

VitAgro Silver Somat

495,00

VitAgro Karot

570,00

RumBa Active

625,00

KillAcid

535,00

Agro Bufor Tytan

435,00

Agro Bufor Max S.C.

365,00

Agro Bufor

338,00

MycoKill

680,00

Agro Fat

1131,50

Calcium Koncept

148,00

VitAgro Przygotowanie

890,00

VitAgro Lakto Somat

530,00

VitAgro Rozród

640,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska

63,25

Kurka Nioska bez GMO

64,00

Kurka Nioska Zgrodowa

63,50

Koncentrat sojowy dla kur niosek

56,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro

92,00

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter

69,25

Brojler Grower

65,25

Brojler Finiszer

64,50

„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j.
Kurzętnik
Power Starter (25 kg)

111,00

Otręby pszenne

170,00

Power tucznik (25 kg)

109,00

Provit L (25 kg)

95,00

Provit P (25 kg)

106,00

Provit T (25 kg)

99,00

Śruta rzepakowa

280,00

Śruta sojowa

330,00

agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.06.2022 r.)
Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
w Giżycku

Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

opak.

opak.

opak.

opak.

zł

opak.

zł

Cevino 500 s.c.

1l

258,00

1l

267,00

Galaxo 150 WG

0,2 kg

126,80

Buster 100 EC

1l

67,25

Desperado 500 S.C.

5l

131,61

Saper 500 s.c.

1l

125,72

1l

75,99

1l

46,94

5l

192,83

5l

189,00

1l

105,79

Nazwa środka
ochrony roślin

zł

zł

zł

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce

HERBICYDY

Chwastox Extra 300 SL
Mustang 306 SE
Chwastox Turbo 340 SL

5l

35

30 g

65,00

1l

155,00

585,00
1l

39,00

Fundamentum 700WG
Fenoxinn 110 EC
Granstar Ultra SX 50 SG

1l

20 g

36,00

Roundup 360 plus
Roundap Flex
Roundap Ultra 360 SL

1l
1l

105,00

39,00

Halvetic 180 SL
FUNGICYDY
Makler 250 ES
Atropos 500EC

1l

62,41

Aspik 250E

1l

158,68

Porter 250EC

1l

117,57

1l

114,30

Kendo 50 EW

1l

363,81

1l

360,00

5l

638,00

X met 100 SL

1l

185,00

Kier 450 S.C

5l

861,61

5l

594,51

100 g

32,58

1l

280,65

100 ml

22,95

500 ml

47,28

Madron 0,5 FS

500 ml

72,91

Flutrix 0,5 FS

500 ml

47,55

Mepik 300SL

1l

75,62

Regullo 500 EC

1l

213,28

Infinito 687,5SC

1l

125

Ambrossio 500 S.C.
INSEKTYCYDY
Los Ovados 200SC
Aceptir 200 SE
Delmetros 100 s.c.
ZAPRAWY i regulatory
Triter 0,5 FS
Syrius 02WS

0,3 kg

25,00

Orius Extra 02WS

0,9 kg

60,00

Orius Extra 250EW

1,5 kg

95,00
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agrorynek
CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.06.2022 r.)
Agro – Małdyty

Nazwa środka ochrony
roślin

opak.

zł

Hurtownia „Alczes”
Lubawa
opak.

zł

Mazur s.j Kurzętnik

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

opak.

zł

opak.

zł

5l

720,00

5l

720,00

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD
Fenoxin 110EC

1l

199,00

1l

148,00

1l

150,00

0,3 kg

112,00

38 g/150 g

69/340.

38 g

70,00

Galaper 200EC

1l

109,00

1 l/5 l

70/360.

1l

70,00

Major 300SL

1l

148,00

1l

136,00

5l

95,00

1l

30,00

0,3 kg

38,00

Fundament 700 WG

Chwastox Extra 300 SL
Tristar 50SG
Chwastox Turbo 340 SL

5l

155.

5l

154,00

Maister POWER 42,5 OD

1 l/5 l

185/870.

1l

190,00

1 l/5 l

82/355.

1l

145

1l

143

Mustang forte 195SE

1l

69,00

Fusilade Forte 150 EC
Puma Uniwersal 069 EW

1l

129,00

1l

139,00
FUNGICYDY

Ambrossio 500 S.C.

1l

216,00 zł

1l

130,00

1l

129,00

Atropos 500 S.C.
Tarcza Łan 250 EW

1l

222,00 zł

1l

80,00

1l

80,00

1l

98,00

1l

99,00

1l

295,00

1l

298,00

1l

69,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C.

50ml

Apis 200SE
Delmetros 100 S.C.

0,25 kg

315,00

1l

245,00

85,00

Mospilan 20 SP

100 ml

49,00

80 g/600 g

64/350.

80 g/600 g

65/350.

1l

80,00

1l

80,00

1 l/5 l

296/1560

5l

1550

ZAPRAWY I REGULATORY
Mepik 300SL

0,3 kg

215,00

Toprex 375SC

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

WYKORZYSTANIE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ
BIAŁKA W ŻYWIENIU KRÓW MLECZNYCH
Dorota Michniewicz

olniczego

Olsztyn, 2022 r.

W żywieniu bydła mlecznego białko stanowi najważniejszy, a zarazem najdroższy komponent
dawki pokarmowej. Nie bez znaczenia jest jego pochodzenie, które warunkuje nie tylko jednorodność paszy, ale również ma duże znaczenie ekonomiczne w gospodarstwach mleczarskich. Biorąc pod uwagę rosnącą intensywność produkcji mleka, rolnicy najczęściej wybierają drogi, ale najbardziej rozpowszechniony dodatek białkowy w postaci poekstrakcyjnej śruty sojowej, pochodzącej
z nasion soi genetycznie modyfikowanej.
Chcąc jednak uniezależnić się od importowanej soi, ministerstwo rolnictwa we współpracy
z wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce podejmuje działania umożliwiające wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu m.in. zwierząt monogastrycznych. Celem takiego działania jest określenie realnej perspektywy zapewnienia krajowego źródła białka. Jest to niełatwe zadanie, ponieważ chcąc zapewnić bezpieczeństwo paszowe w kraju, zastępcze, wysokobiałkowe materiały paszowe muszą odpowiadać pod względem jakościowym i ekonomicznym
paszom sojowym. Natomiast w produkcji zwierzęcej, w tym w stadach bydła mlecznego taka
stopniowa zamiana musi odbyć się bez ujemnych skutków w wynikach produkcyjnych, ekonomicznych czy choćby jakości uzyskiwanych produktów zwierzęcych. Stąd podejmowanie nieustających wysiłków w celu pozyskania zróżnicowanych a zarazem pewnych źródeł białka rodzimego. Nie bez znaczenia jest tu
zaangażowanie wszystkich uczestników rynku, w tym odbiorców pasz (rolników).

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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agrorynek

CENY SKUPU MLEKA (10.06.2022 r.)
Cena
w zł.
za jedn.
tłuszczu

Spółdzielnia

Cena
w zł.
za jedn.
białka

Dopłata
w zł.
za klasę
Extra

Średnia
cena
wypłacona
za miesiąc
/brutto/

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo

2,51

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”
Z.P.M. Mrągowo

2,45

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie

0,11

0,10

0,10+0,05

2,38

Dopłata
za
wielkość
dostawy

Dopłata

0,10-0,22

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

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.06.2022 r.)
Targowisko / towar

pszenica (dt)

jeczmień (dt)

pszenżyto (dt)

ziemniaki (dt)

jaja (szt.)

180-200

1,00-1,20

90-100

0,90-1,20

180-250

0,80-1,50

150

150-250

0,80-1,20

140

180

0,90

140-240

0,80-1,40

200

0,90

Biskupiec
Ełk

210

130

145

Giżycko
Olecko

168

Orneta

160

138

Pisz
Szczytno

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.06.2022 r.)

Wyszczególnienie

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

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY

brak skupu

brak skupu

Żywiec wieprzowy
Strefa niebieska – 6,20 zł + VAT,
Strefa różowa – 6,00 + VAT,
Strefa czerwona – 5,60 + VAT
– WBC kl. E – 8,50-9 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY

poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 10,30
buhajki – śr. 11,40

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R – 22,20
byki pow. 300 kg R – 21,70

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 10,00-14,00 zł + VAT
byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY

śr. 10,85

poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 20,90

brak skupu
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„MAZUR” sp.j.
R. i M. Mazur Kurzętnik”
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Wapno magnezowe

Wapno magnezowe Dolokom

55,00

71,00

wapno granulowane (wapniowe)

wapno granulowane (wapniowo-tlenkowe))

62,00

430,00

330,00

195,00

330,00

wapno kredowe

PK 15-30

NPK 8-20-30

Polifoska 5:15:30

Polifoska 6:20:30

Polifoska 8:24:24

Fosfarm NPK 4:10:15

Amofoska NPK 4:16:18

Amofoska NPK 4:12:20

Amofoska NPK 5:10:25

Amofoska NPK 4:12:12

RSM

Siarczan magnezu

Superfosfat poj. granulowany

Superfosfat wzbog. 40% P2O5 gran.

Siarczan amonu

54,00

70,00

64,00

430,00

340,00

180,00

330,00

340,00

315,00

Nazwa

350,00

ROL-BART FU-H S.Bartkowski,
Lidzbark

320,00

430,00

320,00

340,00

340,00

62,00

258,00

245,00

395,00

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

Saletrosan NS 26(13)

„Banaszewski Edwin
Magazyn Biskupiec”

Saletrzak

50,00

220,00

„U Krzyśka” K.Samoraj
Mrągowo

388,00

53,00

42,00

Roślinna Apteka Teresa Nowak - Ełk

380,00

520,00

AMIGA MRĄGOWO
62,00

48,00

290,00

258,00

310,00

395,00

490,00

zł / dt

163,00

zł/dt

Alfa Agri Michalak
P. A. Michalak Szczytno

zł / dt

412,50

320,00

128,00

247,00

340,00

365,00

471,00

zł/dt

Chemirol Bartoszyce

zł / dt

375,00

409,00

421,50

130,00

340,00

360,00

470,00

zł / dt

Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnictwa „Agroplon” Bartoszyce

zł / dt

67,00

380,00

345,00

320,00

320,00

310,00

420,00

450,00

zł/dt

Agro-Małdyty sp. z.o.o

370,00

zł / dt

450,00

242,00

334,00

385,00

461,00

zł / dt

„BAY WA” Nowa Wieś
14-400 Pasłęk

465,00

„Amiga” sp. z. o.o
Kętrzyn”

zł / dt

420,00

320,00

365,00

520,00

zł/dt

P.H.U. „Biochem” Wiesław Musiał

zł / dt

82,50

320,00

zł/dt

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

460,00

zł / dt

45,00

450,00

460,00

320,00

370,00

500,00

zł/dt

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9,
13-111 Janowiec Kościelny

Saletra amonowa 34%

Mocznik 46%

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

zł / dt

agrorynek

CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.06.2022 r.)

Na dzień sporządzania zestawienia, brak w sprzedaży nawozów mineralnych

agrorynek
CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.06.2022 r.)
Usługa/firma (zł/godz)
Orka pług 4-skibowy

SKR Rybno

SKR Rudzienice

Agroperfekt Kisielice

200/godz

300/h

280,00/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy

360/h

Roztrząsanie obornika

225/h

Transport 1-przyczepa

150-200/godz

200/h

Transport 2-przyczepy

230/h

Siew kukurydzy

250/h

Najem ciągnika

210/h

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów/ha

330/ha

Siew zbóż

210,00/ha

Wysiew nawozów

210/h

Rozwożenie wapna z załadunkiem
Kultywator

180.00/ha

50,00/tona
200/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem

360/h

koszenie kosiarką rotacyjną

235/h

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana

180,00/ha

19,37-23,72/ha

Wypożyczenie ciągnika

125/h

150,00/godz

Podsiew traw siew.VERDO

320/h

230,00/ha

Talerzowanie

200/godz.

320/h

Ładowarka/cyklop

200/godz.

210/h

Koparka

250/godz.

Równarka

150/godz.

Zestaw niskopodwoziowy

200/godz.

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy)
Odwóz kiszonki 4 t

480,00 +55,00/h
200/h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne
Zbiór zielonek

160,00/godz

55zł/szt
700-750/ h

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy

1100/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy

850/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz.

740/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz.

980/godz

Roboczogodzina warsztat

100/godz

Rębak z obsługą

200/godz

Rębak wynajem

500/godz

Gnojowica 2000 l

210/godz

Gnojowica 4000 l

245/godz

330,00zł od przyczepy
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STRASZNE, TRUJĄCE, JADOWITE – POZNAWANIE PUSZCZY ROMINCKIEJ
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Specyficzne warunki przyrodnicze
Puszczy Rominckiej, z krajobrazem
charakterystycznym dla północnej tajgi, wywołują wrażenie prawdziwej dzikiej puszczy. Dominują tu wzgórza morenowe, porośnięte lasami świerkowymi
z niewielką domieszką dębów oraz grabów. Panujący w nich mrok, duża wilgotność, swoisty dywan różnorodnych mchów oraz wiszące na
gałęziach porosty, czyni puszczę tajemniczą.
Starodrzew
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Geograficzne położenie puszczy należy do Pojezierza Litewskiego. Przecięta jest granicą polsko-rosyjską. Cały jej obszar obejmuje
35,5 tys. ha, z czego po polskiej stronie znajduje się tylko 15,5 tys.
ha lasów. Najwyższe wzniesienie sięga 295 m n,p.m., a najniżej położony punkt, gdzie rzeka Błędzianka przekracza granicę państwową – 150 m n.p.m. Puszczę tworzy kilka podstawowych zbiorowisk
leśnych. Największy procent wśród typów lasu stanowią lasy borealne – bory mieszane, które tworzą głównie świerk i sosna. Duży
udział w drzewostanach mają gatunki liściaste - dąb szypułkowy, olsza, brzoza, grab, leszczyna, wiąz, wierzba, lipa, klon zwyczajny, jesion. Torfowiska, jako niezwykle ubogie siedliska, stanowią doskonałą
ostoję dla reliktów polodowcowych, tj. brzoza niska, malina moroszka, czy jedyne w Polsce stanowisko manny litewskiej. Występują tu
rosiczka owadożerna, wielosił błękitny, stoplamek bałtycki, żłobik koralowy, turzyca skąpokwiatowa, koniczyna kasztanowata, pióropusznik strusi, czosnek niedźwiedzi, przetacznik górski, a także obfite porosty. Spośród ptaków są kowalik, kruk, sójka, orzechówka, kukułka,
a także wiele gatunków dzięciołów, sikor, drozdów, łuszczaków, muchołówek i pokrzewek, krogulce, myszołowy, błotniaki, orliki krzykliwe oraz gołąb siniak, sowa włochatka. dzięcioł białogrzbiety. Są też:
bocian czarny, żuraw, samotnik, smużka, rzęsorek rzeczny, kumak
nizinny, traszka grzebieniasta oraz lisy i tchórze, wydry, puszczyki,
łasice, kuny, jenoty, a także już nieliczne wilki i rysie.
Dla wszystkich, którzy chcieliby poznać dziedzictwo historyczne
i przyrodnicze Puszczy Rominckiej przygotowano kilkanaście ścieżek przyrodniczych. Każda trasa przybliża inne charakterystyczne
miejsca lub występujący na tym terenie gatunek zwierząt i roślin.
Alternatywą dla ścieżki przyrodniczej są wędrówki z questem. QUESTING – to aktywna zabawa terenowa, polegająca na docieraniu
do wyznaczonego celu nieoznakowaną ścieżką. Najprościej mówiąc,
questy to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Poznaje się
przy tym najważniejsze atrakcje w danym miejscu. Nie trzeba do te-
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go znakowanych szlaków turystycznych, ponieważ idzie się według
wskazówek znajdujących się na karcie wypraw. Do dyspozycji zwiedzający mają rymowany opis oraz ilustrującą go mapę. Nadleśnictwo Gołdap oferuje dwa questy: „Sekrety Lasu Kumiecie w Gołdapi”
oraz „Drzewa Lasu Kumiecie”. Pierwszy przedstawia historię Lasu
Kumiecie związaną z wojskami Luftwafe. Spacerując trasą drugiego
questu można poznać drzewa charakterystyczne dla mazurskich lasów i ciekawostki z nimi związane. Na trasie trzeba wykonać zadania, zawarte w queście, które służą do rozwiązania finałowego hasła. Na końcu drogi należy wpisać się do Księgi Gości i przybić pieczęć questu. Gotowe ulotki można otrzymać w biurze Nadleśnictwa
Gołdap lub pobrać na stronie internetowej.
Edukację przyrodniczą można prowadzić również przy użyciu nowoczesnych technik edukacyjnych z użyciem smartfonów. Technologia niezwykle ułatwia nam poznawanie świata i rozpoznawanie obiektów. Powszechne smartfony i dostęp do mobilnego Internetu pozwalają lepiej widzieć i słyszeć. Smartfon i odpowiednia aplikacja umożliwia rozpoznawanie grzybów, roślin, zwierząt, nieznanych obiektów.
Są również aplikacje do rozpoznawania głosu ptaków. Można poznawać niezwykłe zjawiska biologiczne - które rośliny są trujące, a które magiczne, które owady są jadowite, trujące, a które wykorzystano w medycynie. Za pomocą odpowiedniej aplikacji można rejestrować i rozpoznawać głosy nietoperzy. Nie widać ich, a słychać, gdy
w nocy fruwają. Informację można przesłać do bazy danych. W ten
sposób zbierane są z całego świata. Każdy może poznawać świat
i jednocześnie być współpracownikiem naukowców. Jeszcze nigdy
wcześniej nie było tylu przyrodników, naukowców amatorów i takiego przyrostu danych.
W zaczarowaną wiedzę wprowadzał podczas zajęć terenowych,
będących częścią konferencji „Puszcza Romincka – coś pięknEGO”
Profesor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego Stanisław Czachorowski, znakomity znawca świata przyrody. Po więcej niezwykłych
ciekawostek przyrodniczych odsyłam do bloga Pana Profesora.

|

Uwaga: Puszcza Romincka leży przy polsko-rosyjskim pasie granicznym, dlatego podczas wędrówki po leśnych ścieżkach dobrze
mieć przy sobie dokument tożsamości.

Źródła:
- www.pkpr.warmia.mazury.pl; goldap.bialystok.lasy.gov.pl;
- www.profesorskiegadanie.blogspot.com; materiały konferencyjne
„Puszcza Romincka – coś pięknEGO” – Lokalna Grupa Działania
Lider w EGO

Rosiczka

Bocian-czarny

przy zagrodzie

Postępowanie z odpadami rolniczymi
w gospodarstwie rolnym

W gospodarstwie rolnym powstaje wiele różnych strumieni odpadów, w tym odpady związane z działalnością rolniczą,
a mianowicie: folie, środki ochrony roślin, opakowania, worki po nawozach, przeterminowane środki ochrony roślin,
agrowłóknina, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, baterie, akumulatory, sznurki, wyroby
azbestowe, skrzynki, przepracowane oleje silnikowe, padłe zwierzęta, odpady weterynaryjne, chemikalia używane
w gospodarstwie i inne.
dr inż. Izabella Kłodowska

Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Zgodnie z ustawą
o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.
z 2022 r. poz. 699) do
odpadów komunalnych nie zalicza się
odpadów powstających z działalności rolniczej. W związku z tym gmina z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie może pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania tych odpadów. Nie wolno również przekazywać ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), ponieważ przeznaczony jest dla odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych.
W taki razie jak należy postępować
z tego rodzaju odpadami?
W każdym Urzędzie Gminy można
uzyskać informacje o firmach zajmujących się utylizacją odpadów z działalności rolniczej. Przekazanie odpadów następuje na podstawie indywidulanej umowy z wybraną firmą odbierającą odpady.
Wyroby zawierające azbest np. eternit pokrywają dachy wielu jeszcze budynków mieszkalnych lub inwentarskich w Polsce. Ze względu na szkodliwy wpływ na zdrowie obowiązuje zakaz
ich stosowania, a stare wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte z budynków do 2032 roku. Firmy zajmujące
się usuwaniem i utylizacją azbestu świadczą usługi odpłatnie. W pierwszej kolejności warto udać się do Urzędu Gminy,
w celu uzyskania informacji o wsparciu
finansowym. Ponieważ Gmina mogła zawrzeć umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie usuwania azbestu.
Problemowymi odpadami są także zużyte folie rolnicze, opakowania po nawozach, siatki i sznurki do owijania balotów.
Rolnik we własnym zakresie powinien
skontaktować się z firmami utylizacyj-

nymi. Na stronach internetowych urzędów gmin można również uzyskać kontakt do podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie. Usługa jest oczywiście odpłatna.
Opakowania po środkach ochrony
roślin niezawierające substancji niebezpiecznych powinny trafić do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku odpadów niebezpiecznych można oddać do punktu
sprzedaży, który uczestniczy w Systemie
PSOR. Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR), które nadzoruje System Zbiórki Opakowań, wskazane zostały punkty odbioru wspomnianych odpadów.
Przepracowane oleje silnikowe powinny być magazynowane w pojemnikach nieprzepuszczalnych w miejscach
utwardzonych i zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Odpady te
należy przekazać do podmiotów zajmujących się utylizacją i/lub ich przetwarzaniem np. do stacji benzynowych, autoryzowanych stacji obsługi pojazdów,
warsztatów samochodowych lub skorzystać z bezpłatnej zbiórki przepracowanych
olejów organizowanych przez gminy.
Zużyte baterie należy oddać w wyznaczonych punktach np. w urzędach
gmin. Natomiast akumulatory powinny
zostać zwrócone do punktów ich sprzedaży. Podobnie jak i opony ciągnikowe
od maszyn rolniczych lub do punktu wymiany opon.
Padłe zwierzęta nie wolno zakopywać
w ziemi czy zagrzebywać w pryzmach
kompostu lub obornika. Zgodnie z przepisami prawa powinny zostać poddane unieszkodliwianiu w zakładach utylizacyjnych, posiadających specjalistyczne środki transportu do przewozu takich odpadów. Dotyczy to także odpadowej tkanki zwierzęcej o właściwościach
niebezpiecznych i odpadów weterynaryjnych.

Według ustawy o odpadach rolnicy
gospodarujący na powierzchni poniżej 75
ha nie mają obowiązku uzyskania wpisu
do rejestru BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce
Odpadami dostępna na stronie https://bdo.
mos.gov.pl), prowadzenia ewidencji odpadów czy sprawozdawczości. Taki obowiązek ciąży na gospodarstwach rolnych
o powierzchni powyżej 75 ha.
Uproszczoną ewidencję odpadów
z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które:
n wytwarzają odpady niebezpieczne
w ilości do 100 kilogramów rocznie,
n wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.
Powyżej wymienionych wartości rolnik musi prowadzić pełną ewidencję odpadów, a więc kartę przekazania odpadów i kartę ewidencji odpadów.
Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów
i wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów przez okres 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym
zostały sporządzone te dokumenty. Ponadto jest obowiązany do udostępniania
dokumentów i wszelkich danych, na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.
Źródła:
- Grabczyńska M. 2018. Odpady w gospodarstwie rolnym. KPODR w Minikowie.
- Ciemniak L. 2019. Ochrona środowiska
w gospodarstwie rolnym – zasady ogólne.
CDR w Brwinowie O/Radom.
- Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21,
z późn. zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 699.)
- https://bdo.mos.gov.pl
- https://www.cdr.gov.pl
- https://samorzad.gov.pl
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Od jesieni do wiosny w dawnym Jabłonowie
Teresa Romańska
I miejsce w konkursie pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje
na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”.
– Wnuczusiu kochana, oczka wypatrzysz. Albo komputer,
albo komórka. I tak w kółko.
– Babciu, co mam więc robić.
– Znajdź sobie inne zajęcie. Masz przecież koleżanki.
– Moje koleżanki podobnie spędzają czas.
– Nie rozumiem, ja bym tak nie mogła.
– To co robiłaś babciu w długie wieczory, gdy byłaś w moim wieku?
– Co? Kiedyś spędzało się czas wolny zupełnie inaczej. Ciekawiej.
– Ciekawiej, to znaczy jak?
– Z koleżankami i kolegami. Wszyscy bardzo czekali na niedzielę. Chłopcy zawsze wystarali się o większą izbę i w niej
robiliśmy potańcówki.
– Potańcówki? Opowiedz o nich.
– Zaraz po obiedzie zaczynałyśmy się stroić. Najważniejsze
były włosy. Nagrzewałyśmy karbownicę w kuchennym żarze
i najpierw wypróbowywałyśmy na papierze. Papier musiał się
troszkę pokarbować, ale nie zbrązowieć. To znaczyło, że można było włożyć w przyrząd pasmo włosów. Wychodziły bardzo ładne fale.
– A jakie fryzury były wtedy modne?
– Przeważnie długie włosy zaplatane w warkocz lub dwa
warkocze, albo spięte w koński ogon. Dziewczęta, które skończyły osiemnaście lat najczęściej robiły trwałe ondulacje. Krótko, tak na zapałkę, nikt nie ścinał włosów. Byłby wyśmiany.
– A jak ubierały się nastolatki na tańce?
– Zazwyczaj w plisowane, bądź układane spódniczki oraz
białe czy kolorowe bluzeczki z popeliny, albo stylonu. Do ozdoby korale gniotkowe lub drewniane i broszki.
– Ale opowiedz babciu coś więcej o tych potańcówkach.
– Ano, chłopcy przyprowadzali grajka, zazwyczaj harmonistę. Czasem wystarczyły same organki, a nawet grzebień i bibułka. Stół, krzesła i stołki wędrowały na bok, żeby został wolny środek i zabawa się zaczynała. Chłopcy porywali upatrzone
dziewczęta do tańca. Tańczono walczyki, tango, polki, oberki,
aż podłoga drżała od przytupów. Czasem nawet deska pękła.
Bywało też, że potrącili wiadro z wodą, albo wywrócili piecyk
żelazny. Węgielki posypały się na podłogę i wypaliły brązowe
plamki. Po zakończonych tańcach kolejno odprowadzaliśmy się
do domów całą grupą. Gdy chłopcy rozprowadzili już wszystkie dziewczyny, rozchodzili się też sami.
– A jak nie było potańcówki, to co robiliście?
– W soboty siedziało się w domu. Nikt do nikogo nie chodził, bo to był dzień mycia się i sprzątania. W niedziele natomiast urządzaliśmy kolejki.
– Cóż to takiego było?
– Kolejki, bo co niedziela schodziłyśmy się w domu innej
koleżanki i wymyślałyśmy różne zabawy.
– A chłopcy też przychodzili?
– A jakże. Najpierw to udawałyśmy, że ich nie chcemy. Zasłaniałyśmy okna kocami, by nas nie podglądali. Wolałyśmy
zawsze starszych kawalerów niż młodszych. W końcu wpuszczałyśmy ich, gdy obiecali pod drzwiami, że mają dla nas cu-
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kierki. Po poczęstunku proponowali różne zabawy. Tak naprawdę ciągle graliśmy w to samo. Najpopularniejszą zabawą
był „ślepy gac”. Po omacku ktoś miał za zadanie złapać drugą
osobę i rozpoznać po imieniu i nazwisku.
Często też graliśmy w fanty. Chowaliśmy coś i dana osoba musiała tę rzecz znaleźć. Jeżeli nie znalazła, dawała fanta.
Potem fanty trzeba było wykupić. Na wykupienie były różne
sposoby. A to należało zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, a to zatańczyć z odmienną płcią. Najgorzej bywało, gdy
sędzia nakazał pocałować się. Wstydliwsi zazwyczaj nie wykonali zadania i nie mogli odebrać fantu. A fantem nieraz był
but albo czapka.
– I ta osoba szła do domu bez buta?
– Tak, wnusiu. Dopiero na drugi dzień mogła fant odebrać.
– Babciu, to naprawdę ciekawie było. A długo ta kolejka
trwała?
– Dokąd rodzice ze wsi nie wrócili. Czasem kończyła się
wcześniej, gdy młodsi chłopcy z zemsty uchylili drzwi i szparą wpuścili wróbla do izby. Ptaszek zaraz podfrunął do naftowej lampy i mokrymi skrzydełkami otarł o cylinder. Ten pękł
i w chałupie zrobiło się ciemno.
– A w powszednie dni też schodziliście się na te kolejki?
– Nie, ale w pogodne, księżycowe wieczory graliśmy w chowanego. To była dopiero zabawa. Jedna grupa chowała się po
stodołach albo w stogach ze słomy czy w wozarce. Nieraz do
późnego wieczora szukający nie mogli jej znaleźć.
– A w inne wieczory?
– Siedziałam w domu. Przychodziły kobiety, czasem nawet
z mężczyznami. Kobiety przędły wełnę na kołowrotkach, albo
działy na drutach rękawiczki, skarpety czy czapki.
– I tak babcia z nimi siedziała? To musiało być nudne.
– Gdzież tam. Opowiadano takie ciekawe historie, że słuchałam ich z rozdziawioną gębą: o strachach, duchach, zmorach, czarownicach, diabłach, śmierciach.
– Opowiedz babciu chociaż jedną historyjkę.
– Dobrze, ale najkrótszą. No więc tak: Dawno, dawno temu
każdy człowiek wiedział kiedy umrze. Aż jednego dnia przechodził przez wieś sam Pan Jezus. Zauważył chłopa leżącego
pod połamanym płotem i zagadnął go: – Dlaczego wylegujesz
się, zamiast naprawić płot? – A po co mam pracować jak jutro umrę. – Odparł zagadnięty. Od tej pory Pan Jezus zarządził, że żadne stworzenie nie będzie znało daty swojej śmierci. Tak to było.
– Opowiedz, babuniu jeszcze jedną.
– Dziecko, wszystkie te powiastki zapisałam, jeśli będziesz
miała chęć, sama przeczytasz.
– Z wielką przyjemnością. A co jeszcze w te wieczory ludzie robili?
– Śpiewali piosenki, popisywali się znajomością wierszy,
czytali czasem bajki i ciekawe powieści. Oprócz tego plotkowali. Nie przepuścili żadnemu wydarzeniu we wsi, szczególnie o narzeczeńskich parach. Mężczyźni natomiast zakładali się
nieraz o to, który z nich sam o północy pójdzie na cmentarz.
– I co? Poszedł który?

przy zagrodzie
– Poszedł, poszedł, tylko że potem chorował i nic nikomu
na ten temat nie chciał za nic opowiedzieć.
– Tak zajmująco opowiadasz babciu. Proszę o więcej, o czasach twojego dzieciństwa i młodości.
– Jeśli jesteś tak bardzo zainteresowana, to w następnej kolejności opowiem ci o czasie świąt Bożego Narodzenia.
– Też były prezenty?
– Poczekaj. Wszystko po kolei. Jak wiesz, przed świętami
Bożego Narodzenia jest Adwent. To czas modlitwy jako przygotowania do narodzenia Syna Bożego, ale i czas szykowania
wystroju nadchodzących świąt. Do dzisiaj mam przed oczami
izbę w rodzinnym domu w Jabłonowie. Kilka młodych, a i starszych kobiet, uwijało się przy szyciu ubiorów dla przestrojeńców. Cała izba wyglądała niezwykle kolorowo: sklejano skrzydła anielskie, robiono aureole, szyto szaty dla trzech króli i Heroda, całun dla śmierci. Sporządzano maskę, rogi i ogon dla
diabła, a także wielką gwiazdę obrotową na przetaku.
– A kto się przestrajał?
– Każdy mógł, ale stroje robione przez kobiety miały służyć specjalnej grupie aktorskiej. Ta grupa nie tylko chodziła
po wsi. Wyjeżdżała też w karnawale do innych wiosek. Przeważnie do Przełęka, Gruszki, Gródek.
– A czym jeździła?
– Wozem, saniami zaprzężonymi w koniki.
– Czy babcia też była w tej grupie?
– Tak. Cała nasza kompania brała udział. Było nas sporo, bo
wówczas każda rodzina liczyła siedem, osiem i więcej osób.
– To musiało być naprawdę fajnie.
– Tak, tak, ale wybiegłam opowiadaniem poza Boże Narodzenie. A znowu z Bożym Narodzeniem było tak. My dzieci nie mogliśmy się doczekać Wigilii. Od samego południa rodzina stroiła choinkę. Ubierano ją najpierw w jabłuszka. Potem bombki gniotkowe, świeczki parafinowe, ciastka, cukierki oraz łańcuchy słomkowe i bibułkowe własnoręcznie wykonane. Na czubku lśniła gwiazda pazłotkowa. Na koniec jeszcze wata i włos anielski. Pod choinką pyszniła się bożonarodzeniowa szopka.
– To dopiero we Wigilię ubierano choinkę?
– Tak. Wcześniej nie wypadało. Nawet pierwsza kolęda
zabrzmiała dopiero na Pasterce. Po ubraniu choinki czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę. Wieczerza wigilijna była skromna. Ojciec mój przynosił siano i rozkładał na blacie stołu.
Mama na to kładła biały, wykrochmalony obrus. Na początku rodzina odmawiała „Anioł Pański” jako, że to on obwieścił Pannie Maryi nowinę o poczęciu przez nią syna. Potem
wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Teraz dopiero można było zasiadać do skromnego poczęstunku: zupy owocowej lub grzybowej i kartofli ze śledziem. Po
skończonej kolacji tato brał kolorowy opłatek i szedł do szopy, by go dać bydłu.
– A innym zwierzętom, nie?
– Nie. Dlatego, że przy narodzeniu Jezusa były tylko bydlątka. W tym czasie przy wigilijnym stole zaczynał się rwetes. Wszyscy niecierpliwie grzebali w sianie. Znajdowali tam
cukierki, pierniki, orzechy, czasem nawet jakiś grosz. Później
dzieci wyczekiwały św. Mikołaja i prezentów, o które wcześniej prosiły w listach.
– Dzieci wierzyły w św. Mikołaja?
– Bardzo wierzyły. Nawet próbowały podpatrzeć jak schodzi z gwiazdki po srebrnej drabinie. Nigdy jednak nie udało się dostąpić nikomu takiego zaszczytu. Niektórzy tyl-

ko fantazjowali. Nadejście św. Mikołaja poprzedzał dźwięk
dzwonka na drodze, a potem w sieni. Wszyscy stali potulnie jak baranki. Wreszcie wchodził z pozdrowieniem na
ustach – „Pokój temu domowi” – staruszek w biskupiej czapie i z pastorałem. Twarz zasłaniała suta, siwa broda, wąsy i gęste brwi. Resztę skrywał barani kożuch. Na plecach
dźwigał worek. Rodzice zapraszali Mikołaja, aby spoczął na
najpiękniejszym krześle.
– Jakie prezenty dostałaś, babciu?
– Poczekaj wnusiu, nie tak szybko. Trzeba było zarobić na
prezent. Mikołaj wypytywał najpierw rodziców, jak sprawowaliśmy się przez ten cały rok. Potem pytał czy umiemy pacierz,
jakich wierszy i piosenek nauczyliśmy się w szkole, czy umiemy
zaśpiewać kolędę. Dopiero gdy wykazaliśmy się tym wszystkim, zaglądał do worka. W mojej paczce był zeszyt 16-kartkowy, wycinanka, ołówek, kredki, mikołaj z cukru. Były też cukierki, orzechy, lukrowane serca w chatce Baby Jagi. Chyba to
wszystko. Moja starsza siostra oprócz słodyczy dostała granatowe wstążki do włosów, blok rysunkowy i farby. Młodsza
podobnie, a do tego szmacianą lalkę. Pewnego razu bratu podarował Mikołaj rózgę. Brat rozpłakał się i solennie przyrzekł
poprawę. Wtedy święty otworzył drzwi do sieni i wprowadził
sanki. Jeszcze nigdy nie widziałam brata tak radosnego jak
w tym momencie.
– Ojej. Biedne te prezenty.
– To prawda, ale myśmy bardziej się z nich cieszyli niż wy
dzisiaj z o wiele bogatszych. Wszystkie parę razy wyjmowaliśmy z paczek i wkładaliśmy z powrotem delikatnie jakby były ze szkła.
– Babciu, czy do wszystkich dzieci w Jabłonowie przychodził Mikołaj?
– Do wszystkich, lecz w niektórych domach zostawiał prezenty pod drzwiami. U nas był co roku, ale opowiem ci co było dalej. Chcesz posłuchać?
– Jeszcze pytasz, babciu?!
– No więc w następnej kolejności dorośli i starsze dzieci szykowali się na Pasterkę. W Jabłonowie nie było kościoła. Chodziliśmy zazwyczaj do Dłutowa, bo było bliżej niż do Sarnowa –
naszej parafii. Po drodze chłopaki palili wiązki słomy wyciągnięte ze stogów. Starsze kobiety corocznie opowiadały o jednym i tym samym.
– O czym, babciu?!
– O tym jak jeden chłop nie poszedł na Pasterkę, tylko popił sobie. Wesolutki poszedł pod szopę podsłuchiwać, czy naprawdę zwierzeta o północy mówią. I usłyszał tę rozmowę.
– Co powiedziały?
– Że umrze za trzy dni. Chłop się z tego naśmiał i opowiadał o zdarzeniu. A za trzy dni naprawdę umarł. Od tej pory
nikt już nie odważył się podsłuchiwać zwierząt o północnej
porze wigilijnej.
– To straszne i wprost nie do uwierzenia.
– Do uwierzenia, czy nie, to nigdy czegoś takiego nie próbuj i ostrzegnij innych. Wróćmy jednak do dalszej opowieści.
Po powrocie z Pasterki każdy jeszcze coś zjadł. Swojska kiszka i kiełbasa bardzo smakowały po postnym adwencie. Rano
w pierwsze święto młodsze dzieci miały nową uciechę. Oto na
talerzach, które ustawiły na noc pod choinkę znajdowały się
znów słodycze od Matki Boskiej. Od pierwszego święta zaczynał się okres kolędowania. Matki stroiły swoje dzieci w korony i te chodziły od domu do domu śpiewać przy choince kolędy. Zazwyczaj pod drzwiami wyśpiewywali:
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„Oj dajcie, dajcie, co nam macie dać,
bo nam zimno w nogi nie możem wystać.
Jeden nagi, drugi bosy, a ten trzeci worek nosi i w niego prosi.
A jak nam nie dacie, wielki gniew poznacie,
miski, garnki, potłuczemy co na ławie macie”.
Chodzili też i starsi. Świeczki na choince zapalano tylko
na czas śpiewania kolęd i bardzo uważano, by nie zapaliło się
drzewko. To kolędowanie trwało do Trzech Króli. Młodszych
częstowano ciastkami, czasem drobnym groszem. Starszych
zaś kielichem oraz krążkiem kiszki i kiełbasy. W Trzech Króli wspomniana wystrojona grupa aktorów amatorów odwiedzała domy, w których były większe izby. W nich to przedstawiali wyuczone scenki. Przeważnie pokazywano jak Trzej
Królowie witają Jezusa w stajence i jak śmierć ścina kosą głowę Heroda. Tej grupie oprócz poczęstunku wrzucano większy grosz do puszki.
– Babciu, w jakich wesołych czasach ty żyłaś.
– Wesoło było dzięki ludziom. Wszyscy często spotykali się
i pogaduszkami umilali sobie życie. Wiesz przecież, nie było
telewizji, Internetu, telefonu. Trzeba było jechać na pocztę, żeby zadzwonić. Później już był jeden telefon na całą wieś, u sołtysa. Elektryczność założono dopiero po 1960 roku. Wreszcie
można było posłuchać radia. Największym powodzeniem cieszyły się audycje: „Wędrówki muzyczne po kraju” i „Wesoły autobus”. W ogóle było ciężko. Wodę czerpaliśmy ze studni wiadrami. Kobiety musiały przemyślać jak z byle czego coś przyrządzić do jedzenia. Mięso jadło się tylko w niedziele i święta.
Chciałabyś żyć w takich czasach?
– Sama nie wiem. I tak i nie.
– No widzisz. Wróćmy jednak do zimowego czasu świątecznego. Przeskoczyłam w opowiadaniu Nowy Rok i Sylwester.
To była uciecha – mówię o Sylwestrze. Psoty sylwestrowe stawały się często bardzo dokuczliwe. Malowanie okien popiołem
rozrobionym wodą to było jeszcze nic. Wyprowadzano wozy
a półwozia, wnoszono na dachy, bo chaty były niskie. Żartownisie zapychali kominy szmatami. W domu robiło się ciemno
od dymu. Sypali też sieczkę do studni. Nawet wychodki wynosili na drogę. Na drugi dzień i po Nowym Roku szukali powynoszonych rzeczy. Najwięcej z nich znajdowano na wsiowych wądołach. Dzisiaj poszkodowani poszliby za to do sądu.
Kiedyś owe żarty przyjmowano z uśmiechem.
– Babciu, teraz jeszcze wynoszą bramki.
– Tak. Jedynie to zostało z dawnych psot.
– Jeszcze o Nowym Roku opowiedz babciu.
– Z chęcią. W tym dniu odwiedzali się przeważnie dorośli.
Przychodzili wieczorem pod drzwi i wyśpiewywali:
„Stary Rok się skończył, Nowy lepszy będzie,
przychodzimy panu śpiewać po kolędzie.
Oj będzie się żyło, stare wino piło,
Hej! Kolęda, kolęda.”
Albo:
„Mości gospodarzu, domowy szafarzu,
nie bądź tak ospały, każ nam dać gorzały”.
I ludzie częstowali tym, co tam w spiżarce mieli. Do wszystkich drzwi pukał karnawał.
– A jak mieszkańcy Jabłonowa bawili się w karnawale?
– Bogatsi gospodarze urządzali bale zakrapiane wódką. Poza tym był to czas pieczenia pączków i chrustów. Niektórzy
nawet stawiali pączki w oknie ode drogi, żeby się pochwalić.
Najbardziej jednak oczekiwano zabawy karnawałowej w re-
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mizie strażackiej. Na początek wystawiano zazwyczaj „Jasełka”. Od tłoku widzów remiza pękała w szwach. Salę oświetlały lampy gazowe, gdy jeszcze nie było prądu.
– Czy ta zabawa to taka dyskoteka?
– Nic podobnego. Bawili się nie tylko młodzi, ale i starsi. Pod
ścianami stały długie ławy drewniane. Zajmowali je kobiety
i mężczyźni średniego i starszego wieku. Obserwowali uważnie tańczących. Oczywiście musieli wiedzieć kto kogo poprosił do białego tanga czy, który kawaler zafundował partnerce
czekoladę w trakcie walczyka czekoladowego.
– Ojej, nie chciałabym tak.
– Źle myślisz wnusiu, obecność starszych na sali hamowała często młodych przed nietaktownym zachowaniem. Nie powiem, alkohol też się trafiał, z czego później wynikały bijatyki
zakończone nieraz silnym pobiciem i interwencją milicji. Ucierpiały przy tym drewniane płoty, gdyż okładano się przeważnie sztachetami. Po bójce zazwyczaj szybko kończyły się tańce. Niektóre kobiety trwały do samego końca. Musiały przecież sprawdzić kto kogo odprowadził.
– Ale to śmieszne.
– Co śmieszne, wnusiu?
– Ano ciekawość matek i babć.
– Wiesz, tak jak już mówiłam, ludzie szukali rozrywki. Po
karnawale przed Środą Popielcową też urządzali sobie tak
zwane ostatki. Ponownie po wsi chodzili przestrojeńce: diabeł,
śmierć, koza, niedźwiedź, jeździec na koniu. Całej tej czeredzie
przygrywał harmonista. Wpadali na podwórka, strasząc wszelką żywiznę. A w domach urządzali polowanie na panienki.
Gdy którąś złapali, smarowali czarną pastą do butów. Rejwach
czynili nie tylko w posesjach, ale i na drogach. A to człowieka
z rowerem przewrócili, a to samochód czy autobus zatrzymali. Smarowali kogo popadło mazidłem i żądali paru groszy jako przepustki. Tak to było.
– Tak żałuję, że nie dane mi było uczestniczyć w tych harcach.
– Wiesz, pod koniec dnia z użebranego jadła i pieniędzy
przebierańcy wyprawiali sobie bal. Tańczyć i cieszyć się można było tylko do dwunastej w nocy. Broń Boże było przekroczyć północ. Wówczas zjawiał się prawdziwy diabeł i porywał
najpiękniejszą pannę do piekła.
– I to prawda, babciu? Nie wierzę.
– Jak chcesz. Jednak słyszało się o takich przypadkach. Po
ostatkach, wiadomo zaczynał się post. W Środę Popielcową
psotnicy uchylali drzwi i wrzucali do izby torebkę papierową
z popiołem wołając przy tym: „Z prochuś się począł, w proch
się obrócisz”. Pył pokrył wszystkie sprzęty.
– Jak tak słucham, coraz bardziej ci babciu zazdroszczę, że
żyłaś w takich ciekawych czasach. A co opowiesz mi o Wielkim Poście?
– To był prawdziwie Wielki Post. Wszystkie garnki zostały
wyszorowane z każdej kropli tłuszczu zwierzęcego. Oleju można było używać. O mięsie czy słoninie nie było mowy.
– To co ludzie jedli?
– Kapustę, kartofle z wody, śledzie, twaróg, powałki, marchew w popiele piekli. Oczywiście post był czasem modlitwy
różańcowej. W każdym domu odmawiano różaniec. Był to też
czas przygotowań do wiosny. Gospodarze naprawiali koszyki wiklinowe, gospodynie cerowały worki i tkały na krosnach
chodniki z kolorowych szmat. W połowie postu znowuż wygłupiano się. Łobuzy wybijali tak zwany olej. Wyglądało to tak, że
pustymi butelkami walili w drzwi domów, czasem kamieniami.

przy zagrodzie
– Po co to robiono?
– A z takiej okazji, że gospodarze w tym czasie jeździli do
olejarni wyciskać olej z rzepaku. Końcówkę postu obwieszczały wielkie roztopy. Gospodynie zbierały wodę deszczową
do prania. Przed Wielkim Tygodniem bielono wapnem ściany
w izbach, szorowano stołki, ławy, krzesła, polerowano popiołem sztućce. Wietrzono pierzyny, wymieniano słomę w siennikach, na których spało się w łóżkach. Na koniec szorowano
szczotką ryżową drewniane deski podłogi i posypywano, tylko w kuchni, jak najbielszym piaskiem. W pokoju rozpościerano pasiaste chodniki zrobione na krosnach. Wielki Tydzień był
czasem religijnego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Ku
wielkiej uciesze dzieci pisano woskiem, a następnie malowano jaja w cebulaku, kolorowej krepinie, zielonym zbożu i gryflu ołówka kopiowego. We wszystkie Wielkie Dni każdy też
dążył na msze święte do kościoła. W Wielką Sobotę o zachodzie słońca ludzie wylegali za stodoły, by na tarczy słonecznej
oglądać baranka. Wielka Niedziela zaczynała się Rezurekcją.
Niektórzy do kościoła szli pieszo, inni jechali furmankami. Powracających ze mszy rezurekcyjnej witały we wiosce wybuchy
detonowane z prochu. Od huku konie stawały dęba i urywały
postronki. Woźnica miał duży kłopot. Po kościele siadano do
stołu i dzielono się święconym jajkiem. Potem spożywano smakołyki zgromadzone na komodzie. Stała tam szynka na półmisku obłożona kiełbasą mieloną i obsuszoną zrobioną z kawałków mięsa. Na drugim kiszka i wątrobianka. Poza tym baba
obsypana cukrem pudrem. A wszystko to ozdobione borówkami. Pośrodku komody królowała figurka Chrystusa Zmartwychwstałego, baranek gliniany bądź cukrowy, a w zielonym
owsie zajączek otoczony pisankami.
– A śmigus dyngus?
– Drugie i trzecie święto Wielkanocne były zazwyczaj ciepłe.
Chłopcy oblewali dziewczęta wodą z wiadra lub jej strumieniem z pompki rowerowej. Starszym też czasem nie przepuszczali. Bieganina trwała cały dzień. Poważniejsi kawalerowie
chodzili po domach z butelką perfum. Żonaci mężczyźni tak
samo zaglądali „po laniu” do zaprzyjaźnionych rodzin. Dzieci
polewały starszych z nadzieją na otrzymanie malowanego jaja
czy cukierka. Kto nie zdążył zadowolić ambicji dyngusowych

pocieszał się nadzieją: „Na Przewody reszta wody”. W trzecie,
tak zwane wolne święto, rodzice chrzestni przynosili chrześniakom „wykup”, nic specjalnego: jajka malowane, pierniki i cukierki. W oczy powoli zaglądał ludziom piękny maj. Pojawiały
się pierwsze wiosenne burze. W oknach domów podczas burzy stały obrazy świętej Agaty i zapalone gromnice. Zwiastunami burzy i deszczu były nisko latające jaskółki. W żadnym
razie nie wolno było niszczyć gniazd jaskółczych. Za taki niecny czyn zaczynało się źle wieźć w gospodarstwie. Byli nawet
tacy gospodarze, którzy czekali wieczorem aż jaskółki wlecą
do szopy. Dopiero wówczas zamykali drzwi. W maju, maryjnym miesiącu, młodzież stroiła zielonymi gałązkami przydrożne kapliczki. Każdy przy swojej posesji układał też mniej więcej jednakowej wielkości kamienie i bielił wapnem. Tak wystrojoną drogą, wierni zdążali pod wieczór do kapliczek na nabożeństwo maryjne. Wśród nich nie brakowało młodzieży i dzieci. Po nabożeństwie dorośli siadali na schodkach, ławeczkach
i opowiadali różne historie. Do ich uszu dochodziły dźwięki
harmonii i organków. To młodzież bawiła się na umówionym
placyku. Dziewczęta i chłopcy paradowali też po drogach, żartując i zalecając się wzajemnie. Powoli wszystko cichło. Wieś zasypiała przy żabiej muzyce i poszczekiwaniu psów.
– Jakie to wszystko piękne, kochana babciu.
– Tak dziecko. Też z rozrzewnieniem wspominam te czasy,
ale jeszcze chcę ci coś dopowiedzieć. Wiosną przypadały Zielone Świątki. W tym dniu cały dom tonął w zapachu tataraku.
Przybierano nim obrazy, okna, łóżka, kuchnie kaflowe. Pastórki zaś maili na łąkach krowy, plotąc wieńce na rogi z wierzbiny, tataraku i kwiatów. Tak wystrojone bydło maszerowało
pod koniec dnia przez wieś. Gospodarze obdarowywali za to
pasterzy bydła mniejszym lub większym groszem. Nadchodziło powoli lato. Bardzo pracowite. O tym czasie jeszcze ci kiedyś opowiem. Na razie dziękuję ci, że słuchałaś z taką uwagą.
Mam do ciebie jeszcze wielką prośbę:
– Słucham z uwagą babciu.
– Proszę, przekaż tę opowieść swoim dzieciom i wnukom,
żeby dawna wieś pozostała w pamięci następnych pokoleń jak
najdłużej.
– Moja babuniu. Z przyjemnością spełnię twoją prośbę.

W krêgu
ogniska domowego
na Warmii i Mazurach

Osoby, przedmioty, relacje
na warmiñsko-mazurskiej wsi XX wieku

Opowiadania wybrane
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Ubezpieczenie w KRUS i ZUS jednocześnie?
Czy to możliwe?

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązkowemu
ubezpieczeniu podlega rolnik, zamieszkujący w Polsce i prowadzący na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, których jest właścicielem.
mgr inż. Bartosz Napiórkowski

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Rolnik prowadzący
dział specjalny produkcji rolnej, w tym
również w ramach
grupy producentów
rolnych, jak i jego
małżonek, oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej, również zobowiązany jest do ubezpieczenia w KRUS.
Ważne, aby rolnik, jego małżonek lub domownik, nie podlegał innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo
nie miał ustalonego prawa do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych.
W momencie gdy rolnik chce sobie
dorobić, zadaje sobie pytanie, czy prowadząc działalność rolniczą można podjąć zatrudnienie i z tego tytułu opłacać
składki w ZUS, tym samym nie rezygnując z ubezpieczenia w KRUS? Odpowiadając na to pytanie, należy zgodnie z art.
5b Ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, wziąć pod uwagę rodzaj umowy na zasadzie jakiej dany rolnik będzie zatrudniony, gdyż umowa o pracę
wyklucza ubezpieczenie w ZUS i KRUS
jednocześnie. Natomiast jeżeli będzie to:
n umowa agencyjna,
n umowa zlecenie,
n inna umowa o świadczenie usług,
do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji
w radzie nadzorczej,
wówczas można podlegać jednocześnie ubezpieczeniu KRUS i ZUS, pod warunkiem, że rolnik:
n podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem
rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji
w radzie nadzorczej,
n w rozliczeniu miesięcznym nie przekroczy kwoty przychodu osiąganego
z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pra-
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cę, obowiązującego za dany okres.
W 2022 roku limit ten nie może przekroczyć 3010 zł miesięcznie.
Rolnicy i domownicy, spełniający powyższe warunki mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w KRUS oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to
ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia,
w którym oświadczenie o odstąpieniu od
ubezpieczenia zostało złożone. Fakt podjęcia zatrudnienia należy zgłaszać na bieżąco KRUS, gdyż może mieć to wpływ
na prawo do świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego rolnika, jak i członków jego rodziny zgłoszonych do tego ubezpieczenia. Rolnicy i domownicy w okresie
podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników przy jednoczesnym podleganiu
ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie
mają możliwości korzystania z prawa do
finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Podobnie sytuacja wygląda, gdy rolnik lub domownik, rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy
jej prowadzeniu. Rolnik, wówczas może podlegać ubezpieczeniu społecznemu
rolników, jeśli:
n podlega temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub
stale pracuje w gospodarstwie rolnym
obejmującym obszar użytków rolnych
powyżej 1 ha przeliczeniowego lub
w dziale specjalnym w rozumieniu
ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników;
n złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności
gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświad-

czenia jest równoznaczne z ustaniem
ubezpieczenia. Oświadczenie można
złożyć na wniosku o wpis do CEIDG
przedsiębiorcy (CEIDG-1);
n nie jest pracownikiem i nie pozostaje
w stosunku służbowym;
n nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
n kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej,
która podlega corocznej waloryzacji. Rolnik wówczas, ma obowiązek
złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o tym fakcie. W przeciwnym wypadku, ubezpieczenie rolnika ustanie z dniem,
do którego rolnik zobowiązany był
złożyć oświadczenie w KRUS, chyba
że zaprzestał on prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
w sposób trwały lub okresowy przed
upływem tego terminu. Termin na
złożenie oświadczenia może zostać
przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeśli udowodni on, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek
zdarzeń losowych.
Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym
wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych.
Rolnik podejmujący prowadzenie tzw.
działalności nierejestrowanej, nie musi
spełniać wspomnianych warunków.
Źródła:
- www.krus.gov.pl

z ekonomią za pan brat

Jak założyć gospodarstwo rolne – warunki

Prowadzenie gospodarstwa rolnego w obecnych czasach nie należy do łatwych przedsięwzięć. Z jednej strony, wymaga posiadania ogromnej wiedzy technologicznej i ekonomicznej, prowadzenia analizy rynkowej, możliwości skorzystania z dofinansowania, a z drugiej – wiąże się ze spełnieniem określonych warunków i nakłada na rolnika szereg
obowiązków.
mgr Monika Szóstek

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Poniższe informacje
przedstawiają istotne aspekty i formalności niezbędne przy
podejmowaniu działalności rolniczej,
a także procedury nabywania ziemi
rolnej, zasady wpisu do ewidencji producentów oraz obowiązek zgłoszenia do
ubezpieczeń w KRUS.
Nabycie ziem rolnych
Według funkcjonującego prawa bezproblemowo ziemię rolną mogą zakupić
rolnicy indywidualni, czyli osoby, które
już prowadzą działalność rolniczą. Osoby, które dopiero zaczynają przygodę
z rolnictwem muszą otrzymać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (KOWR), na wniosek, który może złożyć:
q Osoba sprzedająca grunty rolne – czyli zbywca, który musi wykazać, że:
n nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego, osobę bliską zbywcy, Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego oraz kościelną
osobę prawną lub związek wyznaniowy,
n w wyniku nabycia nie dojdzie do
nadmiernej koncentracji gruntów
rolnych.
q Osoba fizyczna, która stara się o zakup ziemi na gospodarstwo i spełnia
następujące warunki:
n posiada odpowiednie kwalifikacje
rolnicze,
n zobowiązuje się do prawidłowego
prowadzenia działalności rolniczej
na nabywanej nieruchomości rolnej,
n zobowiązuje się do zamieszkania
na terenie gminy, na której znajduje się jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, w okresie 5 lat
od dnia nabycia gruntu.

Kwalifikacje i wykształcenie
przyszłego rolnika
Osoba, która chce otrzymać pozwolenie na zakup gospodarstwa musi posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Może to być:
n wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej
5-letni staż pracy w rolnictwie;
n wykształcenie wyższe inne niż rolnicze
i posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie
średnie inne niż rolnicze i posiada co
najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,
n tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia
działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,
n wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe.
Rejestracja działalności rolniczej
Każdy producent, będący posiadaczem zwierząt lub chcący być beneficjentem środków Unii Europejskiej administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(KOWR), jest zobowiązany do uzyskania
numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do
krajowego systemu ewidencji producentów. Wpis oraz nadanie numeru są czynnością łączną. Przed złożeniem wniosku
o przyznanie płatności/pomocy lub zgłoszenia rejestracji siedziby stada, producent powinien być wpisany do ewidencji
producentów oraz mieć już nadany numer identyfikacyjny. Każdy podmiot składający do KOWR wnioski w ramach mechanizmów realizowanych ze środków
Unii Europejskiej, również w pierwszej
kolejności powinien uzyskać wpis w ewidencji producentów, który będzie rów-

nież identyfikatorem podmiotu w kontaktach z KOWR i ARiMR. Nadawany przez
ARiMR numer identyfikacyjny składa się
z dziewięciu cyfr, jest niepowtarzalny, nie
przechodzi na następcę prawnego.
Ubezpieczenie KRUS
Rolnicy podlegają ubezpieczeniu
w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Zgodnie z art. 38 Ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zakłada się,
ze osoba która ma podlegać ubezpieczeniu KRUS jest:
n właścicielem gruntów rolnych lub
dzierżawcą takich gruntów, jeżeli
dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi
działalność na tych gruntach,
n płatnikiem podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą
w rozmiarze wynikającym z zakresu
opodatkowania,
n bliską osobą rolnikowi, spełniająca warunki ustawy, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym
oświadczeniem rolnika i tej osoby.
Zapraszam zainteresowanych Państwa do zapoznania się i wypełnienia
„Listy Sprawdzającej” przedstawiającej
kryteria obowiązujących wymogów założenia gospodarstwa rolnego dostępnej
na stronie www.modr.pl w zakładce Informacje branżowe-> Informacje ekonomiczne-> Obrót ziemią rolną.
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Wyniki
Spisu Rolnego
Rolnego 2020
2020
Wyniki Powszechnego
Powszechnego Spisu
w
województwie
warmińsko-mazurskim
w
województwie
warmińsko-mazurskim
Powszechny Spis Rolny (PSR) został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 września do 30 listopada

Powszechny
Rolny
(PSR)1 czerwca
został przeprowadzony
na terytorium
Polski wpełnym,
okresiezostały
od 1 września
do 30 listo2020
r., wedługSpis
stanu
na dzień
2020 r. Spisem rolnym,
jako badaniem
objęte gospodarstwa
pada których
2020 r.,użytkownikami
według stanu były
na dzień
czerwca(gospodarstwa
2020 r. Spisem
rolnym, jakooraz
badaniem
pełnym,
zostały organiobjęte
rolne,
osoby1fizyczne
indywidualne)
osoby prawne
i jednostki
gospodarstwa
rolne,
których użytkownikami
były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne
zacyjne
niemające
osobowości
prawnej.
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Urząd Statystyczny w Olsztynie
Urząd Statystyczny w Olsztynie

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych
Według wyników PSR 2020 użytkownicy gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim posiadali 1 173,5 tys. ha gruntów ogółem. Stanowiły one 7,0% powierzchni gruntów gospodarstw rolnych w Polsce. W porównaniu z danymi z 2010 r. powierzchnia gruntów była
większa o 2,5%.

2010

Wyszczególnienie

2020
w tys. ha

Powierzchnia ogółem

1 144,8

Użytki rolne
w dobrej kulturze rolnej

1 173,5

1 001,0

1 073,2

975,2

1 061,0

592,1

687,9

39,1

14,9

w tym:
zasiewy
2010

grunty ugorowane

2020

7,3

5,7

łąki trwałe

185,3

249,6

pastwiska trwałe

150,6

102,4

25,8

12,2

uprawy trwałe
1 144,8

1 173,5
16 669,0

16 985,8

pozostałe
Lasy i grunty leśne

45,7

43,7

Pozostałe grunty

98,1

56,6

Struktura powierzchni gruntów
w gospodarstwach rolnych (w %)

Struktura powierzchni użytków rolnych
w dobrej kulturze w 2020 r. (w %)

Areał użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniósł
1 073,2 tys. ha (7,2% krajowej powierzchni użytków rolnych)
i był większy niż w 2010 r. o 72,1 tys. ha. W porównaniu z wynikami poprzedniego spisu udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych zwiększył
się o 4,0 p.proc.

W 2020 r. rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego
utrzymywali 1 061,0 tys. ha użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej. Areał ten był o 8,8% większy niż w 2010 r.
Warmińsko-mazurskie

Polska
2,8

9,6
1,1

2020
90,4

3,7
4,8

2,3

2010
85,2

4,0
8,6

Użytki rolne w dobrej
kulturze rolnej

Pozostałe
użytki rolne

Lasy i grunty leśne

Pozostałe grunty

W strukturze gruntów zmniejszył się udział powierzchni
lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów przeznaczonych na rozwój innych działalności gospodarczych
nie związanych z rolnictwem.

2,6
23,5
0,5
0,1
1,4

18,9

0,2
64,8

1,3

74,3

Zasiewy

Grunty
ugorowane

Ogrody
przydomowe

Uprawy
trwałe

Łąki trwałe

Pastwiska
trwałe

W porównaniu do struktury użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze w Polsce, województwo warmińsko-mazurskie charakteryzowało się większym udziałem gruntów ugorowanych, łąk trwałych i pastwisk trwałych. Mniejszy był udział gruntów pod zasiewami, ogrodów przydomowych i upraw trwałych.

Informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.pl
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie
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Pomoc finansowa dla małych gospodarstw
Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiony został nabór wniosków o dofinasowanie na restrukturyzację małych gospodarstw. O tę formę wsparcia, pochodzącą z budżetu PROW
2014-2020, można ubiegać się do 14 lipca 2022 r.
dr Marcin Kazimierczuk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wymagania dotyczące Beneficjenta
O premię na „Restrukturyzację małych
gospodarstw” może starać się rolnik lub
małżonek rolnika posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy
sadów lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Ubiegający się o premię winien prowadzić w celach zarobkowych, osobiście i na własny
rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć
do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.
Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być
ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub
pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.
Należy także pamiętać, że o to dofinasowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw
rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 20072013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych
rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Kolejność przyznawania pomocy
Wsparcie finansowe jest przyznawane, jeżeli wnioskodawca
uzyskał minimum 7 punktów. Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:
n rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
n kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
n wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
n docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
• powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
• 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
• 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
n wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40
lat – 1 pkt;
n zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
n podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.
Pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw może
być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020.
Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co
najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe
m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych
lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich. W ramach dotychczasowych dziewięciu naborów złożono niemal 75,5 tys. wniosków a do tej pory na
konta beneficjentów trafiło z tytułu tego dofinansowania ponad 2,9 mld zł.

Forma i wysokość pomocy
Osoba uprawniona, która zdecyduje się na rozwój swojego
małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80
procent po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 procent po poprawnej realizacji biznesplanu. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy,
przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Bieżące Informacje nr 7-8 [392] n Lipiec-Sierpień 2022
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Finał wojewódzki „Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” za nami

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz kolejny zorganizował „Olimpiadę
Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.” W dniu 21 czerwca 2022 r., odbył się finał wojewódzki
olimpiady, podczas którego młodzi rolnicy wiążący swoją przyszłość z zawodem rolnika, po raz kolejny stanęli do
rywalizacji.
mgr Joanna Zarucka

Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Uczestnikami tegorocznej olimpiady były
osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą
lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.
Olimpiada wojewódzka została przeprowadzona w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W etapie
pierwszym uczestnicy zmierzyli się z testem, który zawierał 40
pytań. Najlepsza „szóstka” zakwalifikowała się do etapu ustnego, w którym należało odpowiedzieć na cztery wylosowane
pytania. Pierwsze trzy pytania dotyczyły produkcji rolniczej,
ochrony środowiska oraz znajomości zadań wykonywanych
przez instytucje otoczenia okołorolniczego. Natomiast ostatnie,
czwarte pytanie polegało na wcieleniu się uczestników w rolę doradcy rolniczego, co stało się okazją do zwiększenia interakcji między finalistami a komisją konkursową. Członkowie
komisji improwizowali codzienne sytuacje występujące na linii rolnik – doradca. Zadanie to, pozwoliło sprawdzić zarówno przekrojową wiedzę uczestników, jak również ich umiejętności interpersonalne.
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Zwycięzcą zmagań wojewódzkich okazał się pan Przemysław
Łożyński z miejscowości Nowy Dwór w gminie Lidzbark, który wspólnie z ojcem prowadzi 87-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w chowie bydła mlecznego. Drugie miejsce zdobył
pan Jarosław Deneka, który w miejscowości Pawłowo w gminie Budry prowadzi 45-hektarowe gospodarstwo specjalizujące
się w produkcji trzody chlewnej. Trzecie miejsce zajął pan Damian Murawiec z miejscowości Nowotki w gminie Elbląg, który wspólnie z ojcem prowadzi 350-hektarowe gospodarstwo, zajmujące się produkcją roślinną, głównie pszenicy, rzepaku oraz
kukurydzy.Pozostali finaliści uplasowali się kolejno na:
IV miejscu – Patrycja Liszewska – powiat ostródzki
V miejscu – Mateusz Malko – powiat olsztyński
VI miejscu – Klaudia Machnij – powiat ostródzki
Laureaci olimpiady otrzymali liczne nagrody, które wręczyli sponsorzy, składając jednocześnie gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
Serdecznie dziękujemy zaangażowanym instytucjom za pomoc i wsparcie, a laureatom gorąco gratulujemy zwycięstwa
i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
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IV Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji
– Głód Jakości

W dobie nieustannego postępu technologicznego i rozwoju gospodarki opartej na innowacjach sektor rolniczy stoi
przed licznymi wyzwaniami tym bardziej, że rolnictwo jest tym obszarem, gdzie proces rozwoju i wprowadzania nowatorskich rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych napotyka wiele przeszkód.
mgr inż. Urszula Anculewicz

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
„Szaleństwem jest robić ciągle to samo
i oczekiwać różnych rezultatów”
Albert Einstein

cje były wdrażane na poziomie mikro, czyli w indywidualnych
gospodarstwach rolnych, z których każde jest niezwykle wartościowe w całym łańcuchu dostaw żywności.

Obecnie rolnictwo stoi na styku dwóch wyzwań. Z jednej strony w obliczu silnego
wzrostu globalnego popytu na żywność,
towarzyszącemu rosnącej liczbie ludności
na świecie, pojawia się presja na konieczność zwiększania wielkości produkcji. Wzrost podaży w sytuacji kurczących się zasobów naturalnych (zwłaszcza wody) i ograniczonych czynników produkcji (zwłaszcza ziemi) może mieć miejsce za sprawą
zwiększania efektywności gospodarowania. Z drugiej strony
w obliczu wyzwań stawianych przez Europejski Zielony Ład,
strategię dążącą do osiągnięcia nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na działaniach służących ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej w celu produkcji
żywności wysokiej jakości. Na to wszystko nakłada się dynamiczny wzrost tempa rozwoju technologicznego, który przyniósł dwudziesty pierwszy wiek. Rosnąca presja produkcji żywności na szeroką skalę, do tego o wysokich parametrach jakościowych kreowanych przez zmieniające się oczekiwania konsumentów warunkuje konieczność zmian sektora rolnego i poszukiwanie nowych, często innowacyjnych rozwiązań będących
w stanie pogodzić oba „światy”.

Odpowiedzią na głód wiedzy i głód jakości w sektorze rolnym i rolno-spożywczym jest organizowane przez WMODR
z siedzibą w Olsztynie, po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią koronawirusa, Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji, które odbędzie się w dniach 3-4 września 2022 roku
przy okazji organizowanych na Lądowisku Gryźliny XXVIII
Jesiennych Targów Rolniczych oraz Warmińsko-Mazurskiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

W dążeniu do uzyskania przewagi rynkowej producenci rolni zaczęli dostrzegać wagę badań naukowych i wdrażania do
procesu produkcji innowacyjnych produktów, rozwiązań oraz
usług. Dzięki tym zabiegom proces produkcyjny stał się technologicznie zaawansowany i dynamiczny a współpraca pomiędzy producentami rolnymi, dystrybutorami i dostawcami łatwiejsza i sprawniejsza.
Czym jest zatem innowacja?
Zgodnie definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) innowacja jest to proces wdrażania nowego
lub znacznie ulepszonego produktu, usługi, metody marketingowej, metody organizacji, czy relacji z otoczeniem zewnętrznym. Innowacja jest więc pojęciem bardzo szerokim. Zagadnienie to nabiera jednak szczególnego znaczenia w kontekście
rolnictwa, gdzie musi ona uwzględniać specyficzne cechy tego
sektora. Wiąże się przede wszystkim z modernizacją, wprowadzaniem zmian i ulepszeń w obrębie całego gospodarstwa rolnego, upowszechnianiem nowych rozwiązań organizacyjnych,
zwiększaniem wydajności i efektywności produkcji, a także
wprowadzaniem nowych odmian roślin, stosowaniem nowych
pestycydów, nawozów. Niezwykle ważne jest, aby te innowa-

Będzie to czwarta edycja wydarzenia, którego celem jest zaprezentowanie nowinek naukowych, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wzbudzenie w uczestnikach ciekawości i potrzeby zmian, dzięki którym będą mogli poszerzyć i udoskonalić swoją działalność. W tym roku bardziej niż na nowościach
technologicznych, o których dużo mówi się na co dzień, program skupiony będzie na innowacjach systemowych w tym produktowych, procesowych, usługowych czy marketingowych.
Wydarzenie będzie dwudniową konferencją podzieloną na:
n część branżową (sobota): głód jakości w produkcji zwierzęcej tj. spotkania realizowane w formie krótkiej części
wykładowej (nauka, badania) oraz panelu dyskusyjnego ze
szczególnym uwzględnieniem hodowców bydła mlecznego,
bydła mięsnego i ras zachowawczych, koni zimnokrwistych
oraz małych przeżuwaczy (owce, kozy),
n część ogólną (niedziela): głód jakości w sektorze rolno-spożywczym tj. wykłady poświęcone perspektywie rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego w kontekście WPR
2023-2027, zielonej transformacji wdrażanej przez UE, innowacyjnych technologii.
Wszystkich zainteresowanych zachęcam do śledzenia strony
internetowej (www.wmodr.pl) oraz mediów społecznościowych
Ośrodka gdzie sukcesywnie publikowane będą szczegóły dotyczące wydarzenia.
Wiedza, umiejętności i innowacje są podstawą
dynamicznego a zarazem zrównoważonego rozwoju,
tym bardziej w rolnictwie.

22

Bieżące Informacje nr 7-8 [392] n Lipiec-Sierpień 2022

43

rozwijamy obszary wiejskie

Fundacje i stowarzyszenia przyjazne ekonomii
społecznej na obszarach wiejskich

Obecnie w Polsce fundacje i stowarzyszenia, obok spółdzielni socjalnych, są najczęściej zakładanymi podmiotami
ekonomii społecznej. Różnicę pomiędzy tymi formami dobrze oddaje hasło: „Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze – załóż fundację.”
Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
7 czerwca 2022 r. Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział
Olecko zorganizował stacjonarne seminarium pt.: „Fundacje i stowarzyszenia
przyjazne ekonomii społecznej na obszarach wiejskich”, w którym uczestniczyło 55
osób – przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz ekonomii społecznej, instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej, LGD, KGW oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich i doradcy. Uczestnikom przekazano informacje w zakresie podejmowania wspólnych działań na obszarach wiejskich niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia fundacji i stowarzyszeń oraz
zaprezentowano dobre praktyki fundacji i stowarzyszeń przyjaznych ekonomii społecznej.
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Wykład wprowadzający nt. zasad tworzenia fundacji i stowarzyszeń zaprezentowała pani Małgorzata
Kratyńska-Ćwikowska, doradca kluczowy z Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku. Pani Małgorzata
w Ośrodku służy wsparciem
osobom fizycznym i grupom
nieformalnym m.in. w zakresie dotyczącym rejestrowania
i prowadzenia podmiotów
ekonomii społecznej, zakładania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.

W drugiej części zaprezentowano dobre przykłady fundacji i stowarzyszeń przyjaznych ekonomii społecznej.
O działalności i inicjatywach
Fundacji Innowacja z Ełku
opowiedział jej fundator pan
Karol Paszkowski. Fundacja
Innowacja jest stosunkowo
młodą fundacją – powstała
formalnie w marcu 2020 roku. Jej misją, celem i filozofią działania w jednym jest
motto: „Poszukiwanie nowych rozwiązań na stare problemy”. Pan Karol zaprezentował także pierwsze przedsięwzięcie Fundacji #SocialCafe i #
SocialCoffee. To pierwsza w Polsce mobilna kawiarnia w formie rikszy. Jej wyjątkowość polega na tym, że jest Przedsiębiorstwem Społecznym.

Nowe wyzwania w świadczeniu usług społecznych
przedstawiła pani Kamila Guzewicz – także doradca kluczowy z Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku. Pani Kamila działa jako animator środowisk
wiejskich, wspiera grupy
chcące zmienić swoje miejsce
na lepsze, ciekawsze z ekonomią społeczną w tle. Inicjuje
wydarzenia kulturalne służące do spotkań i wspólnych
rozmów, z których często wychodzi coś dobrego.

Fundacja Projekt Arche w Wydminach powstała w 2014 roku. Działa w przestrzeni ekonomii społecznej i robi wszystko, by ta forma zaangażowania społecznego była zauważona
i praktykowana przez wielu. Dokłada wszelkich starań, żeby popularyzować ekonomię społeczną w Polsce. Motto Fundacji – #WiemŻeWarto – rozwijać pasje i realizować marzenia. Jako Fundacja tworzy przestrzeń ludzi z pasją. Działalność tej Fundacji zaprezentował jej Prezes – pan Kamil Purłan, prezentując m.in. krótki film specjalnie przygotowany
na seminarium. Znakiem rozpoznawczym Fundacji jest houseboat – pływający domek, który czarteruje turystom, a dochód z tego przeznacza na cele społeczne. Mazurski houseboat znalazł uznanie nie tylko wśród turystów, ale okazał
się też najciekawszą atrakcją Dni Otwartych Funduszy Europejskich w 2019 roku. Zwyciężył również w plebiscycie „Pytania na śniadanie”.
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Misją Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA z Ełku
Misją Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA z Ełku
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Na zakończenie o dokonaniach Stowarzyszenia „MazurNa zakończenie o dokonaniach Stowarzyszenia „Mazurska Kraina”, mówił pan prezes Janusz Hendzel. Stowarzyszeska Kraina”, mówił pan Prezes Janusz Hendzel. Stowarzyszenie działa od 1998 roku, w listopadzie 2008 roku uzyskało stanie działa od 1998 roku, w listopadzie 2008 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia
tus organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia
jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego oraz
jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego oraz
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza w dniu 12 lipca br. o godz. 10:00 na seminarium pt.:

„Wymiana doświadczeń
w prowadzeniu działalności pozarolniczej
z wykorzystaniem środków
z PROW 2007-2013 i 2014-2020 ”
Celem wydarzenia będzie przekazanie informacji, wymiana doświadczeń i pomysłów moraz promocja ciekawych praktyk/
działalności, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.
Podczas seminarium nastąpi podsumowanie organizowanego przez WMODR konkursu pt.: „Dobre praktyki
prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach
wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 20072013 lub PROW 2014-2020”. Po prezentacji laureatów i podmiotów wyróżnionych, organizatorzy oraz
sponsorzy wręczą zwycięzcom nagrody, dyplomy oraz
upominki. Więcej informacji na temat podsumowania
konkursu, jak również relacja z seminarium w kolejnym
wydaniu miesięcznika.
Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium, który
jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej.
Osoba odpowiedzialna/kontakt: Agnieszka Stajszczak tel. 665 830 954;
email: a.stajszczak@w-modr.pl
Bieżące Informacje
Bieżące
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Czym będą ekoschematy,
jak dokonać właściwego wyboru?

Ekoschematy to nowy rodzaj płatności na rzecz środowiska i klimatu, na które zgodnie z przepisami Unii Europejskiej
państwa członkowskie są zobowiązane przeznaczyć co najmniej 25% płatności bezpośrednich. Zatem ta płatność
jest obowiązkowa do wdrożenia przez państwo członkowskie, natomiast dobrowolna dla rolników.
mgr Jerzy Rutkowski

Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projektując ekoschematy jako płatność
I filaru WPR, starano
się zapewnić, aby były one dostępne dla
wszystkich rolników,
a przez to powszechnie stosowane w gospodarstwach tak, aby poprzez efekt skali – jak największa powierzchnia UR objęta ekoschematami – osiągnąć najwyższą
efektywność w zakresie pozytywnego
oddziaływania na środowisko i klimat.

Jednym z 16 planowanych ekoschematów jest „Rolnictwo ekologiczne”. W województwie warmińsko-mazurskim obecnie zainteresowanie jest bardzo duże. Zajmujemy pierwsze miejsce w kraju zarówno pod względem powierzchni upraw
ekologicznych, jak i ilości producentów
żywności ekologicznej. W sytuacji, gdy
dostępność do środków produkcji jest
kosztowna – mam tu na myśli przede
wszystkim nawozy i paliwo – uważam,
że jest to szansa dla naszego regionu, aby
doskonale wykorzystać walory przyrodnicze i wpisać się w jeszcze większy rozwój gospodarstw ekologicznych.
Należy przy tym wspomnieć, iż reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku
zakłada wprowadzenie między innymi
powiązania otrzymanych płatności bezpośrednich nie tak jak dotychczas w oparciu o zasadę wzajemnej zgodności realizo-
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wanych działań z ustalonymi na poziomie
przepisów UE szczegółowymi wymogami, ale w oparciu o ocenę osiąganych efektów i realizowanych celów. Zatem „Rolnictwo ekologiczne” doskonale wpisuje się
w te założenia. Wynika to również z zapisu z Krajowego Planu Strategicznego
odnośnie celu i aspiracji dotyczącego rolnictwa ekologicznego. Polska aspiruje do
objęcia 7% powierzchni użytków rolnych
rolnictwem ekologicznym do 2030 roku
– obecnie powierzchnia ta wynosi 3,5%
– GUS 2020. Czy to jest realne założenie?
Wydaje się, że jest to wskaźnik realny do
osiągnięcia, sprzyja temu specyfika gospodarowania: małe i średnie gospodarstwa, duże rozdrobnienie, niewielka ilość
stosowanych nawozów sztucznych. Trzeba zwrócić uwagę również na to, że żywność ekologiczna jest coraz częściej kupowana przez konsumentów, którzy świadomie stawiają na jej walory zdrowotne.

Co zatem przemawia za wyborem
ekoschematu „Rolnictwo ekologiczne”?
Jego celem jest wspieranie dobrowolnych
zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki
i metody rolnictwa ekologicznego, stawki płatności do rolnictwa ekologicznego rosną. Należy przy tym pamiętać, że
wsparcie będzie różnicowane w zależności od uprawy jaka jest prowadzona.
Mamy uproszczenia dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi, które
zakładają, iż gospodarstwa o powierzch-

ni UR nie większej niż 10 ha mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na
uproszczonych zasadach – płatność do
hektara w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw. Bardzo istotnym
elementem prowadzenia produkcji ekologicznej jest posiadanie zwierząt, czyli wykorzystanie nawozów naturalnych do bilansowania nawożenia i poprawy struktury UR. W związku z powyższym mamy kolejną propozycję finansową: premia za zrównoważoną produkcję. Jest to
dodatkowa premia do każdego hektara
zgłoszonego do płatności ekologicznych
za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej (dotyczy zarówno
w przypadku płatności ekologicznych do
powierzchni grup upraw, jak i w przypadku małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi). Jak wcześnie wspomniałem, że stawki płatności do rolnictwa ekologicznego rosną, co będzie niewątpliwie dodatkową dużą zachętą do tego, by rolnicy przestawiali swoje gospodarstwa na produkcję ekologiczną.

Rolnictwo ekologiczne w tzw. zielonej
transformacji ma odgrywać coraz większą
rolę. Celem UE jest dążenie do zwiększania powierzchni upraw ekologicznych. Zatem wskazane było dostosowanie przepisów związanych z produkcją ekologiczną.
Od 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenie na poziomie
prawa Unii Europejskiej regulujące sektor produkcji i produktów ekologicznych.

rozwijamy obszary wiejskie
Najistotniejsze zmiany:
n rozszerzenie wachlarzu produktów
ekologicznych (m.in.: o sól, olejki eteryczne, tradycyjne ziołowe preparaty
na bazie roślin, wełnę, skóry);
n zezwolono na system certyfikacji
grupowej z zakresie produkcji rolnej
(m.in. ograniczenie kosztów certyfikacji dla małych gospodarstw; pozyskanie rynku zbytu; wzmocnić lokalne powiązania);
n wzmocniono dotychczasowy system
kontroli;
n obowiązek stworzenia aktualizowanych wykazów producentów ekologicznych (od 1 stycznia 2023 r. wszystkie JC będą wydawać certyfikaty
w formie elektronicznej za pośrednictwem zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego –
ma to na celu ujednolicenia tego dokumentu oraz sprawienie, że będzie
on w jednakowy sposób odczytywany.
W związku ze zmianą rozporządzenia
na poziomie UE z dniem 1.01.2022 r. dnia
12.05.2022 (z opóźnieniem) Sejm uchwalił
ustawę o rolnictwie ekologicznym, która

gają jeszcze przez 5 lat kontroli wytyczonych organów.
Inne zapisy zawarte w nowej ustawy, to m.in.:
n zwiększone wysokości kar finansowych nakładanych na producentów;
n zwiększone kary nakładane na JC za
nieodpowiednio wykonane zadania;
n kary dla inspektorów wykonujących
kontrole za brak przekazania aktualizacji swoich danych.
dostosowuje polskie prawo do unijnych
przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną. Ustawa
wyznacza kompetencje na poszczególne
organy, jednostki certyfikujące i innych
uczestników systemu ekologicznego.
Jednak w projekcie ustawy znalazły
się także zapisy dotyczące producentów
ekologicznych, które nie zachęcają do
podjęcia takiej formy produkcji.Jeden z
kontrowersyjnych zapisów budzi zdziwienie producentów, którzy pomimo zakończenia produkcji ekologicznej, podle-

Ekoschematy pozostaną kluczową
płatnością I filaru. Plan Strategiczny dla
Wspólnej Polityki Rolnej jest przekazany
do Komisji Europejskiej i obecnie podlega dalszej weryfikacji. Możemy spodziewać się jego zaopiniowania, a jeżeli nastąpią jakieś zmiany, to z pewnością nie
będą one miały wpływu na ostateczne
rozwiązania.
W ramach cyklu „Ekoschematy” w następnym wydaniu przedstawię rozwiązania dotyczące: „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”.
Źródło: materiał i zdjęcia autora.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu

„DORADCA ROKU”
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 10.08.2022 r.

na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
z dopiskiem konkurs „Doradca Roku” lub e-mail: sekretariat@w-modr.pl.
Organizator konkursu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami
Doradztwa Rolniczego.
Kto może wziąć udział: doradcy wpisani na listę doradców rolniczych lub doradców
rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników.
Cele konkursu:
• promocja osiągnięć doradców rolniczych, w szczególności w zakresie innowacyjnych praktyk rolniczych
• popularyzowanie i podnoszenie efektywności usług doradczych
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej WMODR.
Osoba odpowiedzialna/kontakt: Paulina Jaskólska, tel. 665 690 378.
KONKURS

DORADCA
ROKU
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Harmonogram naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału pro11.03 – 31.12. 2021
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
3 stycznia – 30 grudnia 2022
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

2.

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

10.12.2021 – 7.02.2022
listopad/grudzień 2022

3.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
16 maja – 14 lipca 2022

4.

Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt

21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022

5.

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

21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022
październik 2022

6.

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

31 marca – 30 czerwca 2021
31 marca – 29 maja 2022

7.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

20.10 – 30.11.2021
4 maja – 17 czerwca,
listopad 2022

8.

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”

28.09 – 26.11.2021
7 lipca – 2 września,
październik 2022

9.

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

listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10.

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

29.10 – 30 12. 2020
28 lutego – 31 maja 2022

11.

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

31 października
– 29 grudnia 2021

12.

– nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

13.

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

30.11.2020 – 15.02.2021
7 lipca – 19 sierpnia 2022

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
14.

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

15.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

16.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

17.

Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw

31 grudnia – 31 stycznia 2021
30 kwietnia – 29 czerwca 2022

18.

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.

Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych

do 20 kwietnia 2022

Przetargi są ogłaszane
w zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
19.
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4 lipca – 1 września 2022

rozwijamy obszary wiejskie

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
20.

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

21.

Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

23.

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

24.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

25.

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
20 czerwca – 29 lipca 2022

26.

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

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 1 sierpnia 2022
(a i b)

27.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Terminy naborów będą
ogłaszane przez samorządy
wojewódzkie

15 marca – 31 maja 2022

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
28.

sierpień/wrzesień 2022
1-31 grudnia 2022

Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

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

WAŻNE!
1. Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że jeszcze
w 2022 r. przeprowadzane są kolejne nabory wniosków na wsparcie.
W tym okresie kontynuowane jest wdrażanie większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie
dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie
zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” (wsparciem mogą być objęte
dodatkowo operacje z zakresu wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie – realizowane przez duże
przedsiębiorstwa oraz operacje z przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich).
Niektóre instrumenty wsparcia są lub będą zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby rolników,
przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, aby jak najefektywniej wykorzystać środki. Nowym działaniem
jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, beneficjenci nie są zobowiązani do przeprowadzania postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza
równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.
Z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).
3. Rolnicy, którzy ubiegali się w 2021 roku o przyznanie premii dla młodych rolników lub o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, powinni we współpracy z doradcą sprawdzić, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową. Jeżeli tak, to należy dostarczyć do ARiMR
najpóźniej wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
q Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. z 2022 r., poz. 1155. Ustawa
weszła w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 10 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie
wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki. Dz.U. z 2022 r., poz. 1039. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 17 maja 2022 r.
q z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie
i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1089. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.
q z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych. Dz.U. z 2022 r., poz. 1091. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 maja 2022 r.
q z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1186. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
4 czerwca 2022 r.
q z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego. Dz.U. z 2022 r., poz. 1190. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 czerwca 2022 r.
q z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1220. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 czerwca 2022 r.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1223.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1234.
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q Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1084.
q Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 27.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 817
q Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej
produkcji rolniczej w 2021 r. M.P. z 2022 r., poz. 540. Wskaźnik
cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. w stosunku do 2020 r.
wyniósł 106,0 (wzrost cen o 6%).
q Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2022 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że
od 1 czerwca 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń
emerytalno-rentowych i wynoszą odpowiednio:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.364 zł
70 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 8.105 zł 80 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 11 maja
2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2022 r. (6.235 zł 22 gr).
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Numer z wykazu: 368.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Numer z wykazu: 374
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów
produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów. Numer z wykazu: 373.
q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz.
Numer z wykazu: 359.

w domu i w zagrodzie

Dziecko w ogrodzie
Dzieci są najlepszymi obserwatorami świata, mają w sobie niewyobrażalne pokłady ciekawości i chęć odkrywania.
Chętnie obserwują i naśladują dorosłych a więc to do nas należy dawanie im dobrego przykładu, np. poprzez naukę
bezpiecznego i radosnego obcowania z przyrodą.
inż. Maja Jurczak

Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Niezależnie od tego
czy jesteśmy właścicielem przydomowego ogrodu, rekreacyjnej działki
czy tylko balkonu
w mieszkaniu w bloku możemy posadzić kilka roślin, pielęgnować je i cieszyć
się ich wzrostem w kolejnych porach roku. Po wybuchu pandemii odnotowano
znaczny wzrost zainteresowania działkami rekreacyjnymi i znajdującymi się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.
Nic dziwnego, ponieważ są to miejsca,
w których można ciekawie spędzić czas
przebywając w otoczeniu przyrody.

mogą również posłużyć jako elementy
do wyklejanek i tworzenia niebanalnych
prac plastycznych. Chyba każdy z nas
w dzieciństwie przygotowywał do szkoły zielnik. Jest to wspaniały sposób na poznanie gatunków, które mamy w swoim
otoczeniu. Zbieramy liście roślin, drzew,
krzewów, suszymy je i przyklejamy na
kartki z opisem gatunku.

Najlepszą zachętą do zainteresowania
przyrodą i dbania o rośliny będzie pozwolenie dzieciom na samodzielny wybór roślin, które będziemy uprawiać. Wyprawa do sklepu ogrodniczego po nasiona i sadzonki będzie dobrym pomysłem.
Wybór nasion jest ogromny więc na pewno każde dziecko znajdzie coś dla siebie.
Zasianie nasion i pielęgnacja roślin już
od tego momentu pozwoli na obserwację
każdego etapu rozwoju rośliny. Dobrym
wyborem może być wysiew kiełków, np.
słonecznika, rzodkiewki czy rzeżuchy na
gazie lub wacie. Szybki wzrost takich roślin i możliwość spróbowania „plonów”
zachęcą dzieci do dalszych eksperymentów a przy okazji będzie to zdrowy dodatek w jadłospisie naszych pociech.

Pozwólmy też dzieciom na zasianie
i zasadzenie roślin bezpośrednio do gruntu. Starsze dzieci mogą spróbować precyzyjnie zasiać nasionka do pojemniczków,
wybierzmy rośliny, które nadają się do takiego sposobu uprawy i szybko kiełkują
np. maciejkę, groszek pachnący, cynię, nagietki czy nasturcję. Mogą to być też zioła: bazylia, majeranek czy oregano. Wytłumaczmy im jaka powinna być gleba żeby rośliny dobrze wyrosły. Niech samodzielnie napełnią doniczki czy skrzynki,
być może się pobrudzą ale dzięki temu
poznają jej strukturę i właściwości. Dzieci
uwielbiają też zabawy z wodą, przyda się
mała konewka żeby mogły zadbać o nawadnianie swoich roślin. Jeśli zdecydujemy się na wydzielenie na działce grządki
dla małego ogrodnika niech zadba on też
o ochronę roślin przed chwastami i szkodnikami. Niech jednak wie, że chwasty, które na działce są niepożądane mogą być
smacznym dodatkiem do potraw a szkodniki można zwalczać niechemicznymi metodami np. dbając o obecność ich naturalnych wrogów – biedronek czy ptaków.

Okres wakacyjny warto wykorzystać
na spacery, podczas których dzieci same
zaobserwują jak przyroda tętni życiem.
Pamiętajmy, żeby pokazując dzieciom rośliny używać ich poprawnych nazw gatunkowych, dzięki takiej nauce przez zabawę utrwalą się one w pamięci młodego
odkrywcy. Do poznawania świata przyrody można wykorzystywać wszystkie
zmysły: wzrok, węch, dotyk, smak i słuch.
Wykorzystując obfitość łąk i pól w kolorowe kwiaty pozwólmy dzieciom na uplecenie wianka czy zerwanie bukietu, który będzie ozdobą w naszym domu. Mech,
kora, kawałki traw, liście czy kłosy zbóż

Nie od dziś wiadomo jak ważny w rozwoju dzieci jest ruch na świeżym powietrzu. W proste prace na działce czy ogrodzie można wpleść odrobinę rywalizacji, np. zbieranie skoszonej trawy na czas
czy wyścigi z konewką między grządkami zmotywują dzieci do działania. Niech
na działce czy w ogrodzie nie zabraknie
elementów typowo rozrywkowych dla
dzieci – huśtawki, piaskownicy czy trampoliny. Doskonałym pomysłem są kuchnie błotne. Wszystkie te elementy spowodują, że dzieci nie będą się nudzić i jeszcze chętniej będą spędzać czas na świeżym powietrzu.

Pamiętajmy, że i w zabawie i w pracy najważniejsze jest bezwzględne bezpieczeństwo dzieci. Dzieci nie powinny
mieć styczności ze środkami ochrony roślin ani z nawozami mineralnymi. Również sprzęt, który powierzamy dzieciom
powinien być odpowiedni do ich wieku
i umiejętności. Powinien być lekki i nie
może posiadać ostrych krawędzi. Ważne jest uświadomienie dzieciom, że wiele roślin posiada organy ochronne – kolce, igły czy włoski parzące, oraz że wiele
roślin jest niejadalnych a nawet trujących.
Z uprawy tych ostatnich powinniśmy
zdecydowanie zrezygnować jeśli w naszym ogrodzie przebywają dzieci. Młoda skóra wymaga odpowiedniej ochrony – zadbajmy o wysoką ochronę UV, zabezpieczenie przed komarami i kleszczami oraz właściwe nawodnienie.
Poznawanie otaczającej przyrody,
świata roślin i zwierząt oraz występujących w nich zjawisk, kształtowanie spostrzegawczości, wyrabianie samodzielności i zdolności logicznego myślenia, budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych
i uwrażliwianie na piękno przyrody – to
wszystko czeka na nasze dzieci tuż za
rogiem: na podwórku, na działce, w lesie. Pozwólmy im na obcowanie z przyrodą i uwrażliwmy na konieczność jej poszanowania.
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Napoje roślinne, czy warto je pić?
W dzisiejszych czasach poszukujemy możliwości i rozwiązań w żywieniu, alternatyw, z dużym naciskiem na prozdrowotność. Dlatego też nasze dobra z pól typu owies czy coraz częściej spotykana soja znajdują swoich wielbicieli.
mgr inż. Kinga Latosińska

Kierownik Zespołu Doradców w Węgorzewie
Mleko roślinne, prawidłowo nazywane napojem roślinnym jest alternatywą dla mleka zwierzęcego. Zgodnie z wytycznymi UE
nie możemy nazywać ich mlekiem, gdyż
posiadają zupełnie inne wartości niż mleko
krowie. Mleko krowie stanowi dla nas najlepsze źródło przyswajalnego wapnia, jednakże coraz więcej spotykamy osób uczulonych na białko tego mleka czy też nietolerujących laktozy. Pod
uwagę należy wziąć też fakt, iż picie roślinnych napoi stało się
najprościej mówiąc modne, na czasie, dobrze wypadające w mediach, na forach internetowych i blogach.
Napój owsiany
Owies to nie tylko zboże, które znamy głównie z pysznej
i chętnie spożywanej owsianki. Jest on bogaty w błonnik, który obniża ciśnienie i poziom złego cholesterolu, zawiera także
sporą zawartość żelaza i witaminy z grupy B, zwłaszcza B1, B5,
B6 czy B12. Owies zawiera sporo krzemu, który odnawia tkanki łączne mózgu, tym samym poprawiając pamięć. Ponadto dostarcza energii, ma w sobie dużą dawkę witamin. I minerałów
(zwłaszcza magnez, cynk i wapń). Napój owsiany zawiera w sobie wszystkie wartości odżywcze owsa, ich działanie i pozytywny wpływ na organizm. W 100 ml mleka owsianego można znaleźć następujące składniki odżywcze: 1 g białka, 0,04 g sodu, 0%
cholesterolu, 0% laktozy, 1,5 g tłuszczów (z czego 42% jest wielonienasyconych), 9,7% dziennej porcji błonnika. Na uwagę zasługuje niska zawartość sodu, co ma ogromne znaczenie dla osób
z nadciśnieniem i problemami sercowymi. Można więc śmiało
polecać do picia osobom borykającym się z tym problemem. Napój ten zawiera także duże ilości niezbędnych aminokwasów.
Pomagają one Twojemu ciału tworzyć nowe tkanki oraz utrzymywać układ mięśniowy i nerwowy.
Bardzo ważną informacją, zwłaszcza dla najmłodszych (tak,
dzieci mogą pić napoje owsiane) jest to, iż 100 gramów mleka
owsianego zawiera 120 mg wapnia (taką ilość wapnia można
znaleźć jedynie w mleku roślinnym wzbogaconym tym pierwiastkiem, które jest dostępne m.in. w sklepach ze zdrową żywnością). Ten minerał przyczynia się do zdrowia kości, pomagając
w ich rozwoju oraz utrzymując je silne i zdrowe.
Mleko owsiane oczyszcza nasz organizm, eliminuje niepotrzebne odpady, a co za tym idzie pomaga schudnąć. Pomaga
kontrolować poziom cukru we krwi, gdyż stymuluje aktywność
trzustki. Liczne badania wskazują, iż pomaga zapobiegać rozwojowi raka na przykład rak jelita grubego, piersi i prostaty. Wiele
osób z wrzodami trawiennymi pije mleko owsiane codzienne,
aby złagodzić objawy tego schorzenia. Napój ten przydaje się także w przypadku zgagi, zapalenia żołądka, zaparć czy biegunek.
Jak zrobić mleko owsiane w domu? Bardzo prosto! Potrzebujemy składniki: 1 litr dobrej jakości wody (filtrowana lub przegotowana), 4 czubate łyżki płatków owsianych, szczypta soli, duży słoik (minimum litrowy).
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Płatki owsiane wsypujemy do słoika i zalewamy wodą. Zostawiamy na 30 minut do godziny. Po tym czasie blendujemy
całość z szczyptą soli – co najmniej 2-3 minuty. Przecedzamy
przez sitko (przy dobrze zblendowanym nie powinno zostać za
wiele pulpy) i mamy gotowy napój. Przechowujemy w lodówce maksymalnie 3 dni.
Z innych napoi roślinnych uwagę warto zwrócić na:
n napój sojowy – zawierający dużo fitoestrogenów (odpowiedniki damskich hormonów), dlatego zalecany jest w okresie
przekwitania. Jest naturalnie wolny od cholesterolu i ma niską zawartość tłuszczów nasyconych. Nie zawiera również
laktozy. Soja i napój sojowy są dobrym źródłem białka, wapnia (po wzbogaceniu) i potasu.
n napój kokosowy – bogaty w miedź, fosfor, magnez, żelazo
i selen, wskazany dla osób z chorobami serca, nadciśnieniem,
otyłością czy cukrzycą,
n napój ryżowy, który zawiera głównie węglowodany, ma mało białka, nie ma w nim wapnia i witaminy D3, ale jest dobrym źródłem witamin z grupy B,
n napój migdałowy, ma bardzo mało kalorii, ale za to dużo białka i węglowodanów, co sprzyja osobom z nadmiernym apetytem. Ma sporo witamin z grupy B, D i E oraz wapnia.
Jak widać możliwości i alternatyw mleka krowiego mamy sporo. Dla weganów,
dla osób borykających się z alergiami, dla
każdego znajdziemy zamiennik.
Jednakże w imię słów: „Cudze chwalicie swojego nie znacie” osobiście polecam nasz polski owies i płatki owsiane.
Niedrogie, dostępne, nasze własne. Wystarczy kilka kroków i możemy raczyć się
pysznym napojem z ogromną dawką zdrowotnych mocy.
A na bazie tego napoju proponuję pyszne koktajle, np. :
n truskawkowo-owsiany shake z miętą – wystarczy ze sobą
zmiksować: 300 ml zimnego napoju owsianego, łyżkę miodu, 10 truskawek (bez szypułek), małego dojrzałego banana,
kilka listków świeżej mięty, 2 kostki lodu,
n borówkowo-porzeczkowy koktajl – wystarczy zmiksować: 500
ml zimnego napoju owsianego, łyżkę miodu, 100 g borówek
amerykańskich, 100 g czarnej porzeczki, 2 kostki lodu.
Źródła:
- Strony internetowe:
- Owies – właściwości odżywcze i zdrowotne – Krok do Zdrowia
- Latosiowy Dom
- Domowe mleko owsiane – jak zrobić? Prosty przepis – WP Kuchnia
- Artykuł z gazety Świat Kobiety „Krowie, sojowe czy owsiane” K. Bosacka

ogłoszenia kupno-sprzedaż
SPRZEDAM:

n Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem w m. Jeziorko (gm. Pieniężno) o powierzchni ok. 15 ha, stanowiącej łąki i pastwiska oraz stary las o pow. 1,20 ha. Istnieje
możliwość kupna samej ziemi. Tel. 533 410 366.
n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., ciągnik zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka
ładowność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładowność 12 ton, agregat talerzowy uprawowo siewny Vaderstadt rapid szer. 4 metry z nawozem rok 2005, opryskiwacz ciągany pojemność 2500 litrów i 4000 litrów, ładowarkę teleskopową Merlo rok 2007, prasę do balotów
Sipma 120x120 rok produkcji 2013, czyszczalnię Petkus.
Tel. 500 419 229.
n Sprzedam łubin słodki i gorzki czyszczony w workach Big
Bag. Tel. 500 419 229.
n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, ciągnik
rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy Ursus 1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000 l,
szerokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, szerokość 24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wysokość 7 m, agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid talerzowy z nawozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa
tandem wywrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel.
500 419 229.
n Sprzedam haki do wędzenia wędlin wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Tel. 508 908 069.
n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycielenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791
n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia produkcji niemieckiej Petkus K-531 Gigant z sitami (30 szt. w cenie 70
zł/szt, sita w dobrym stanie) oraz instrukcją obsługi czyszczalni, możliwy transport, cena 6600 zł (mała negocjacja) woj. dolnośląskie, gmina Żmigród. Tel. 668 793 926.
n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-

cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsarko-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przyczepę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsztyński. Tel 660 997 614.

n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy,
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.
n Sprzedam ziemie rolną-40 ha z zabudowaniami: dom, obora,
stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.
n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% sprawny, cena 1990 zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista. Józef Nieścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow.
12 ha, w tym stary las 0,74 ha. W gospodarstwie znajdują się:
dom 1-rodzinny parterowy z poddaszem użytkowym (72 m2),
obora (253 m2), chlewnia (128 m2), 2 x garaż (35 m2 i 42 m2). Istnieje możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha
(2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.
n Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.

n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap.
Tel. 600 096 165.
n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak);
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim napędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę
do zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do
balotów. Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) –
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.
n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre
Miasto. Tel. 698 489 990.
KUPIĘ:
n Kupię czyszczalnię Petkus każdy stan, suszarnię do zboża

przewoźną każdy stan, ciągnik kirowiec, kosiarkę samobieżną pokosówkę Fortschritt każdy stan, hedery do pokosówki. Tel 533 755 977.

n Kupię czyszczalnię do zboża Petkus, stan obojętny oraz suszarnię do zboża przewoźną, kosiarkę pokosową Fortschritt E303/
E302. Tel 500 419 229.
n Kupię ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem może
być do remontu i rozsiewacz wapna RCW 507712354. Tel. 507
712 354, Orneta.
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do kukurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsiewacz nawozu Brzeg, Amazone 1600l, sadzarkę talerzową do
ziemniaków i kosiarko-rozdrabniacz. Tel. 795 807 728.
n Kupię Bizon Rekord – BF, Claas, sortownik do ziemniaków,
pług obrotowy Kverneland, Famarol, siewnik lub agregat siewny, opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet. Tel. 511 924 809.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową.
Tel. 511 924 809.
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą.
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.
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KRZYŻÓWKA
1. Zasada poprawnego używania kropek, przecinków itd.

1.

2. Stolica Litwy

2.

3. Półprodukt powstały z rozdrobnionego materiału

3.
4.

4. Truskawka jak hrabstwo w Anglii
5. Turystyczny środek lokomocji

5.
6.

6. Przybrzeżne zarośla

7.

7. Elegant, modniś, goguś

8.

8. Proces wdrażania nowego lub znacznie ulepszonego produktu
9. „Urlop” od szkoły

9.
10.

10. Hodowlana nazwa kopyta

11.

11. Bezwarunkowe polecenie
12. Nowy rodzaj płatności na rzecz środowiska i klimatu

12.

13. Sierżant w marynarce

13.

14. Aplikant, ubiegający się o coś

14.

15. Pokonany przez Achillesa w Iliadzie

15.
16.

16. Pole po skoszeniu rosnących na nim zbóż

17.

17. Jon o ładunku ujemnym

18.

18. Gratyfikacja za dobrą obsługę

19.

19. W polu latem

20.

20. Ogonek truskawki

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 sierpnia 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Zespołów Doradców:

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

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

reklama na okładce kolor:

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

			 n		 II, III str. – 1 540 zł brutto

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

			 n		 IV str. – 1 845 zł brutto

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10
n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51
n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d,
tel. (56) 474 21 88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:
n		 format A4 – 1 230 zł brutto
n		 format 1/2 A4 – 770 zł brutto
n		 format 1/4 A4 – 615 zł brutto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:
n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4
					 – 770 zł brutto
			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

					 od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

n OLSZTYN

					 od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59
n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24
• Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61
n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33
n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59
n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B , tel. (87) 427 12 21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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!

B A DA N I E
O P RYS K I
WA

CZY

UMÓW SIĘ NA BADANIE
Diagnosta

Telefon

Obsługiwane powiaty

Jerzy Bancewicz

697 632 064

Szczytno

N. Miasto Lubawskie

Arkadiusz Grędziński

665 992 220

Elbląg

Braniewo

Karol Siennicki

665 892 079

Ełk

Węgorzewo

Grzegorz Jędrzejek

665 990 472

Działdowo

Olsztyn

Artur Jankowski

665 960 371

Nidzica

Olsztyn

Grzegorz Kasprowicz

665 920 536

Iława

Ostróda

Wojciech Staniszewski

697 632 492

Lidzbark Warm. Bartoszyce

Emil Kobiela

695 990 251

Giżycko

Pisz

Maria Kapuścińska

665 892 311

Olecko

Gołdap

Czesława Orłowska-Staniszewska

665 910 634

Kętrzyn

Mrągowo

► KONTROLA ► KALIBRACJA ► ATESTACJA
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84, fax 89 526 44 39
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.wmodr.pl

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
zaprasza na

XXVIII Jesienne
Targi Rolnicze
oraz wydarzenia towarzyszące

Warminsko-Mazurska
Wystawa Zwierzat
Hodowlanych
22

IV Forum Innowacji „Głód jakości”

3-4 wrzesnia 2022 r.
Ladowisko Gryzliny

