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WSTęP

Stopień zakwaszenia gleb na obszarze naszego kraju jest dość zróżnicowany. Wg IUNG-PIB w Puła-
wach największy procent gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych zlokalizowany został w województwie podla-
skim, mazowieckim, łódzkim i podkarpackim, najmniejszy w opolskim i kujawsko-pomorskim. Udział gleb 
bardzo kwaśnych i kwaśnych w Polsce przekracza średnio 50% powierzchni użytków rolnych. Spotykane 
są również obszary w których gleby najsilniej zakwaszone stanowią ponad 80% powierzchni. W tych rejo-
nach częstość narażenia na większe ilości aktywnych form metali jest większa niż na glebach o optymal-
nym odczynie. Natomiast stosowane dawki wapna w ostatnich latach wynoszą średnio nieco ponad 90 kg 
CaO/ha/rok i dalece odbiegają od faktycznych potrzeb.

1. ZakWaSZENIE glEb

Zjawisko nadmiernej akumulacji jonów wodoru (H+) w glebie, które powoduje obniżenie jakości gleby 
(degradację gleby) poprzez szereg niekorzystnych dla produkcji roślinnej procesów, włączając w to uaktyw-
nienie się toksycznych jonów glinu w glebie. 

Przyczyny zakwaszenia gleb
Zakwaszenie gleb w Polsce zależy od warunków naturalnych oraz działalności człowieka. Naturalnymi 

czynnikami wpływającymi na zakwaszenie gleb jest klimat oraz rodzaj skały macierzystej na której wytwo-
rzyły się utwory glebowe. Zakwaszenie gleby występuje również na skutek oddychania mikroorganizmów 
zasiedlających glebę oraz korzenie roślin, rozkładu materii organicznej oraz utleniania azotu i siarki. W wy-
niku procesu rozkładu oraz utleniania uwalniają się jony wodorowe, które powodują zakwaszenie gleb. 
Również człowiek przyczynia się do zakwaszenia gleb m.in. poprzez stosowanie nawozów azotowych. 
Nawozy te, ze względu na fizjologiczny aspekt pobierania azotu, potęgują proces zakwaszenia. Kolejnym 
problemem jest emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery. W wyniku spalania paliw powstają 
kwaśne opady. Okresowo wysokie opady, połączone z kwaśnym odczynem deszczu powodują, wypłuki-
wanie wapnia i magnezu w głąb profilu glebowego. 

Podstawowe procesy w rolnictwie, które prowadzą do zakwaszenia gleby to m.in. 
n pobieranie głównych składników odkwaszających tj. wapnia i magnezu przez rośliny oraz ich wynosze-

nie z pola z plonem;
n wymywanie przez wodę wapnia i magnezu w głąb profilu glebowego;
n rozkład materii organicznej w glebie (próchnica, słoma, resztki roślinne, obornik itp.); 
n oddychanie korzeni roślin; 
n utlenianie azotu i siarki;
n procesy erozyjne – wietrzenie gleby; 

Niskie pH jest czynnikiem warunkującym mniejszą żyzność gleb, a tym samym przyczynia się do wyż-
szych kosztów nawożenia. Gleba staje się mniej produktywna zarówno w uprawach na gruntach ornych, 
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jak i na użytkach zielonych. Pogorszeniu ulega życie biologiczne w glebie, co wpływa niejednokrotnie na 
gospodarkę azotem oraz zły bilans pozostałych substancji odżywczych, które stają się niedostępne dla 
roślin. Odczyn gleby jest niebezpiecznie niski dla plonów wówczas, gdy pH spada poniżej 5,5 dla gruntów 
ornych, natomiast dla łąk i pastwisk, poniżej 5,0. Odczyn gleby pływa zatem na tak wiele procesów, dlatego 
można stwierdzić, że w znacznym stopniu decyduje o żyzności gleby.

Skutki zakwaszenia gleb 
Zakwaszenie gleby wpływa negatywnie przede wszystkim na jej jakość tj. strukturę i właściwości 

fizyczno-chemiczne oraz mikrobiologię gleby. Ponadto wpływa na fizjologię roślin, powodując zmniej-
szenie pobierania składników pokarmowych (zwłaszcza fosforu, wapnia, magnezu czy molibdenu) przez 
system korzeniowy. Jest to spowodowane zwiększeniem ruchliwości metali ciężkich oraz glinu rucho-
mego w glebie, które hamują wzrost korzeni, przyczyniając się tym samym do pogorszenia odżywiania 
i zaopatrzenia w wodę roślin. Nagromadzenie tych składników w glebie, zwłaszcza kadmu, ołowiu i ni-
klu może doprowadzić do ich nadmiernej koncentracji w roślinach. Wysoka zawartość tych składników 
w roślinie dyskwalifikuje ją z przeznaczenia do konsumpcji. Ponadto na skutek zniszczenia pożądanej 
struktury gruzełkowatej gleb, pogarszają się jej właściwe stosunki wodnopowietrzne. W glebach o od-
czynie kwaśnym maleje także aktywność bakterii, co powoduje wolniejsze tempo rozkładu nawozów 
organicznych, słabiej wiązany jest azot atmosferyczny przez bakterie żyjące w symbiozie z systemem 
korzeniowym roślin motylkowatych.

Znaczenie kompleksu glebowego
Sorpcja glebowa ma ogromne znaczenie w przypadku gospodarki składnikami pokarmowymi, odpo-

wiada m.in. za ich magazynowanie, reguluje i kieruje odżywianiem roślin, a także zapobiega ich wymy-
waniu z gleby. Intensywność sorpcji jest uwarunkowana od kompleksu sorpcyjnego gleby, który zwany jest 
układem koloidalnym gleby. Układ koloidalny, to zbiór rozdrobnionych elementów cząstek stałych pocho-
dzenia mineralnego, organicznego i mineralno-organicznego. Cząsteczki te, dzięki silnemu rozdrobnieniu 
mają ogromną powierzchnię czynną w stosunku do masy, co w dużym stopniu wpływa na znaczną pojem-
ność sorpcyjną całego układu. Ze względu na swoją budowę układ koloidalny stanowi magazyn głównie 
dla kationów, w mniejszym stopniu dla anionów. Występują w nim cząsteczki pochodzenia organicznego 
tj. próchnica oraz organiczno-mineralnego – związki organiczne z wapniem, żelazem, magnezem oraz gli-
nem. W układach koloidalnych w środowisku kwaśnym wodór jest trwale związany z tymi grupami i trudno 
wymienia się z innymi kationami. Na funkcjonowanie kompleksu sorpcyjnego w dużym stopniu wpływa 
odczyn gleby, gdyż wraz ze wzrostem pH, zwiększa się pojemność sorpcyjna gleby.

Korzystny wpływ wapnowania na strukturę gleby, a w zasadzie na wodoodporność agregatów glebowych 
przyczynia się do tego, że pośrednio możemy korzystnie oddziaływać na wielkość retencji wody, która jest 
dostępna dla roślin, a także na napowietrzenie gleby. Zabieg wapnowania pozytywnie wpływa na tworzenie 
się struktury agregatowej, gdyż jony wapnia i magnezu pełnią w tym procesie funkcję łącznika między frakcją 
ilastą, a glebową substancją organiczną (materia organiczna gleby) w pierwszej fazie ich tworzenia.

W hierarchii czynników warunkujących wykorzystanie wody i azotu kluczowe znaczenie mają, odczyn 
gleby i jej zasobność w składniki mineralne. Woda w glebie jest efektywnie wykorzystywana przez rośliny, 
pod warunkiem że wytworzy ona duży, głęboki, system korzeniowy.
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2. RaCjONalNE WaPNOWaNIE glEb

kiedy wapnować glebę?
Zakwaszanie gleb jest procesem ciągłym, dlatego należy systematycznie badać odczyn gleb. Odczyn 

gleby stanowi bowiem podstawowy wskaźnik oceny zapotrzebowania na wapnowanie. Wapnowanie ma na 
celu poprawę właściwości chemiczno-fizycznych oraz biologicznych gleby, poprzez co wpływa na poprawę 
struktury gleby, zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych dla roślin, a także zwiększenie 
aktywności mikroorganizmów glebowych. Zabieg wapnowania przeprowadza się zazwyczaj co 4 lata. 
Wapnować można w ciągu całego roku. Powszechnie zabieg ten wykonywany jest późnym latem i jesienią. 
Wapno wysiewamy równomiernie w dokładnie ustalonej dawce i dobrze mieszamy z warstwą orną gleby, 
najlepiej powierzchniowo na głębokość 5-10 cm. Często stosowane jest też w ramach uprawek przed-
siewnych. Wapnowanie wiosenne może być wykonane w ramach uprawek pod rośliny jare. Na terenach 
płaskich możliwe jest w okresie zimowym.

Zalety wapnowania gleb: 
n poprawa jakości struktury fizycznej gleby; 
n pozytywny wpływ na rozwój życia biologicznego w glebie; 
n poprawa przyswajania składników nawozowych przez rośliny; 
n ograniczenie zakwaszającego wpływu nawozów zawierających azot oraz kwaśnych opadów; 
n możliwość uprawy roślin, które są w znacznym stopniu wrażliwe na zakwaszenie; 
n dostarczanie wapnia i magnezu jako składników nawozowych;.

pH gleby
Optymalny odczyn gleby zależy od jej kategorii agronomicznej i powinien być tym wyższy, im gleba jest 

cięższa. Odpowiednie pH dla poszczególnych rodzajów gleb wynosi:
n bardzo lekkie 5,1-5,5; 
n lekkie 5,6-6,0;
n średnie 6,1-6,5;
n ciężkie 6,6-7,0. 

Uprawa roślin na glebach o optymalnym odczynie gwarantuje lepsze wykorzystanie przez nie składni-
ków pokarmowych z rezerw glebowych, a tym samym nawozów naturalnych i mineralnych. 

Podnoszenie odczynu gleby znacznie ponad zakres optymalny nie jest niczym uzasadnione. Ponadto 
takie działanie w konsekwencji może być bardzo szkodliwe i doprowadzić do tzw. przewapnowania gleb, 
które jest związane z gwałtowną zmianą pH gleby. Na to zjawisko najbardziej narażone są gleby lekkie 
i bardzo lekkie, które charakteryzują się małą pojemnością kompleksu sorpcyjnego. 

Niekorzystnymi efektami procesu przewapnowania jest m.in.:
n przejście fosforu, boru, manganu i żelaza w formy niedostępne dla roślin;
n szybszy rozkład materii organicznej;
n przesuszenie gleby.
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UWaga!!!
n przy planowaniu wapnowania w płodozmianie należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania upra-

wianych roślin w stosunku do odczynu gleby oraz termin zabiegu wapnowania; 
n nawozy wapniowe powinny być stosowane pod przedplon roślin, które najkorzystniej reagują na ten 

zabieg tj. rośliny najbardziej wrażliwe na kwaśny odczyn gleby;
n efekty wapnowania gleb ujawniają się zazwyczaj w drugim bądź trzecim roku od wykonania zabiegu;
n należy również wiedzieć, iż nawozy dobrze rozdrobnione, a także te o wyższej zawartości wapnia i ma-

gnezu działają znacznie szybciej;
n dokładne wymieszanie nawozu z glebą powoduje łatwiejsze rozpuszczanie się wapna w glebie;
n nie należy wysiewać nawozów wapniowych podczas deszczowej pogody, jak również na nadmiernie 

wilgotnej glebie;
n przy wyborze formy nawozu odkwaszającego (wapniowego) należy uwzględnić rodzaj gleby. 

Rodzaje wapna nawozowego
Wapnowanie jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych. dlatego do jego wykonania 

należy stosować środki wapnujące najwyższej jakości i odpowiednio dobrane pod względem celu ich sto-
sowania. Przy wyborze środka wapnującego należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
n zawartość składników użytecznych, czyli procentowy skład węglanu bądź tlenku wapnia (magnezu);
n formę środka odkwaszającego, węglanowe lub tlenkowe;
n reaktywność danego środka odkwaszającego, nazywana również aktywnością chemiczną.

3. PRZykłaDOWE NaWOZy WaPNIOWE WykORZySTyWaNE DO ODkWaSZaNIa glEb

Wapno tlenkowe CaO (palone) – uzyskiwane poprzez prażenie wapieni. Wapno tlenkowe jest nawo-
zem szybko działającym, w reakcji z wodą glebową powstaje mocna zasada. Zalecane jest do stosowania 
na gleby ciężkie i średnie na dwa do czterech tygodni przed siewem nasion, głownie ze względu na jego 
szybkie i silne działanie. Mieszanie z innymi nawozami mineralnymi nie jest wskazane. Wapno tlenkowe 
nadaje się przede wszystkim na gleby ciężkie i średnie, których odczyn zmienia się bardzo powoli. 

Wapno węglanowe (węglan wapnia) – inaczej kreda pylista, kreda pastewna, mączka wapienna bądź kreda 
jeziorna – uzyskiwane jest w procesie kruszenia i mielenia skał wapiennych, a także jako kopalina w kopalniach 
odkrywkowych. Surowcem do produkcji nawozów wapniowo-węglanowych są skały wapienne, powstałe w różnych 
okresach geologicznych. Stąd też różne są ich właściwości, a w związku z tym różne są również cechy uzyskiwa-
nych z nich nawozów. Właściwości te zależą w głównej mierze od wieku złoża. Nie każde wapno węglanowe po-
siada dobre cechy i daje oczekiwane efekty pod względem nawozowym. Najlepsze nawozy węglanowe to te, które 
są najdrobniej zmielone, nie zawierają zanieczyszczeń oraz wody. W przypadku stosowania wapna węglanowego 
zmiana odczynu gleby jest znacznie dłuższa niż w przypadku zastosowania wapna palonego i wymaga jednocze-
śnie większej ilość wody, aby nastąpił rozkład formy węglanowej wapna do formy tlenkowej. Nawozy węglanowe 
należy stosować do poprawy pH gleb lekkich, bardzo lekkich oraz średnio zwięzłych. Można je stosować jednocze-
śnie lub mieszać na krótko przed wysiewem z mocznikiem, saletrą wapniową oraz solami potasowymi. 
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Wapno dolomitowe – inaczej wapno kopalniane, bądź też wapno magnezowe – jest to najmniej reak-
tywny rodzaj wapna stosowanego w rolnictwie. Jego zdolność do odkwaszania gleby jest bliska zeru. Wap-
no dolomitowe traktowane jest jako nawóz magnezowy pod warunkiem jego przemielenia lub poddanie 
prażeniu zwietrzałych skał dolomitowych.

4. WaPNOWaNIE a STOSOWaNIE NaWOZóW NaTURalNyCH

Odkwaszające działanie wapna nawozowego modyfikują nawozy naturalne, natomiast ich regularne 
stosowanie poprawia właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne gleby, równocześnie ograniczając po-
trzeby wapnowania. Stosowanie równocześnie wapnowania i nawożenia organicznego może zwiększać 
lub zmniejszać efektywność obu zabiegów. W celu poprawy skuteczności tych zabiegów, nie należy sto-
sować gnojowicy, gnojówki czy obornika, bezpośrednio przed samym wapnowaniem, jak i tuż po nim. 
Równoczesna aplikacja wymienionych nawozów naturalnych z wapnowaniem powoduje straty azotu oraz 
uwstecznianie fosforu. Zalecany okres przerwy pomiędzy wapnowaniem i nawożeniem nawozami orga-
nicznymi powinien wynosić 8-10 tygodni. 
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5. WaPNOWaNIE a NaWOżENIE MINERalNE

Zmiany właściwości środowiska glebowego wpływają na dynamikę przemian składników nawozo-
wych w glebach wapnowanych. Spośród podstawowych makroelementów do których zaliczamy m.in. 
N, P i K, najsilniej na zakwaszenie reaguje fosfor. Wapnowanie aktywuje unieruchomione w glebie 
formy fosforu, szczególnie jest to widoczne na glebach o odczynie kwaśnym, w efekcie zabieg ten 
może zmniejszyć potrzeby nawożenia fosforem nawet o 20 kg P/ha. Należy jednak pamiętać, że apli-
kacja wapna nawozowego, wpływa na uruchamianie i wyczerpywanie składników pokarmowych ro-
ślin z zasobów glebowych, dlatego trzeba te składniki sukcesywnie uzupełniać z zachowaniem zasad 
zbilansowanego nawożenia. Na glebach o nieuregulowanym odczynie należy zachować szczególną 
ostrożność, gdy stosujemy nawozy potasowe. Natomiast podczas intensywnego wapnowania, zwłasz-
cza lekkich gleb, powinno towarzyszyć nawożenie odpowiednimi dawkami nawozów potasowych. 
Należy unikać stosowania jednorazowo zbyt dużych dawek wapna w formie tlenkowej, z uwagi na 
możliwość uwsteczniania mikroelementów, takich jak fosfor i magnez. Na glebach o niskiej zasobno-
ści w przyswajalny magnez zaleca się stosowanie wapna magnezowego. Nie jest wskazane łączenie 
zabiegu wapnowania z nawozami mineralnymi zawierającymi fosfor oraz azot w formie amonowej czy 
amidowej, ze względu na uwstecznianie fosforu i straty gazowe azotu. Niekorzystne współdziałanie 
pomiędzy zabiegami tj. nawożeniem azotem, a wapnowaniem można zminimalizować stosując przerwę 
pomiędzy tymi zabiegami od 4 do 6 tygodni, dobre wymieszanie nawozu azotowego z glebą niezwłocz-
nie po rozsianiu i/lub stosowanie inhibitorów ureazy i nitryfikacji. Ograniczenie uwsteczniania fosforu 
na glebach wapnowanych można natomiast uzyskać poprzez dobór odpowiedniej formy nawozu (gra-
nulowanej zamiast pylistej, fosforanu amonu zamiast superfosfatu) oraz stosując regularnie nawożenie 
organiczne i preparaty mykoryzowe.

6. „OgólNOPOlSkI PROgRaM REgENERaCjI ŚRODOWISkOWEj glEb
POPRZEZ ICH WaPNOWaNIE”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez 
ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego 
założenia do realizacji w latach 2019-2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wnio-
sków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej 
właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkują-
cych poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R).
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7. kTO MOżE UbIEgać SIę O POMOC?

Beneficjentem końcowym programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 
75 ha. 

jakie warunki należy spełnić aby uzyskać dotację?
q Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, ma-

gnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia 
dotyczące wapnowania. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się 
z powierzchni nie większej niż 4 ha. 

q Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
q Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej 

niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
q do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni 

nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych,
q do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni 

powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
q do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni 

powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Co obejmuje dofinansowanie?
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

n wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania 
nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 
1229);

n środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach 
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. 
w sprawie nawozów.

UWaga!!!
Niezwykle istotne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna na-

wozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie wapna nawozowego to: wapno nawozowe typ: z prze-
robu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%.

Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie środka wapnującego to: wapień naturalny, typ: wapień 
– standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.



Czego nie obejmuje dofinansowanie?
n Kosztu transportu
n Koszu rozsiewu nawozów wapniowych

Okres kwalifikowalności kosztów mieści się w przedziale czasowym od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

gdzie należy składać wnioski?
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.: 

n opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO; 
n faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące; 
n wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie należy składać do Sekretariatu 

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie (OSChR w Olsztynie) ul. Kołobrzeska 11, 10-444 
Olsztyn.

Planowany okres przyjmowania dokumentów o refundację kosztów – celem uzyskania informacji o roz-
poczęciu tegorocznej edycji Programu zapraszamy do śledzenia informacji na stronie WFOŚiGW w Olsz-
tynie (http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe).



PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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