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Właściwa odmiana kukurydzy podstawą
wysokiej jakości kiszonki
Od tego jaką odmianę kukurydzy wybierzemy dziś, zależy jej poten-
cjalne plonowanie i jakość sporządzonej kiszonki będącej podstawą 
żywienia krów mlecznych w okresie zimowym.

Zioła w żywieniu zwierząt gospodarskich
Już w starożytności rośliny, głównie zioła były wykorzystywane 
w profilaktyce leczenia ludzi i zwierząt gospodarskich. Wykorzystanie 
konkretnych ziół, było pierwotnie oparte na obserwacjach zwierząt 
oraz tradycji medycyny ludowej.
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o doradztwie rolniczym

Kalendarz imprez plenerowych 
organizowanych przez WMODR 
już od piętnastu lat rozpoczyna-
ją w kwietniu Wiosenne Targi 
Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogro-
dach”, a zwieńczają Jesienne Tar-
gi Rolnicze „Wszystko dla rolnic-
twa” organizowane pod koniec la-
ta. Wydarzenia te są postrzegane 
przez wielu wystawców jak i sa-
mych zwiedzających jako spotka-
nia, na których „trzeba być”.

XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”
Olsztyn

Tegoroczna edycja Wiosennych Targów Ogrodniczych od-
będzie się tradycyjnie w siedzibie Ośrodka, w dniach 22-23 
kwietnia br. Zapoczątkowane 15 lat temu przedsięwzięcie wpi-
sało się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w Olsz-
tynie, stając się wydarzeniem wyczekiwanym przez mieszkań-
ców miasta, okolicznych miejscowości a nawet ościennych po-
wiatów, gromadząc co roku dziesiątki tysięcy zwiedzających. 

Przez dwa dni targów teren wokół Ośrodka stanie się boga-
tym ogrodem mieniącym się w różnorodnych barwach, w któ-
rym gościć będziemy właścicieli przydomowych ogrodów, dział-
kowców oraz miłośników żywności tradycyjnej i regionalnej. 

Zainteresowanie prowadzeniem przydomowych ogrodów, 
ogródków działkowych lub zakupem działek rekreacyjnych 
wzrosło szczególnie podczas pandemii koronawirusa, dlatego 
też obecność na organizowanych przez Ośrodek targach bę-
dzie dla odwiedzających okazją do zakupu nowych roślin do 
już posiadanych ogrodów a dla tych, którzy swój ogród do-
piero planują założyć możliwością do zapoznania się z nowy-
mi trendami w ogrodnictwie i sadownictwie. Dla wystawców 
zaś obecność na targach to przede wszystkim doskonała oka-
zja do sprzedaży i promocji własnych produktów oraz pozy-
skania nowych klientów. 

Gorąco zachęcam lokalnych producentów materiału szkół-
karskiego, dystrybutorów nawozów, narzędzi ogrodniczych, 
lokalnych rękodzielników oraz producentów zdrowej polskiej 
żywności do udziału w tym wydarzeniu.

XXIX Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
Gryźliny

Organizowane przez Ośrodek, już od 30 lat, Jesienne Targi 
Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” odbędą się, podobnie jak 
w roku ubiegłym, na terenie lądowiska w Gryźlinach w dniach 
26-27 sierpnia br. 

Zmiana miejsca organizacji ubiegłorocznej edycji Jesiennych 
Targów Rolniczych była decyzją słuszną i zasadną, dzięki któ-

rej udało nam się zaoferować większy komfort zarówno wy-
stawcom jak i odwiedzającym. Dzięki zapewnieniu większej po-
wierzchni do prezentacji szerokiej oferty firm z branży rolniczej 
podczas ubiegłorocznej edycji gościliśmy około 55 tys. odwie-
dzających oraz ponad 200 wystawców, których stoiska zajęły re-
kordową powierzchnię – prawie 6 tys. metrów kwadratowych.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie Ośrodka w orga-
nizacji tego przedsięwzięcia, dołożymy wszelkich starań, aby 
na tegorocznej edycji Jesiennych Targów Rolniczych, zaprezen-
tować Państwu jeszcze bogatszą ofertę producentów maszyn 
i urządzeń rolniczych, urządzeń wykorzystywanych w bu-
dynkach inwentarskich, pasz i dodatków paszowych, środków 
ochrony roślin, materiału nasiennego, gospodarstw ogrodni-
czych i szkółkarskich. 

Równolegle z tegoroczną edycją targów odbywać się bę-
dzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
na której swój bogaty dorobek hodowlany zaprezentują war-
mińsko-mazurscy hodowcy bydła mlecznego i mięsnego, ko-
ni oraz owiec i kóz. 

Już dziś zapraszam producentów, dealerów maszyn i urzą-
dzeń rolniczych, dystrybutorów środków do produkcji rolni-
czej, gospodarstwa szkółkarskie, lokalnych rękodzielników 
i producentów żywności do udziału w charakterze wystaw-
ców podczas XXIX Jesiennych Targów Rolniczych, będących 
największą imprezą branżową w północno-wschodniej Polsce.

Po więcej informacji nt. organizowanych przez Ośrodek 
imprez targowych w 2023 r. zapraszam na stronę interneto-
wą www.wmodr.pl – zakładka „Targi” oraz na fanpage Ośrodka 
www.facebook.com/wmodr.olsztyn.

Wspieranie rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedsiębiorców w podejmowanych przez nich wysiłkach 
na rzecz modernizacji posiadanych gospodarstw to jedno z ważniejszych zadań przyświecających WMODR. Upo-
wszechnianie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach następuje między innymi na organizo-
wanych przez Ośrodek targach i wystawach, które są doskonałym miejscem do bezpośredniej wymiany informacji i do-
świadczeń 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

Targi i wystawy sposobem na skuteczną promocję
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z życia WMODR

|WMODR zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych na szkolenia dotyczące wspar-
cia na rzecz rozwoju rolnictwa i obsza-
rów wiejskich w ramach Planu Strate-
gicznego dla WPR 2023-2027
Szkolenia odbędą się w każdej gminie 

województwa warmińsko-mazurskiego 
w miesiącach luty i marzec 2023 roku. Pod-

czas spotkań przekazana zostanie aktualna wiedza na temat:
n nowych wymogów (warunkowości) i zasad ubiegania się 

o płatności bezpośrednie w kampanii 2023, w tym wspar-
cia do produkcji oraz do ekoschematów;

n wsparcia małych gospodarstw i młodych rolników oraz in-
westycji w gospodarstwach rolnych zwiększających konku-
rencyjność;

n interwencji środowiskowo-klimatycznych, w szczególności 
programów rolnośrodowiskowych i rolnictwa ekologicznego;

n wsparcia małej przedsiębiorczości i małego przetwórstwa, 
w tym rolniczego handlu detalicznego.
Zapraszamy zainteresowanych do zgłoszenia chęci udzia-

łu w szkoleniach do Zespołów Doradców działających w każ-
dym powiecie naszego województwa. Szkolenia są otwarte 
dla każdego.

n W lutym br. odbędą się dwa spotkania seminaryjne:
q 14 lutego 2023 r. webinarium pn. „Jakość i bezpieczeństwo 

żywności”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne 
spotkania jest Monika Hodór, starszy specjalista WGD, tel. 
665 870 019.

q 21 lutego 2023 r. seminarium pn. „Rolniczy handel detalicz-
ny szansą rozwoju gospodarstw rolnych”, siedziba WMODR 
w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91. Osobą odpowiedzial-
ną za sprawy merytoryczne spotkania jest Marta Bieciuk, kie-
rownik sekcji WGD, tel. 665 890 142.

n Luty to miesiąc szkoleń
W lutym i marcu doradcy terenowi przeprowadzą szkolenia, 

które mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych infor-
macji branżowych. Organizujemy również szkolenia w zakre-
sie stosowania środków ochrony roślin, których ukończenie da-
je rolnikowi uprawnienia w powyższym zakresie na okres 5 lat. 
Plan szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR 
w zakładce /Szkolenia/.

n Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
q „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania 

w gospodarstwie” – nabór trwa od 31 stycznia do 1 mar-
ca br.;

q „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar zielona ener-
gia w gospodarstwie” – nabór trwa od 31 stycznia do 1 mar-
ca br.;
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wy-

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

n XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze, 22-23 kwietnia 2023 r.
Targi odbędą się na terenie siedziby Ośrodka w Olsztynie 

przy ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy już dziś wystawców do 
zgłaszania udziału w wydarzeniu, a zwiedzających do zapla-
nowania kwietniowego weekendu z Warmińsko-Mazurskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Komisarzem targów jest 
Radosław Skudlarz, specjalista DROW, tel. 695 551 071. 

n III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2023
W dniach 12 czerwca – 6 lipca br. zapraszamy na 19 po-

wiatowych spotkań polowych. We współpracy z właściciela-
mi gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawi-
cielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami 
samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organiza-
cji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa 
i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktycz-
ne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać 
i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz od-
miany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne. 

Celem III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwie-
nie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżo-
nych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału od-
mian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. 
Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolnikom podjęcie 
racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produk-
cji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki z pro-
wadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka, zebrane 
w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do 
ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców 
w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produ-
kujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz 
innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje pro-
blematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakre-
sie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upo-
wszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Dzia-
łu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Rodzina w centrum uwagi rządu

Rocznie na politykę społeczną obecny rząd wydaje ponad 
85 mld zł (dla porównania w 2015 r. było to ok. 32 mld zł), re-
alizując takie programy, jak: Rodzina 500 Plus, Maluch Plus, 
Mama 4 Plus, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i do-
finansowanie do opieki żłobkowej.

Rodzice

W województwie warmińsko-mazurskim w ubiegłym ro-
ku ZUS w ramach tych sztandarowych programów przeka-
zał kwotę 920 mln zł. Dla przykładu, funkcjonujący od roku 
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to ponad 123 mln zł dla po-
nad 20 tys. dzieci. Dobry Start to 168 tys. świadczeń o łącz-
nej wartości 50 mln zł, a najbardziej znany 500 Plus – ponad 
748,5 mln zł na 285,5 tys. dzieci. 

Najmłodsi

W naszym regionie dzięki realizacji Malucha Plus funk-
cjonuje 190 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na 
5317 miejsc. W jego nowej rozszerzonej edycji nie będzie po-
trzebny wkład własny, a kwota dofinasowania znacząco wzro-
śnie. Samorządy będą miały na zrealizowanie inwestycji trzy 
lata, nie jak dotychczas, rok. Na utworzenie jednego miejsca 

otrzymają 35 862 zł (pozostałe podmioty niepubliczne 12 410 
zł). Przez kolejne trzy lata będą otrzymywały dofinansowa-
nie na prowadzenie działalności w wysokości 837 zł na jed-
no miejsce. Wnioski w programie można składać do 19 lute-
go, wyłącznie drogą elektroniczną.

Seniorzy

Dzięki wsparciu w ramach Seniora Plus powstały 2 nowe pla-
cówki na 85 miejsc, a 20 placówkom na 514 miejsc zapewnio-
no funkcjonowanie. Dodatkowo, świadczenia emerytalne zo-
stały podniesione, wypłacono 13. i 14. emeryturę. 

Szerokie wsparcie

To nie wszystko, co zostało zaoferowane polskim rodzi-
nom w minionym roku: województwo warmińsko-mazurskie 
otrzymało środki w wysokości ponad 80 mln zł, które prze-
kazano na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR, zrealizowano Polskie Bony Turystyczne 
o wartości blisko 95,5 mln zł. Zapewniono także wsparcie 
wszystkim tym, którzy mają kredyty hipoteczne, wprowa-
dzając wakacje kredytowe. Rząd zapowiedział realizację Pro-
gramu Pierwsze Mieszkanie, zapewniającego dopłaty do kre-
dytów na zakup mieszkania. W bieżącym roku podniesiono 
płacę minimalną, uelastycznione zostanie prawo pracy. War-
to na koniec dodać, że mamy obecnie historycznie niski po-
ziom bezrobocia.

2022 – kolejny rok kompleksowego
wsparcia rodzin
Chcemy budować silną i nowoczesną Polskę na mocnym fundamencie, jakim jest rodzina. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że to rodzice najmłodszych dzieci wymagają szczególnego wsparcia państwa w opiece nad ich pociechami. 
To wsparcie traktujemy jako inwestycję, a nie koszt – powiedział Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Bieżące Informacje nr 2 [398]  n  Luty 2023



Pomoc inwestycyjna obsługiwana w Warmińsko-Mazurskim 
Oddziale Regionalnym ARiMR w ubiegłym roku
W ramach działań obsługiwanych przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego rok 2022 był najlepszym rokiem pod 
względem wartości zrealizowanych wypłat w historii Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rok rozliczeniowy w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie 
działań inwestycyjnych w ramach PROW 
2014-2020 obejmuje okres od 21.12.2021 do 
20.12.2022 roku. W tym czasie ARiMR wy-
płaciła rolnikom na działania inwestycyjne 
w ramach PROW 2014-2020 ponad 150 mln. 
zł. Najlepszym podsumowaniem pracy Biu-

ra Wsparcia Inwestycyjnego WMOR ARiMR w Olsztynie (BWI) 
jest zestawienie wielkości zrealizowanych i wypłaconych zleceń 
płatności. Przedstawia je tabela z podziałem na poszczególne 
działania obsługiwane przez BWI.

Teraz przed BWI stoją nowe wyzwania związane z wejściem 
w życie w dniu 17.12.2022 r. zmian do Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypła-
ty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 – wpro-
wadzone zmiany dają możliwość zwiększenia wysokości limi-
tu pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno go-
spodarstwo, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ra-
mach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Po-
moc będzie mogła być przyznana do wysokości: 
a) 1 000 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach 

obszaru A (rozwój produkcji prosiąt),
b) 600 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach 

obszarów B – D (B – rozwój produkcji mleka krowiego, C – 
rozwój produkcji bydła mięsnego, D – racjonalizacja techno-
logii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu pro-
dukcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produk-
cji lub zwiększenie wartości dodanej produktu), przy czym 
na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, moder-
nizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istnie-
jących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, 

lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w go-
spodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwie-
rzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł.

Podobne zmiany dotyczące zwiększenia kwoty pomocy zwią-
zane są z wejściem w życie 20 grudnia przepisów rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finanso-
wej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020.

Wprowadzone regulacje umożliwiają zwiększenie wysokości 
limitu pomocy do 150 tys. zł udzielanej jednemu beneficjento-
wi i na jedno gospodarstwo w ramach operacji typu „Inwesty-
cje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azo-
tanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, w okresie realiza-
cji PROW 2014-2020. Co istotne, aby móc skorzystać z wyższych 
limitów pomocy beneficjent zobligowany jest złożyć wniosek 
o zmianę umowy: Biuro Wsparcia Inwestycyjnego szacuje, że 
tylko w naszym oddziale może wpłynąć około 750 wniosków 
o zwiększenie kwoty pomocy w ramach ww. działań. 

BWI jest w trakcie weryfikacji wniosków na Poddziałanie 6.4 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarol-
niczej”, w którym wpłynęły 502 wnioski. Weryfikowane są tak-
że wnioski o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na 
wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wy-
konanych z materiałów zawierających azbest – wpłynęło 905 
takich wniosków. Kolejne działanie, które jest w trakcie wery-
fikacji, to wnioski o objęcie wsparciem przedsięwzięć z zakre-
su przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rol-
nych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. Do Warmiń-
sko-Mazurskiego OR wpłynęło 36 wniosków na przetwarzanie 
produktów rolnych.

Nazwa działania/poddziałania
Liczba zrealizowanych 

zleceń płatności
w 2022 roku

Kwota zrealizowanych 
zleceń płatności

w 2022 roku

4.1.1. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 46 6 342 654,20
4.1.2. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem
  azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN)  84 6 434 707,20

4.1.3. Modernizacja gospodarstw rolnych obszary ABCDE 549 85 222 019,00

5.1.  Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (ASF) 129 6 209 134,40
5.1.  Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
  (Spółki Wodne) 23 14 491 258,40

6.4.  Rozwój Usług Rolnych 80 31 220 914,50

2.5  Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych 24 788 416,00

RAZEM 935 150 709 103,70
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Fundusze promocji zostały utworzone 
w celu wspierania marketingu rolnego, 
wzrostu spożycia i promocji produktów 
rolno-spożywczych. Do zadań realizowa-
nych w ramach funduszy należą m.in.: fi-
nansowanie lub współfinansowanie kam-
panii informacyjnych i promocyjnych (obej-
mujących promocję spożycia określonych 

produktów rolno-spożywczych oraz edukację grup docelo-
wych np. dzieci i młodzieży), prowadzenie badań naukowych, 
badań rynkowych i prac rozwojowych w zakresie poprawy ja-
kości produktów spożywczych oraz szkoleń dla producentów 
i przetwórców. Powyższe działania realizowane są w ramach 
następujących Funduszy Promocji:
1) Fundusz Promocji Mleka,
2) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
3) Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
4) Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
5) Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
6) Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
7) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
8) Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
9) Fundusz Promocji Ryb,
10) Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Fundusze promocji są zasilane z wpłat naliczanych i pobie-
ranych od podmiotów które wytwarzają i sprzedają lub sku-
pują i przetwarzają produkty rolne podlegające opodatkowa-
niu podatkiem od towarów i usług, w wysokości 0,1% warto-
ści netto z faktur zakupu/sprzedaży, jak również od towarów 
niepodlegających opodatkowaniu tj. od wartości netto zwierząt 
poddanych ubojowi pochodzących z własnych ferm. Wyjątkiem 
są: Fundusz Promocji Roślin Oleistych, gdzie obowiązuje na-
liczenie w wysokości 0,2%, oraz Funduszu Promocji Mleka – 
w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka. 

Szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane wpła-
ty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, okre-
śla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, 
od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane 
wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1411).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o fun-
duszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedsiębior-
cy (z wyłączeniem pierwszych podmiotów skupujących mle-
ko) składają deklaracje do Dyrektora Generalnego za pośred-
nictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorial-
nie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, 
pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji. W przy-
padku przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego właściwym jest Dyrek-
tor Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowac-
kiego 6, 10-448 Olsztyn. Deklaracja powinna zostać złożona 
po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż 
do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 
Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien doko-
nać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wy-
odrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklara-
cji. W przypadku dokonania wpłaty po terminie, przedsiębior-
ca jest zobowiązany do zapłaty odsetek. 

W związku z powyższym w celu uniknięcia dodatkowych 
kosztów należy terminowo wywiązywać się z obowiązku do-
konywania wpłat. 

Deklaracje można złożyć w formie papierowej lub elektro-
nicznie za pośrednictwem platform:
n eRolnik – https://erolnik.gov.pl/ – warunkiem wypełnienia 

deklaracji jest posiadanie Profilu Zaufanego
n ePUAP – deklaracje należy podpisać przy pomocy narzędzi 

służących do elektronicznego uwierzytelniania dokumentów 
(podpis kwalifikowany, profil zaufany lub podpis osobisty).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 89 524 88 76, na stronie internetowej KOWR pod adre-
sem www.kowr.gov.pl/promocja w zakładce fundusze promocji lub 
w siedzibie OT KOWR.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrod-
ku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481, z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach 
promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1496) administruje funduszami promocji produktów rolno-
-spożywczych.

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

Przedsiębiorco – dokonujesz wpłat na fundusze 
promocji produktów rolno-spożywczych?

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ,
CZY MUSZĘ DOKONYWAĆ WPŁATY 

NA FUNDUSZE PROMOCJI?

DO CZEGO
JESTEM ZOBOWIĄZANY?

JAK ZŁOŻYĆ
DEKLARACJĘ?

TAK – jeśli Twoja działalność została wy-
mieniona w art. 3 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2009 r. o funduszach promocji produk-
tów rolno-spożywczych.

n do naliczania i pobierania wpłat na poszczególne 
fundusze promocji,
n do przekazania kwoty należnej na rzecz danego 

funduszu promocji w terminie do 25 dnia miesią-
ca następującego po danym kwartale,
n do złożenia deklaracji z wyszczególnieniem kwo-

ty naliczonej i kwoty pobranej za okres kwartalny.

n bezpośrednio do Oddziału Terenowe-
go KOWR właściwego miejscowo dla 
siedziby przedsiębiorcy,
n listownie,
n za pośrednictwem ePUAP,
n za pośrednictwem portalu eRolnik.
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Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie  serdecznie zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału 
w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

mgr Henryk Żuchowski 
Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie

O bezpieczeństwie na roli zarymuję,
nagrodę sobie wyczaruję…

Celem konkursu jest promowanie prawidło-
wych nawyków i zachowań dzieci na tere-
nie gospodarstwa rolnego, a także populary-
zowanie Wykazu czynności szczególnie nie-
bezpiecznych, związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, których nie należy 
powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Tegoroczna edycja Konkursu przebiega pod hasłem „Bez-
piecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” 
i służy upowszechnianiu wiedzy o zagro-
żeniach wypadkowych będących skutkiem 
niewłaściwego magazynowania i stosowania 
w gospodarstwie rolnym substancji szkodli-
wych (środków ochrony roślin, nawozów, 
paliw, itp.) oraz popularyzowaniu zasad 
ochrony środowiska naturalnego. 

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Hono-
rowy Ministra Edukacji i Nauki Pana Prze-
mysława Czarnka oraz patronat medialny 
TVP INFO. 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzie-
ci urodzone w latach 2008-2012, których 
przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun 
prawny podlega ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników w okresie przyjmowania zgło-
szeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu 
rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej 
sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania 
substancji szkodliwych na istoty żywe i ska-
żenia środowiska naturalnego w gospodar-
stwach rolnych. W rymowance muszą się 
znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród ni-
żej wymienionych, użyte w dowolnej licz-
bie i odmianie. Wymagane słowa to: zatru-
cie, środowisko, niebezpieczeństwo, natu-
ra, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz 
wypełniony formularz zgłoszeniowy) nale-
ży przesłać w terminie do 20.03.2023 r. pocz-
tą tradycyjną (liczy się data stempla poczto-
wego) lub elektroniczną na adres Oddzia-
łu Regionalnego KRUS (ul. Mickiewicza 1, 
10-959 Olsztyn; e-mail: olsztyn@krus.gov.pl, 

z dopiskiem „Konkurs na rymowankę”) lub jednostki tere-
nowej KRUS, w której podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun 
prawny dziecka. 

Regulamin Konkursu oraz inspiracje i materiały edukacyj-
ne znajdują się na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Źródło: www.krus.gov.pl

Patron medialny:

Patronat Honorowy

Minister
Edukacji i Nauki

Termin zgłaszania rymowanek upływa 20 marca 2023 r.

Prezes Kasy
Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w konkursie

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci
na Rymowankę o Bezpieczeństwie 
w Gospodarstwie Rolnym

A
A B

B
2023

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci 
Na Rymowankę o Bezpieczeństwie 

w Gospodarstwie Rolnym

Organizator:
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– Panie marszałku, rok temu o tej porze z wielką nadzieją wy-
chodziliśmy ze skutków pandemii, cieszyliśmy się w powrotu 
do względnej normalności, a w lutym wstrząsnęła nami wieść 
o wojnie w Ukrainie.

– Faktycznie, pandemia przyniosła wiele nieszczęść, kłopotów, 
postawiła nas przed koniecznością natychmiastowego współdziała-
nia, ale stanęliśmy na wysokości zadania. Jednak tragiczna wiado-
mość o rosyjskiej inwazji na Ukrainę nas sparaliżowała, szczególnie 
pod względem psychologicznym. Jednak od razu zaangażowaliśmy 
się w organizację pomocy narodowi ukraińskiemu. Po ludzku otwo-
rzyliśmy swoje serca, portfele, domy. Także my, jako samorząd wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, zaangażowaliśmy środki z bu-
dżetu. To już blisko 600 tys. zł przeznaczonych na najpilniejsze po-
trzeby naszych partnerów z obwodu rówieńskiego, z którymi współ-
pracujemy już od 2003 roku.

Zespół Szkół w Górowie Iławeckim stał się swoistym centrum nie 
tylko edukacji i schronienia dla młodzieży ukraińskiej, ale też organi-
zacji pomocy, wsparcia i przeładunku. Społeczeństwo Warmii, Mazur 
i Powiśla zdało egzamin z humanitaryzmu i europejskiej solidarno-
ści, jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom. Wierzę, że pozostaniemy otwar-
ci na niesienie pomocy i wsparcia. 

– Czy inwazja rosyjska znacząco odbiła się na sytuacji spo-
łecznej i gospodarczej naszego regionu? Musieliśmy podejmo-
wać drastyczne decyzje, choćby o sytuacji na granicy?

– Oczywiście, najpierw jako zarząd województwa, potem wspól-
nie z radnymi sejmiku, wypowiedzieliśmy wszelkie możliwe umo-
wy i porozumienia z obwodem kaliningradzkim, a więc graniczą-
cą z nami częścią Federacji Rosyjskiej. To 200 km granicy, nie tyl-
ko naszego województwa, także Polski, Unii Europejskiej, Strefy 
Schengen. Jeszcze do niedawna wierzyliśmy, że ta granica będzie 
motorem współpracy, wymiany doświadczeń, rozwoju gospodarcze-
go, rozszerzania demokracji i praw człowieka. Dziś to niebezpiecz-
na, zimna ściana i nie ma co liczyć, że to się zmieni w najbliż-
szym czasie. Niestety taki stan powoduje zamrożenie inwestycyjne 
w polskiej strefie przygranicznej. Przestał działać unijny Program 
Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja, który wcześniej pra-
cował na rzecz obu stron.

Osobiście interweniuję w Komisji Europejskiej w sprawie zrów-
noważenia poziomu wsparcia tej części naszego województwa w in-
nej formie, niż niemożliwy do kontynuacji program Polska – Rosja. 

– Jedną z ostatnich strategicznych decyzji na poziomie re-
gionalnym podjętych pod koniec 2022 roku było uchwalenie 
budżetu województwa. To dobry budżet?

– Tak, przede wszystkim dlatego, że jest to budżet realistyczny 
i bezpieczny, a jednocześnie kolejny rok z rzędu znacząco proinwe-
stycyjny, i to bez deficytu. W pełni zabezpieczyliśmy środki na reali-
zację zadań, inwestycje, także te dofinansowane ze środków europej-
skich, na dotacje celowe, a także na nieprzewidziane wydatki. Na rok 
2023 aż ponad 300 mln zł zaplanowaliśmy na inwestycje drogowe 
i mostowe. Wyjątkowo duży nacisk położyliśmy na zabezpieczenie fi-
nansowania zadań w systemie ochrony zdrowia.

Inne strategiczne cele to oświata, rozwój i upowszechnianie kultu-
ry, pomoc społeczna, inwestycje w rynek pracy, włączenie społeczne, 
szeroko pojmowaną ochronę środowiska. Już tradycyjnie zabezpieczy-
liśmy środki na dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej i ratownictwa wodnego. Podsumowując – to jest 
dobry budżet na trudne czasy, dynamiczny i prorozwojowy, który po-
twierdza dobrą kondycję finansową samorządu regionu. 

– Oprócz wielu wyzwań społecznych i gospodarczych rok 
2023 to dla naszego regionu także duże wyzwanie promocyj-
ne w Polsce i na świecie, związane z osobą wybitnego astro-
noma Mikołaja Kopernika. 

– Samorząd województwa planuje blisko 100 wydarzeń związa-
nych z upamiętnieniem Kopernika, kierowanych do mieszkańców i na 
zewnątrz. Przede wszystkim my sami musimy mieć świadomość, że 
to mieszkaniec naszych ziem, obywatel Warmii. W tym roku świę-
tujemy doniosłą 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, astrono-
ma i matematyka, twórcy heliocentrycznego modelu układu słonecz-
nego, generalnego administratora biskupstwa warmińskiego, człowie-
ka wszechstronnie wykształconego oraz pełniącego wiele funkcji ad-
ministracyjnych i urzędów. Jako gospodarzom wydarzeń związanych 
z urodzinami wielkiego astronoma na Warmii, Mazurach i Powiślu 
zależy nam, aby miały one charakter nie tylko historyczny i upamięt-
niający postać znaną na całym świecie, ale także masowy, społeczny, 
wizerunkowy i promocyjny.

Organizacja wydarzeń poświęconych Kopernikowi i jego bogate-
mu dorobkowi zjednoczyła wiele środowisk, wierzę, że jeszcze więcej 
zechce wziąć w nich udział.

Początek roku to za każdym razem okazja na podsumowanie wydarzeń, które przeżyliśmy i zapowiedź tego, co przed 
nami. O bilans 2022 i europejskie prognozy poprosiliśmy Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jak zapamiętamy ten rok na Warmii i Mazurach?
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W naszym kraju udział zbóż jarych w strukturze zasiewów jest zdecydowanie mniejszy w stosunku do zbóż ozimych. 
Wynika to głównie z mniejszego plonowania tych drugich. Zaznaczyć jednak należy, iż to zbożom jarym przypisuje się 
wyższe parametry jakościowe, w tym np. zawartość białka, liczbę opadania.

inż. Piotr Michniewicz 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Trendy w hodowli zbóż jarych

Mając na uwadze niemały potencjał zbóż 
jarych, niezmiennie prowadzone są prace 
hodowlane w kierunku poprawy ich para-
metrów. Po pierwsze plenność, która decy-
duje o opłacalności produkcji. Kolejno ja-
kość plonu, bo tylko zboża najwyższej jako-
ści znajdą zastosowanie w przemyśle pie-
karniczym czy browarnianym. Następnie 

tolerancja na choroby i szkodniki oraz temperatury, ilość opa-
dów i warunki glebowe. Panujący obecnie dość zmienny kli-
mat, w tym nasilenie się nieprzewidywalnych zjawisk atmos-
ferycznych, wymusza od odmiany dobrą aklimatyzację i re-
generację po ustąpieniu stresu. Stąd prace hodowlane nad od-
mianami, które będą w stanie połączyć te wszystkie cechy, da-
jąc oczekiwane efekty zarówno rolnikowi jak i spełniając kry-
teria przemysłu rolno-spożywczego.

Nie możemy jednocześnie zapominać o wyzwaniach Euro-
pejskiego Zielonego Ładu, który zakłada między innymi 25% 
udział rolnictwa ekologicznego w ogólnej produkcji. Ogrom-
ne znaczenie ma również zmniejszenie ilości zużywanych pe-
stycydów o 50% i nawozów sztucznych o 20%. Niesie to nowe 
wyzwania dla prac hodowlanych, a udoskonalanie i hodowla 
nowych odmian są wręcz niezbędne, jeśli dodamy do tego jesz-
cze wymagania „Programu działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źró-
deł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W pracach nad odmianami zbóż na potrzeby rolnictwa eko-
logicznego szczególny nacisk kładzie się na lepsze wykorzysta-
nie stanowiska i konkurencję z agrofagami i chorobami. Pu-
la dostępnego materiału nasiennego gatunków zbóż do pro-
dukcji ekologicznej jest wciąż niewystarczająca, stąd połączo-
ne siły Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 
w Puławach z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Ro-
ślin Uprawnych pozwoliły opracować system badawczy EDO 
(Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe). W ramach te-

go projektu prowadzone są badania w wielu punktach do-
świadczalnych w kraju. Pozwoliło to również wypracować do-
kument w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Od-
dział w Radomiu, pod nazwą „Odmiany zbóż polecane w rol-
nictwie ekologicznym”.

Wracając natomiast do konwencjonalnych zbóż jarych i prac 
hodowlanych nad tymi gatunkami, należy zwrócić uwagę na 
jęczmień jary, który dominuje w strukturze upraw zbóż jarych. 
W przypadku tego gatunku wyróżnia się dwa główne kierunki 
użytkowania, tj. na paszę i cele browarne. Ostatnie lata poka-
zują, że w doświadczeniach rejestrowych z jęczmieniem jarym 
dominują odmiany pastewne kosztem browarnych – głównie 
pod kątem poprawy plenności i stabilności plonowania. Nie bez 
znaczenia pozostaje również zwiększenie odporności na wyle-
ganie. Natomiast w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu 
prace będą szły w kierunku poprawy odporności odmian na 
choroby, głównie porażenia mączniakiem prawdziwym. Od-
miany obecnie rejestrowane posiadają już gen Mlo, dający naj-
większą efektywność odporności na tę chorobę.

Parametrem najbardziej pożądanym w pszenicy zwyczaj-
nej jarej jest jej dobra jakość wypiekowa. Co ciekawe, to od-
miany pszenicy jarej charakteryzują się lepszą wartością wy-
piekową niż ozime. Obecnie w Krajowym Rejestrze mamy 46 
odmian tego gatunku.

Owies z kolei, z uwagi na wykorzystanie głównie paszowe, 
udoskonalany jest pod kątem plenności. Już 32 odmiany liczy 
Krajowy Rejestr owsa zwyczajnego. Coraz szersze grono zwo-
lenników zyskuje owies nagi, mający szereg zalet. Mała za-
wartość włókna pokarmowego oraz duża koncentracja białka 
i tłuszczu umożliwiają szersze wykorzystanie tego gatunku 
w żywieniu zwierząt jak również w przemyśle spożywczym. 
Niestety poziom jego plonowania jest niższy niż owsa zwy-
czajnego. Podobnie jest z pszenżytem jarym. Główną jego za-
letą są małe wymagania glebowe i duża tolerancja na pH gle-
by. Ziarno charakteryzuje się dużą wartością paszową i może 
być wykorzystywane w żywieniu różnych gatunków zwierząt, 
jednak potencjał jego plonowania jest niższy od formy ozimej.

Cały czas trwają również prace hodowlane w tzw. niszo-
wych gatunkach zbóż. Mówimy tu np. o pszenicy orkisz, która 
zyskuje coraz większe uznanie szczególnie w gospodarstwach 
ekologicznych. Prognozuje się również, że na popularności bę-
dzie zyskiwało żyto jare. Co ciekawe, trwają również prace nad 
oceną żyta jarego w użytkowaniu na zielonkę.

Źródła:
- „Nowoczesna uprawa” nr 1/2023 „Kierunki hodowli zbóż jarych”
- www. Farmer (20.12.2022) „Odmiany zbóż polecane w rolnictwie 
ekologicznym”

� Jęczmień jary
� Jęczmień ozimy
� Pszenica jara
� Pszenica ozima
� Owies
� Pszenżyto jare
� Pszenżyto ozime
� Żyto ozime
� Mieszanki
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w 2022 r.

Źródło: GUS
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Rola chorób wirusowych zbóż sukcesywnie wzrasta. Dopiero w ostatnich latach nabrała znaczenia ekonomicznego 
i zwróciła uwagę hodowców oraz plantatorów zbóż, szczególnie w technologiach intensywnych. Problem wirusów 
w krajach Europy zachodniej znany jest od lat 70 ubiegłego wieku.

inż. Grzegorz Bałanda 
Doradca Zespołu Doradców w Braniewie

Choroby wirusowe zbóż

W naszym kraju pojawił się wraz ze wzro-
stem intensyfikacji produkcji, zwiększa-
niem areału form ozimych, wczesnym 
siewem oraz zmianami klimatycznymi, 
w szczególności długim okresem wyso-
kich temperatur w okresie jesiennym oraz 
łagodnymi zimami. Najważniejszymi cho-
robami wirusowymi pszenicy ozimej są: 

żółta karłowatość jęczmienia, smugowata mozaika pszenicy, 
odglebowa mozaika zbóż i karłowatość pszenicy. Wymienione 
choroby są niebezpieczne jedynie dla form ozimych, w warun-
kach długiej i ciepłej jesieni, kiedy zakażenia następują w okre-
sie jesiennej wegetacji krótko po wschodach. W przypadku cho-
rób wirusowych nie ma możliwości bezpośredniego ich zwal-
czania po zakażeniu roślin. Ochrona polega na zapobieganiu 
ich występowania. Działania prewencyjne obejmują:
n ograniczanie występowania wektorów,
n hodowlę i uprawę odmian odpornych,
n odpowiednie terminy siewów zbóż ozimych.

Żółta karłowatość jęczmienia

Żółta karłowatość jęczmienia występuje na jęczmieniu, psze-
nicy, owsie i różnych gatunkach traw. Jest to wirusowa cho-
roba zbóż. Uważana jest za najgroźniejszą wirusową chorobę 
zbóż na świecie. W obrębie wirusowej żółtej karłowatości jęcz-
mienia BYDV (Barley yellow dwarf virus) możemy wyróżnić 
dwa podgatunki:
n BYDV-PAV – (Barley yellow dwarf virus-PAV)
n BYDV-MAV – (Barley yellow dwarf virus-MAV).

Rośliny porażone przez żółtą karłowatość jęczmienia są bar-
dziej podatne na zakażenie przez grzyby z rodzajów: Fusarium, 
Rhizoctonia i Septoria. 

Choroba zazwyczaj pojawia się na plantacjach placowo. 
Rzadko możemy spotkać pojedyncze chore rośliny. Na pora-
żonych liściach jęczmienia i pszenicy pojawiają się pomarań-
czowe lub żółte przebarwienia, a na liściach owsa czerwono-
-fioletowe przebarwienia. Zaczynają się one już od wierzchoł-
ków liści. Blaszki liściowe porażonych roślin stają się sztywne 
i ustawione są pod kątem ostrym. Chore rośliny często karło-
wacieją – są zwykle niższe od zdrowych. Spadek plonu uza-
leżniony jest w dużym stopniu od terminu porażenia. Rośli-
ny bardzo wcześnie porażone nie wydają plonu wcale lub wy-
dają ziarno słabo wykształcone. System korzeniowy także jest 
niedorozwinięty. W związku z tym objawy na nadziemnych 
częściach roślin są bardziej wyraźne w warunkach niedobo-
ru wody w glebie. 

W okresie suszy objawy chorobowe występują szczególnie 
wyraźnie. Wiosną objawy wirusa żółtej karłowatości jęczmie-
nia są często mylone z objawami niedoboru składników po-
karmowych. 

Źródłem infekcji są wirusy, które przenoszone są przez 
mszyce (około 20 gatunków) w sposób trwały. Wirus nie jest 
przenoszony mechanicznie. Mszyce przenoszące wirusa wystę-
pują na trawach i samosiewach zbóż. Zboża ozime mogą zostać 
zakażone wirusem BYDV przez uskrzydlone mszyce już jesie-
nią. Po wiosennych nalotach mszyc chore rośliny są źródłem in-
fekcji dla otaczających zdrowych roślin na polu. Jesienne zaka-
żenie roślin widoczne jest dopiero wiosną. Natomiast wiosenne 
zakażenie roślin widoczne jest najszybciej w ciągu 3 tygodni od 
infekcji. Do najważniejszych wektorów możemy zaliczyć mszy-
cę czeremchowo-zbożową (Rhopalosiphum padi) i mszycę zbo-
żową (Sitobion avenae). Gatunki BYDV-MAV i BYDV-PAV cha-
rakteryzują się odrębnością serologiczną. Ochrona polega na:
n uprawianiu i doborze odmian odpornych i tolerancyjnych – 

mniej podatnych na porażenie
n opóźnianiu terminu siewu zbóż ozimych (minusem jest – 

obniżenie plonu),
n zwalczaniu mszyc – w przypadku ich masowego i wczesne-

go pojawienia się na plantacjach zbóż.

Mozaika pszenicy ozimej

Mozaika pszenicy ozimej pojawia się częściej na poletkach 
doświadczalnych i hodowlanych. Choroba występuje na psze-
nicy (głównie ozimej), jęczmieniu, życie i różnych gatunkach 
traw. Jest to wirusowa choroba zbóż. Na dużych uprawach za-
grożenie porażeniem przez wirusa mozaiki pszenicy ozimej – 
Winter wheat mosaic virus WWMV jest niewielkie. 

Pierwsze objawy są najwyraźniej widoczne we wczesnych 
fazach rozwoju zbóż. Chore rośliny pszenicy i żyta charaktery-
zują się przejaśnieniem nerwów, pasiastością, żółknięciem i mo-
zaikowatością liści. Chore rośliny mają zahamowanie wzrostu, 
nadmierne krzewienie, łamliwość i sztywność źdźbeł. Rośliny 
porażone często zamierają przed wykłoszeniem lub wykształ-
cają kłosy zdeformowane. 

Źródłem infekcji jest wirus WWMV, którego wektorem jest 
skoczek Psammotettix alienus. Jego larwy i dorosłe formy prze-
noszą WWMV w sposób trwały. W ciele owadów okres inku-
bacji WWMV wynosi 3 tygodnie, a wirozy w roślinie – 2 tygo-
dnie. Wirus nie jest przenoszony z sokiem mechanicznie. Źró-
dłem zakażenia zbóż przez mozaikę pszenicy ozimej są wie-
loletnie trawy i samosiewy. Pierwsze zakażenia zbóż ozimych 
pojawiają się już jesienią. Ochrona polega na:
n uprawianiu odmian odpornych i tolerancyjnych – mniej po-

datnych na porażenie
n opóźnianiu terminu siewu zbóż ozimych (minusem jest – 

obniżenie plonu)
n zwalczaniu skoczka.

Źródło: 
- Jeżewska M. Choroby wirusowe zbóż w Plsce – występowanie i za-
pobiegani, IOR – PIB, Poznań 2010 r.
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Odmiany pszenicy 
dzielą się ze wzglę-
du na przydatność. 
Wyróżnia się grupy 
A,B,C,E,K.
q Grupa A – jako-

ściowe – mają do-
bre wartości wypie-

kowe oraz wysoką odporność ziarna 
na porastanie

q Grupa B – chlebowe – odmiany te ce-
chują się wysoką przydatnością do 
przemiału oraz wypieku.

q Grupa C – nie spełniają wymogów ja-
kościowych.

q Grupa D – są to pszenice elitarne.
q Grupa K – stosowane są do wypieku 

ciast.

Jeżeli wybieramy odmianę pszenicy na 
cele młynarskie powinniśmy wybierać od-
miany z grup technologicznych A lub B. 
Celem hodowli różnych odmian pszenicy 
jest uzyskanie wysokiego potencjału plo-
notwórczego wraz z wysoką jakością tech-
nologiczną ziarna. Przy wyborze odmia-
ny powinniśmy kierować się przynależno-
ścią do grupy technologicznej, ale przede 
wszystkim najważniejszym parametrem 
jest mrozoodporność. Większa część od-
mian zaliczanych do grupy A cechuje się 
niską mrozoodpornością, przez co w re-
gionach srogich zim konieczny jest wybór 
odmian z grupy B. Następną cechą oce-
nianą w siedmiostopnowej skali jest wy-
leganie. Te odmiany pszenicy, które po-
siadają niski wskaźnik wymagają dodat-
kowego zastosowania regulatorów wzro-
stu. Aby otrzymać dobre jakościowo ziar-
no najważniejszy jest wybór odpowiedniej 
odmiany, a dopiero później odpowied-
nia agrotechnika, ochrona, czy poziom 
nawożenia. Przy wyborze odmiany war-
to kierować się regionem uprawy, termi-
nem siewu, podatnością na choroby grzy-
bowe, czy odpornością na uprawę w mo-
nokulturze.

Wraz z terminem siewu powiązana 
jest gęstość siewu. Aby otrzymać dobrą 

zawartość kłosów – około 550-650 na m2 

– należy zastosować siew rzadszy, bądź 
gęstszy. Gęstość wysiewu zależy od ty-
pu, odmiany oraz wymagań świetlnych. 
W przypadku, gdy dana odmiana psze-
nicy posiada mniejsze wymagania to nie 
reaguje przy gęstym siewie zmniejsze-
niem liczby kłosów i kwiatów w kłosie. 
Gdy dana odmiana ma duże wymagania 
świetle, wówczas roślina silnie zareagu-
je zmniejszeniem plonu ziarna przy gę-
stym siewie. Strat tych nie wyrówna na-
wet przyrost liczby kłosów na jednostce 
powierzchni. 

Dla zbóż konsumpcyjnych otrzymany 
plon musi spełniać warunki jakościowe: 
wilgotność mniejsza niż 15%, zanieczysz-
czenia ogółem 6%, szkodliwe dla zdrowia 
0,5%. Materiał powinien być:
n czysty, 
n zdrowy,
n dojrzały, 
n dobrze wykształcony, 
n wolny od szkodników i chorób, 
n wyrównany, 
n posiadający swoisty zapach, który nie 

wskazuje na zepsucie.

Najważniejszymi parametrami jako-
ściowym są: zawartość białka, gęstość 
ziarna, porośnięcie ziarna, wskaźnik sedy-
mentacji, zawartość i jakość glutenu oraz 
rozpływalność glutenu.

Zawartość białka jest elementarną cechą 
ziarna świadczącą o wartości użytkowej.
q Gęstość ziarna wskazuje na dobre wy-

pełnienie (powyżej 76 kg/hl), wyrów-
nanie ziarna, dzięki temu możliwy jest 
duży potencjał plonu.

q Porośnięcie ziarna – z porośniętego 
ziarna wypieki są kruche oraz lepkie, 
trudne do pokrojenia, wskaźnikiem jest 
liczba opadania, która powinna wyno-
sić powyżej 200 sekund.

q Wskaźnik sedymentacji świadczy 
o wielkości agregatów wielocząstko-
wych białka, które mają związek z war-
tością wypiekową. 

q Jakość oraz zawartość glutenu jest 
miernikiem wartości wypiekowej, zaś 
rozpływalność glutenu mówi o ela-
styczności ciasta. 

O jakości wypiekowej ziarna świadczą 
parametry, które są oceniane w zależności 
od skupu: ilość glutenu 26% oraz rozpły-
walność 11 mm, bądź wskaźnik sedymen-
tacji 25 i zawartość białka 11,5%.

Jeżeli chodzi o nawożenie to pszenica 
niezbyt dobrze reaguje na nawożenie obor-
nikiem, utrudnione wówczas jest przygo-
towanie roli pod siew. Gdy gleba jest bar-
dzo kwaśna najlepiej zastosować na ścierń 
wapno węglanowe, bądź tlenkowe, następ-
nie wymieszać kultywatorem i natych-
miast zabronować. W przypadku niskiej 
zasobności gleby w magnez zaleca się sto-
sować wapno magnezowe, nawet niewiel-
kie ilości – 300-600 kg/ha dolomitu. Na-
wożenie potasem i fosforem jest najefek-
tywniejsze, wtedy gdy nawozy są bardzo 
dobrze wymieszane z 15-20 cm warstwą 
gleby. Nawozy kompleksowe powinny zo-
stać zastosowane pod orkę siewną, bądź 
uprawki przedsiewne, w terminie od 7 do 
14 dni przed siewem zbóż. 

Czynnikiem wpływającym na jakość 
pszenicy oprócz nawożenia jest gromadze-
nie się w ziarnie białka, zaś na jego jakość 
ma wpływ rozkład opadów. Jest negatyw-
na zależność między uwilgotnieniem gle-
by, a wartością technologiczną ziarna. 

Jeżeli chodzi o przedplon to pszenica 
na tle innych gatunków posiada najwięk-
sze wymagania. Obniżkę plonów od 8 do 
28% może powodować niewłaściwy do-
bór przedplonu. Najlepszymi przedplona-
mi dla pszenicy na cele konsumpcyjne są 
lokalizacje po roślinach np. strączkowych, 
okopowych, czy oleistych.

Źródło:
- https://www.syngenta.pl/blog/zboza/psze-
nica-ozima/pszenica-ozima-piec-rzeczy-
ktore-powinienes-o-niej-wiedziec dostęp 
28.12.2022 r.

Najczęściej uprawianym gatunkiem zbóż na świecie jest pszenica. Nawet ryż ustępuje jej areałem. Polskie warunki 
glebowo-siedliskowe są w stanie zaspokoić potrzeby uprawy pszenicy zarówno na ziarno konsumpcyjne jak i paszę. 
Warunki klimatyczne nie sprzyjają zaś produkcji zbóż jakościowych, w związku z tym eksport pszenicy przekracza 
500 000 ton/rok. Na naszym rynku dostępnych jest dużo odmian pszenicy, które różnią się wartością technologiczną 
ziarna, warunkującą przydatność do produkcji mąki. Jaką odmianę wybrać?

inż. Paulina Chlewińska
Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

Uprawa pszenicy a wartość użytkowa ziarna
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Pchełka rzepako-
wa (Psylliodes chryso-
cephala) jest szkodni-
kiem rzepaku ozime-
go o znaczeniu gospo-
darczym. Owady do-
rosłe są chrząszczami 
o długości 3-4,5 mm, 

barwy niebieskoczarnej o metalicznym po-
łysku. Głowa i nogi są czerwonobrunatne, 
mają drobno punktowane rowki na pokry-
wach. Dzięki skocznym odnóżom tylnym 
dobrze skaczą. Larwy owada są brudno-
białe z ciemnobrązową głową, 3 parami 
odnóży długości ciała 6-7 mm. Chrząsz-
cze pojawiają się jesienią przy temperatu-
rze powyżej 16°C i zasiedlają młode rośliny 
rzepaku. Samice składają jaja do gleby na 
głębokości 1-2 cm w pobliżu roślin. Skła-
danie jaj, w zależności od warunków po-
gody, może odbywać się do wiosny. Mło-
de larwy wgryzają się do ogonków i ner-
wów liściowych, przemieszczając się do li-
ścia sercowego lub pędu. Żerowanie larw 
późną jesienią i podczas łagodnej zimy po-
woduje gnicie i wymarzanie młodych ro-
ślin, zwłaszcza jeśli zostanie uszkodzony 
stożek wzrostu. Taki stan rzeczy wynika 
z tego, iż szkodnik zachowuje swoją ak-
tywność w stosunkowo niskiej tempera-
turze (do około 6°C). Larwy po ukończe-
niu rozwoju, w okresie od końca kwiet-
nia do początku czerwca, opuszczają rze-
pak i przepoczwarzają się w glebie. Uwa-
ża się, że obecność 2 larw w roślinie jest 
postrzegana jako krytyczna. Pchełka wy-
daje tylko jedno pokolenie w ciągu roku. 

Obecność chrząszczy można stwierdzić 
po uszkodzeniach liścieni lub liści rze-
paku w formie okienek i nadżerek. Przy 
dużym nasileniu szkodnika liście mogą 
być podziurawione w formie sita. Bardziej 
szkodliwe jest żerowanie larw w ogon-
kach i nerwach liściowych oraz liściach 
sercowych. W miejscach żerowania moż-
na znaleźć brudnobiałe i brązowe resztki 
zniszczonych tkanek rośliny, często bywa-
ją one źródłem infekcji zarodników grzy-
bów powodujących zgniliznę twardziko-
wą czy szarą pleśń. Im szybciej młode ro-
śliny przechodzą fazę liścieni i tworzą li-
ście właściwe, tym mniejsza jest szkodli-
wość żerowania pchełek. Uszkodzenia li-
ści mogą być mylone z objawami żero-
wania larw gnatarza rzepakowca lub śli-
maków.

Najskuteczniejszym i jednocześnie 
najtańszym sposobem zwalczania agro-
fagów jest przedsiewne zaprawianie na-
sion. Wcześniejszy siew i zwiększenie je-
go normy również może przyczynić się do 
ograniczenia występowania tego szkodni-
ka. Należy pamiętać o izolacji przestrzen-
nej od warzyw kapustnych oraz innych 
roślin krzyżowych (m.in. rzepiku, rzod-
kiewki brukwi, rzodkwi czy gorczycy), 
a także o zróżnicowanym płodozmianie. 
Decyzja o sianiu rzepaku po sobie wią-
że się z dużym ryzykiem inwazyjności 
tego szkodnika jesienią. W celu dokład-
niejszego określenia sytuacji na danym 
polu należy podczas zbiorów kontrolo-
wać przyczepy z wymłóconymi nasiona-

mi. Jeśli znajdzie się pchełkę (szczególnie 
na bocznych ścianach) wówczas od mo-
mentu wschodów młodych roślin potrzeb-
na jest częsta lustracja pola. 

Podczas przekroczenia progu ekono-
micznej szkodliwości najskuteczniejszym 
sposobem ochrony plantacji są zabie-
gi agrochemiczne. Skuteczność środków 
chemicznych wymaga ich zmianowania 
w jednym okresie wegetacji i stosowania 
się do zaleceń Instytutu Ochrony Roślin. 

Źródła:
- Budzyński W., Ojczak T.: Rzepak – produk-
cja surowca olejarskiego. Wydawnictwo ART, 
Olsztyn 1996.

- Praca zbiorowa: Rzepak przewodnik polo-
wy. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań 
2018.

- Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M.: 
Atlas szkodników i owadów pożytecznych 
w integrowanej ochronie roślin. Wydawnic-
two IUNG-PIB, Puławy 2013

- www.farmer.pl

Rzepak ozimy w swoich fazach rozwoju atakowany jest przez liczne gatunki szkodników. Jesienne straty wyrządza-
ne przez owadzie agrofagi są znaczące i na przestrzeni ostatnich lat mają tendencję wzrostową, biorąc pod uwagę 
postępujące zmiany klimatu. Dlatego też zwalczanie insektów takich jak pchełka rzepakowa jest konieczne celem 
uzyskania zadowalających plonów rzepaku.

mgr inż. Grzegorz Kasprowicz
Doradca Zespołu Doradców w Iławie

Co warto wiedzieć o pchełce rzepakowej?

Tab. Próg szkodliwości ekonomicznej
Termin kontroli
występowania Metoda oceny występowania szkodnika Próg szkodliwości

Od początku wschodów
do fazy 6-ciu liści

Po przekątnej pola ocenia się uszkodzenia 4 grup po 10 kolejno ro-
snących obok siebie roślin. Ocenia się rozmiar szkód na liściach, po-
wstałych na skutek żerowania.

Zniszczenie 10% liści

Od fazy 4-ech liści
do fazy 6-ciu liści 

Chwytanie chrząszczy do żółtych naczyń. Należy ustawić co naj-
mniej 1 naczynie na każdej stronie pola, w odległości 25 m w głąb 
od brzegu pola.

50 chrząszczy w 1 naczyniu 
w ciągu 3 tygodni

Od fazy 6-ciu liści 

Określa się liczbę larw pchełki na 5 grupach po 5 roślin pobranych 
po przekątnej pola. Próbki każdej z grup grupy pobiera się w odle-
głości 20 kroków od brzegu pola. Następnie zlicza się łączną liczbę 
larw na każdej z roślin i dzieli przez ilość badanych grup.

Słaby stopień występowania: 
3 larwy na 1 roślinę. Normal-
ny stopień występowania 5 
larw na roślinę
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Właściwa odmiana kukurydzy
podstawą wysokiej jakości kiszonki
Od tego jaką odmianę kukurydzy wybierzemy dziś, zależy jej potencjalne plonowanie i jakość sporządzonej kiszon-
ki będącej podstawą żywienia krów mlecznych w okresie zimowym.

mgr inż. Dorota Michniewicz
Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Nie od dziś wiado-
mo, że rolnik planu-
je cały rok, co zasiać, 
żeby uzyskać pożą-
dane efekty. Tak 
dzieje się również 
w gospodarstwach 
mleczarskich, gdzie 

za wysoką wydajnością stada stoją przy-
gotowane odpowiednio wcześnie wyso-
kiej jakości pasze objętościowe. W struk-
turze upraw takiego gospodarstwa za-
czynają dominować kukurydze, któ-
re poddane odpowiedniej obróbce ki-
szonkarskiej stanowią podstawę żywie-
nia wysokowydajnych krów mlecznych 
w okresie zimowym. Kolejne lata poka-
zują, że rolnicy coraz świadomiej wybie-
rają odmiany kukurydzy, które posieją na 
swoich polach. Tylko odmiany o wyso-
kiej strawności masy organicznej i dużej 
zawartości energii w nadziemnej części 
rośliny zapewniają wysoką jakość kiszon-
ki. Przyjmuje się, że procentowy udział 
ziarna w plonie świeżej masy, w grani-
cach 35-45%, zagwarantuje wysoką za-
wartość skrobi i ogólną wartość energe-
tyczną paszy.

Przy wyborze odpowiedniej odmiany 
warto wcześniej prześledzić wyniki ba-
dań prowadzone przez Centralny Ośro-
dek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 
który corocznie publikuje m.in. „Wyniki 
plonowania odmian w doświadczeniach 
porejestrowych – kukurydza”. Pozwa-
la to zapoznać się z aktualnymi dany-
mi przedstawiającymi aktualną wartość 
gospodarczą odmian. Taka wcześniejsza 
weryfikacja łącznie z własnymi doświad-
czeniami na polach, przy uwzględnieniu 
warunków pogodowych specyficznych 
dla regionu, da nam podpowiedź co do 
wyboru odmiany.

Decydując się na zakup odpowied-
niego materiału siewnego w przypad-
ku kukurydzy kiszonkarskiej szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na liczbę FAO, 
oznaczającą wskaźnik wczesności od-
mian, czyli długość okresu wegetacyjne-

go potrzebnego do zakumulowania su-
chej masy. Położenie geograficzne i spe-
cyfika warunków klimatycznych dają 
jasną odpowiedź co wyboru FAO. Dla 
przypomnienia, FAO do 230 to odmia-
ny wczesne, te w granicach 240-250 okre-
ślamy jako średnio wczesne, natomiast 
przedział 260-290 to odmiany średnio 
późne. Reasumując, im wcześniejsza jest 
odmiana, czyli ma mniejszą liczbę FAO, 
tym okres wegetacyjny roślin jest krótszy. 
W warunkach województwa warmińsko-
-mazurskiego zalecany jest siew odmian 
z FAO do 250, aby w pełni wykorzystać 
ich potencjał plonotwórczy i uzyskać jak 
najwyższą wartość pokarmową.

Aby jakość kiszonki była odpowied-
nia, musimy zwrócić również uwagę na 
typ wykształconego ziarna. Wyróżniamy 
tu dwa podstawowe typy – dent i flint, 
różniące się między sobą budową ziarnia-
ka. Podstawową różnicą pomiędzy tymi 
dwoma typami ziarna jest budowa biel-
ma, które posiada dwie warstwy, szkli-
stą i mączystą. Odmiany o ziarnie typu 
flint wytwarzają ziarniaki bardziej kuli-
ste i mają grubą warstwę bielma szkliste-
go, natomiast dent, zwany dawniej koń-
skim zębem, tworzy płaskie ziarniaki, 
a w jego masie dominuje bielmo mączy-
ste. W kontekście przydatności produk-

cyjnej ziarna, flint są bardziej cenione 
z uwagi na zawartość skrobi by-pass, któ-
ra jest lepiej trawiona (bo dopiero w jeli-
cie cienkim), a tym samym stanowi do-
skonałe źródło energii dla krów.

Kolejnym istotnym parametrem, na 
który warto zwrócić uwagę przy wybo-
rze odpowiedniej odmiany, jest cecha 
STAY-GREEN, pozwalająca utrzymać zie-
loność liści łodyg w okresie dojrzewania, 
co umożliwia dłuższą akumulację skład-
ników pokarmowych i większą koncen-
trację suchej masy w kolbach. Dzięki te-
mu okres zbioru jest wydłużony, a ma-
sa do zakiszania uzyskana z mieszań-
ców typu „stay green” łatwiej się zaki-
sza, dzięki wyższej zawartości wody w li-
ściach i łodygach. Dodatkowo następuje 
większa asymilacja węglowodanów, doj-
rzałe fizjologicznie ziarno ma wysoką za-
wartość pożądanej skrobi, co w rezulta-
cie decyduje o wysokiej wartości pokar-
mowej kiszonki.

Źródła:
- M. Lewandowski, Odmiana ma znaczenie, 
Hoduj z głową – bydło, XI-XII 2022 r.

- M.Tyszka, Kukurydza na kiszonkę-jaką od-
mianę wybrać, Farmer, 26.03. 2022 r.

- COBORU, Program Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego
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Ziemniaki – jak i gdzie przechowywać je zimą?
Uprawa ziemniaka to proces trudny i wymagający czasu. Począwszy od zakupu materiału sadzeniakowego, podkieł-
kowywanie sadzeniaków przez sadzenie aż po końcowy zbór. Ale co dalej? Czy to już koniec procesu? A co z prze-
zimowaniem zbiorów? Z przechowaniem sadzeniaków na następny sezon? Etapem końcowym naszego procesu nie 
jest zbór, a przezimowanie. Więc jak to zrobić?

Joanna Szawłowska
Doradca Zespołu Doradców w Bartoszycach

Najważniejsze jest
przygotowanie

Ziemniaki prze-
znaczone do prze-
chowywania po-
winny być wolne od 
chorób oraz w mia-

rę możliwości, czyste i suche. Nie wol-
no ich jednak myć, po osuszeniu powin-
no się jedynie je otrząsnąć z nadmiaru 
ziemi. Okres przygotowawczy trwa róż-
nie – od dwóch do kilku tygodni, jest 
to zależne oczywiście od ilości ziemnia-
ków i możliwości rolnika. W tym okre-
sie ziemniaki wymagają osuszenia, doj-
rzenia skórki i zabliźnienia ewentualnych 
uszkodzeń powstałych przy wykopywa-
niu bulw. Proces ten jest najkorzystniej-
szy gdy bulwy są dobrze przewietrza-
ne w temperaturze 12-18°C. W przypad-
ku rolnika, z którym współpracuję, wie-
trzenie ziemniaków polega na przesypy-
waniu ich z sortownika do skrzyniopa-
let z rozstawionymi deskami, zapewnia 
to stały przepływ powietrza. Na prze-
łomie listopada Pan Ryszard wszystkie 
swoje ziemniaki przesypywał do odpo-
wiednich do tego wentylowanych wor-
ków big bag. 

Materiał sadzeniakowy

Podobnie jak z ziemniakami postę-
pować trzeba z materiałem sadzeniako-
wym. Sadzeniaki przesortowane i osu-
szone trafiają do wentylowanych wor-
ków, zimę spędzają w najdalszej części 
magazynu do tego przeznaczonego. Ma-
gazyn jest ocieplony od wewnątrz, do-
datkowo rolnik kontroluje temperaturę 
i w razie potrzeby dogrzewa magazyn 
nagrzewnicami. Magazyn jest również 
bardzo szczelny, ponieważ ważnym jest 
by sadzeniaki nie były narażone na pro-
mienie słoneczne. Najlepsza temperatu-
ra do przechowywania to 5-7°C, poniżej 
tej temperatury ziemniaki mogłyby mar-
znąć, a przy wyższej gnić i kiełkować.

Czy wszystkie odmiany przezimują?

Jak zapewne wszyscy wiemy odmiany 
wczesne słabiej przezimują niż odmiany 
późne, tak też wynika z doświadczenia 
rolnika z którym miałam przyjemność 
rozmawiać. Pan Ryszard do przezimowa-
nia przeznaczył dwie z czterech swoich 
odmian ziemniaka, to Tajfun i Rudolph 
stały się jego ulubieńcami. Z nich rów-
nież odebrał sadzeniaka, ponieważ jego 
zdaniem właśnie te odmiany najlepiej zi-
mują. Do swoich sadzeniaków planuje jak 
co roku dokupić kwalifikowany materiał 
sadzeniakowy. Jeżeli chodzi o odmiany 
wczesne były to Riviera i Satina. Jaki wy-
bór padnie na wiosnę? Tego dowiem się 
przy następnym spotkaniu, gdy już za-
padnie decyzja. 

Gdzie przechowywać?
A może kopcować?

Co zrobić jeśli magazyn jest za ma-
ły? Gdzie najlepiej przechowywać ziem-
niaki? Sposób bardzo stary ale i bardzo 
skuteczny – kopcowanie. Rolnik ze swo-
ich pól do przezimowania przeznaczył 
80 ton ziemniaka. 10 ton to sadzeniak, 
pozostałe 70 ton to ziemniak przezna-
czony do sprzedaży. Jak już wcześniej 
wspomniałam, sadzeniak zimuje w ma-

gazynie, a ziemniaki w kopcach na po-
lu. Rolnik ma swój wypracowany spo-
sób, którym zechciał się ze mną podzie-
lić. Ziemniaki w dużych workach big bag 
ustawiane obok siebie na paletach tworzą 
cztery oddzielne kopce. Każdy z nich jest 
osłonięty szczelnie agrowłókniną, war-
stwą słomy i ziemi. Każdy z kopców do 
wysokości metra od ziemi jest osłonięty 
grubszą warstwą ziemi. Rolnik systema-
tycznie odsłania kopce w celu zabrania 
kilku worków big bag, ponownie zabez-
piecza kopce a odebrane ziemniaki sortu-
je w magazynie w celu sprzedaży. 

Czy to już koniec
procesu produkcji ziemniaka?

Zapytałam rolnika czy to już koniec 
procesu? Skoro zasadził, zebrał i prze-
zimował? Czy jeszcze coś musimy zro-
bić? Mój rozmówca się roześmiał, twier-
dząc że to dopiero początek. Powiedział, 
że teraz trzeba chwilkę poczekać, do 
wiosny. Następnie otworzyć magazyn, 
sortować, podkiełkowywać i dogrze-
wać by szybciej wzeszły młode odmia-
ny, a i oczywiście zapomniał, ale dodał 
na koniec naszej rozmowy, że musimy 
zasadzić te sadzeniaki, na co zostałam 
zaproszona. 

Źródła:
- https://agroprofil.pl/
- https://poradnikogrodniczy.pl/
- https://strefaagro.pl/Temperatura w magazynie

Ziemnniak przygotowany do sprzedaży
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Użytki zielone są to grunty orne wykorzystywane do uprawy roślin zielnych i traw, w tym łąk i pastwisk, które mają 
ogromne znaczenie dla hodowców bydła. Odpowiednie użytkowanie i zabiegi pielęgnacyjne użytków zielonych po-
zwalają na uzyskanie dobrej jakości paszy dla zwierząt, co przekłada się na osiągnięcie wysokich wyników produkcji.

mgr Agnieszka Dmochowska 
Doradca Zespołu Doradców w Mrągowie

Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne użytków zielonych

Systematyczne użytkowanie jest istotnym 
warunkiem utrzymania korzystnego skła-
du gatunkowego na użytkach zielonych. 
Zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich grun-
tach należy stosować przez cały okres we-
getacji roślin, jednak szczególnie w okresie 
wiosennym. Po okresie zimowym ważne są 
takie działania, które zapewnią uzyskanie 

najwyższej jakości paszy z łąk i pastwisk. Odpowiednie przy-
gotowanie użytków zielonych warunkuje wydłużenie czasu ich 
użytkowania. Wiosna jest dobrym czasem na prace porządko-
we i pielęgnacyjne, nawożenie, walkę z chwastami czy reno-
wację darni. Bardzo ważny jest moment rozpoczęcia prac na 
użytkach zielonych. Należy unikać prac w okresie przymroz-
ków, zastojów wodnych, gdy gleba jest zbyt sucha czy mokra. 
Najczęstszymi nieprawidłowościami w użytkowaniu są błędy 
związane z zaniechaniem lub nieprawidłowym wykonaniem 
zabiegów na łąkach i pastwiskach m.in.: brak wapnowania, nie-
właściwe nawożenie, a nawet jego brak, źle dobrana wysokość 
i częstotliwość koszenia, pozostawianie niedojadów, dopuszcze-
nie do rozprzestrzeniania się chwastów czy zły dobór gatun-
ków traw oraz niezależnie od wpływu rolnika szkody wyrzą-
dzone przez dzikie zwierzęta, których szybka likwidacja jest 
ważna dla utrzymania użytków zielonych w dobrej kondycji.

Do zabiegów pielęgnacyjnych
powszechnie stosowanych przez rolników należą:

Włókowanie – polega na wyrównaniu kretowisk, zniszcze-
niu chwastów, usunięciu warstwy starych uschniętych roślin, 
napowietrzenie darni i pobudzenie krzewienia. Odpowiednim 
momentem na rozpoczęcie tych prac jest czas, gdy widoczne 
jest obsychanie kretowisk (darń nie powinna być wyższa niż 10 
cm). Zabieg ten wymaga małych nakładów, a przynosi istotne 
korzyści, gdyż włóka jest maszyną stosunkowo tanią. 

Wałowanie – stosowane głównie na glebach organicznych 
i polega na przygnieceniu darni i wyrównaniu powierzchni, 
zwiększa również podsiąk wody i poprawia krzewienie traw 
oraz rozwój systemu korzeniowego. Odpowiednim momen-
tem na wałowanie jest, gdy darń ugina się pod naciskiem sto-
py, ale w śladach nie zbiera się woda. Wał powinien charakte-
ryzować się naciskiem na poziomie 1-1,2 t/m szerokości robo-
czej i aby miał zaokrąglone krawędzie, aby nie niszczyły darni.

Odchwaszczanie – zabieg ten ma duże znaczenie w celu 
uzyskania wysokiej jakości paszy. Poprzez wałowanie można 
niszczyć chwasty grubołodygowe, baldaszkowate, sity czy tu-
rzyce. W zakresie ochrony herbicydowej na użytkach zielonych 
na chwasty dwuliścienne najlepiej sprawdza się zastosowanie: 
fluroksypyr + trichlopyr w dawcę 1,5-2 l/ha. W sytuacji zbyt 
dużego udziału niepożądanych roślin jednoliściennych może 
być niezbędne zastosowanie herbicydu totalnego i ponowny 
wysiew mieszanki traw.

Nawożenie TUZ – dostarczenie składników pokarmowych 
pobudza wzrost i rozwój traw, jak również sprzyja powsta-
waniu zwartej darni i ogranicza ryzyko zachwaszczenia. Na-
wożenie azotem i potasem najlepiej przeprowadzać w kilku 
dawkach – większa wiosną na start wegetacji i mniejsze na 
każdy odrost. Łączna dawka azotu powinna wynieść 90-180 
kg/ha zależnie od stanowiska – więcej na glebach mineral-
nych i przy małym udziale bobowatych. Łączna ilość pota-
su powinna wynosić 90-120 kg/ha na glebach ciężkich i 130-
200 kg/ha na lekkich – w tym 30-40 kg/ha po ostatnim po-
kosie. Fosfor z kolei należy stosować wiosną w jednorazo-
wej dawce 60-90 kg/ha na glebach mineralnych i 80-120 kg/
ha na glebach organicznych. Ważne jest również dostarcze-
nie 20-40 kg/ha siarki i 50-100 kg/ha magnezu. Wskazane 
jest również stosowanie nawozów organicznych – gnojowicy 
lub obornika. Przy stosowaniu tych nawozów trzeba mieć na 
uwadze przestrzeganie zalecanych dawek do 20 m3/ha gno-
jowicy i 25 t/ha obornika. 

Wapnowanie – pomimo tego, że roślinność użytków zielo-
nych ma nieco mniejsze wymagania odnośnie odczynu gleby 
niż gatunki uprawiane na polach, wapnowanie jest bardzo po-
żądane. Zbyt niskie pH ogranicza dostępność składników po-
karmowych. Zatem stosowanie zapobiegawczo 1-1,5 t/ha wap-
na magnezowego co 5 lat, natomiast pH na poziomie poniżej 5 
jest wartością krytyczną.

Podsiew użytków zielonych – okres wiosenny jest final-
nym momentem, aby przed nowym sezonem przeprowadzić 
podsiew użytków zielonych. Wskazaniem do wykonania ta-
kiego zabiegu jest przerzedzenie darni, jej wymarznięcia czy 
uszkodzenia. Podsiew najlepiej wykonywać regularnie co 3-4 
lata, aby na bieżąco utrzymywać darń w dobrej kondycji. Aby 
zapewnić właściwe warunki pracy siewnika, starą darń nale-
ży wcześniej skosić na 2-3 cm, a ściętą trawę zebrać. Mieszan-
ki traw najlepiej wysiewać w dawce 20-25 kg/ha.

Odpowiedni dobór gatunków traw – istotne znaczenie 
dla pozyskiwania dużej ilości paszy najwyższej jakości ma 
skomponowanie mieszanki traw odpowiednich dla danego 
stanowiska. Pod uwagę należy wziąć rodzaj gleby, sposób 
użytkowania, konkurencyjność, strawność czy tempo wzro-
stu poszczególnych gatunków. W sprzyjających warunkach 
bardzo dobre plony dają życice, które charakteryzują się szyb-
kimi wschodami i dużą konkurencyjnością. Na wybrakowa-
ne stanowiska i warunki stresowe poleca się kupkówki i ko-
strzewy. Do najczęściej stosowanych mieszanek zalicza się 
te, które zawierają kilka gatunków, w tym jeden główny, ale 
w kilku odmianach.

Źrodła: 
- www.farmer.pl
- www.amjagro.pl
- www.naszarola.pl
- www.topagrar.pl
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Zioła w żywieniu zwierząt gospodarskich
Już w starożytności rośliny, głównie zioła były wykorzystywane w profilaktyce leczenia ludzi i zwierząt gospodar-
skich. Wykorzystanie konkretnych ziół, było pierwotnie oparte na obserwacjach zwierząt oraz tradycji medycyny 
ludowej. Obecnie rozwój nauki pozwolił na dokładną identyfikację wielu substancji biologicznie czynnych, znajdują-
cych się w ziołach. W odniesieniu do ludzi, jak i zwierząt, zioła są zarówno przyprawami, jak i środkami leczniczymi.

inż. Anna Żarnoch
Doradca Zespołu Doradców w Szczytnie

Około 230 roślin ro-
snących w Polsce 
posiada właściwo-
ści lecznicze, z cze-
go ponad 60 gatun-
ków, uprawianych 
jest jako rośliny zie-
larskie. Dostarczają 

one 80% surowców zielarskich, a 20% po-
chodzi ze zbieractwa. Surowcem są czę-
ści roślin, w których nagromadzenie sub-
stancji czynnych jest dość wysokie. Mogą 
to być liście, korzenie, kłącza, kwiaty, ko-
ra, owoce czy nasiona.

Zioła lecznicze zawierają dużo skład-
ników farmakologicznie czynnych w wy-
jątkowych kombinacjach, przez co każda 
roślina posiada wyjątkowe właściwości. 
Zioła naturalnie wpływają na zachowa-
nie równowagi mikrobiologicznej ukła-
du pokarmowego oraz wzmacniają od-
porność zwierząt. Preparaty ziołowe bo-
gate są w białko, związki hormonalne, wi-
taminy i substancje biologicznie czynne 
(flawonoidy, antocyjany, glikozydy, tani-
ny, garbniki, śluzy, gorycze, olejki eterycz-
ne, alkaloidy, terpeny, triterpeny, saponi-
ny, irydoidy, naftochiniony, antrachiniony, 
fenole, fenolokwasy oraz sole mineralne), 
które spełniają wiele funkcji:

n regulują trawienie, pobudzają wy-
dzielanie śliny, soków żołądkowych 
i trzustkowych,

n działają przeciwzapalnie, antybakteryj-
nie, przeciwbólowo, przeciwbiegunko-
wo i przeciwnowotworowo, 

n dezynfekują drogi moczowe, 
n stymulują układ odpornościowy,
n wspomagają procesy wchłaniania sub-

stancji pokarmowych do krwi,
n polepszają smak i zapach paszy, są 

mlekopędne,
n pełnią funkcję witamin,
n zmniejszają podatność na stres.

W żywieniu stosuje się zioła w róż-
nych postaciach tj. olejków eterycznych, 
w formie maceratu, naparu, pojedynczych 
lub gotowych mieszanek oraz preparatów 
ziołowych (patrz tabela).

Zwierzęta instynktownie potrafią wy-
bierać rośliny, które są im niezbędne, omi-
jając te, które są toksyczne oraz odstra-
szają zapachem i gorzkim smakiem. Ro-
śliny zjadane są okresowo i w takich ilo-
ściach aby dostarczyć tylko składniki, któ-
re mają właściwości lecznicze. Dla zwie-
rząt ważna jest również postać spożywa-
nych roślin np. w przypadku pokrzywy, 
parząco-kłujące włoski zniechęcają zwie-
rzęta do jej spożywania. Pokrzywy pobu-

dzają procesy trawienne, wzmacniają mi-
kroorganizm żwacza, uspokajają, stymu-
lują układ immunologiczny oraz wpły-
wają na wzrost liczby erytrocytów i pod-
niesienie poziomu hemoglobiny we krwi. 
Dlatego po ścięciu i wysuszeniu pokrzy-
wa jest dużo chętniej przyjmowana. Ob-
serwując zachowanie zwierząt w ich na-
turalnym środowisku i znając działanie 
substancji zawartych w roślinach leczni-
czych, można tak skomponować mieszan-
ki ziół, aby dostosować je do preferencji 
smakowych, postaci przyjmowania i za-
potrzebowania zwierzęcia. 

Przez wpływ na zdrowie zwierząt sto-
sowanie ziół może znacznie obniżyć kosz-
ty produkcji, poprawić bilans ekonomicz-
ny chowu oraz hodowli zwierząt.

Źródła:
- Wiadomości Zootechniczne, R.LI (2013), 
4:117-124 „ Zioła i fitogeniczne dodatki pa-
szowe w żywieniu zwierząt.

- Jacek Wójtowski, Romuald Danków, Joanna 
Foksowicz-Flaczyk, Katarzyna Grajek, Życie 
weterynaryjne 2019 Dodatki ziołowe w ży-
wieniu krów, owiec i kóz mlecznych.

- https://www.kalendarzrolnikow.pl/5362/zio-
la-w-zywieniu-zwierzat

- https://portalwysokichplonow.pl/
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Wykorzystanie oraz działanie wybranych ziół w żywieniu różnych gatunków zwierząt gospodarskich

G
at

un
ek

Zw
ie

rz
ąt

Gatunek Rośliny Działanie substancji biologicznie czynnych

By
dł

o

Rumianek (Matricaria chamomilla L.) – zawiera flawonoidy, naturalne przeciwutleniacze które odpowia-
dają za dobre trawienie tłuszczów 

Szałwia zwyczajna (Salvia officinalis L.)   – wpływa stymulująco na układ immunologiczny 
– wzmacnia i pobudzają mikroorganizmy żwacza

Bobik trójlistny (Vicia. Faba var.
Minor syn. V.faba var. equine)

Jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) – wpływa na zwiększenie tempa wzrostu i zużycia paszy

Dziurawiec (Hypericum perforatum L.) – zwiększa wydzielanie soku żołądkowego

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) – ma działanie mlekopędne

Złocień pospolity (Chrysanthemum Vulgare)

K
oń

Czosnek (Allium sativum)
– ma działanie przeciwzapalne
– ma działanie przeciwgrzybiczne
– ma działanie przeciwpasożytnicze

Mniszek pospolity (Taraxacum Officinale) – rozpuszcza kamienie układu moczowego 

Kminek pospolity (Carum carvi)
– wpływa na wzrost produkcji mleka
– wspomaga trawienie zapobiegając gromadzeniu się gazów 

w przewodzie pokarmowym

Krwawnik pospolity
(Achillea millefolium L.)

– korzystnie wpływa na przemianę materii
– wzmacnia kości

Tr
zo

da
 c

hl
ew

na

Jeżówka (Echinacea Purpurea) – poprawia wykorzystywanie paszy  

Melisa (Melissa officinalis) – wpływa na mniejszą grubość słoniny oraz obniża zawartość chole-
sterolu

Kozieradka (Trigonella L.) – zwiększa przyrost masy ciała oraz zwiększają aktywność fagocy-
tarną

Koper (Anechum L.)
– działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego 

i dróg żółciowych
– powoduje przyspieszenie akcji porodowej oraz wydalenia łożyska

Nagietek (Calendula L.)

Ostropest plamisty (Silybum marianum L.) – wpływa korzystnie na pracę wątroby

Babka lancetowata (Plantago lanceolata) – stymuluje produkcję kwasów trawiennych

Koper włoski (Foeniculum vulgare Mil L.)
– stymuluje przemianę materii u loch prośnych
– zwiększa apetyt
– wpływa na szybszy przebieg porodu

Przywrotnik (Alchemilla L.)

D
ró

b

Krwawnik pospolity (Achillea millefolim) – wpływa na krzepnięcie krwi

Melisa(Melissa officinalis) – wpływa stymulująco na procesy trawienne

Mięta (Mentha piperita) – zapobiega biegunkom

Bylica roczna (Artemisia annua) – obniża stopień uszkodzenia jelit podczas choroby 

Nagietek (Calendula L.) – hamuje nieprzyjemne zapachy,
– zatrzymuje proces jełczenia

Czosnek (Allium sativum) – obniża zawartość cholesterolu w jajkach, krwi i mięsie 
– działa odbudowująco na kosmyki jelitowe
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Sektor hodowlany ma zasadnicze znacze-
nie przy rozwoju demograficznym i go-
spodarczym. Zwierzęta dostarczają poży-
wienia w postaci mięsa, jaj i mleka. I choć 
znaczenie zwierząt gospodarskich jako 
zabezpieczenia kapitału czy siły roboczej 
w Polsce tak jak w większości krajów Eu-
ropy zostało zminimalizowane to w świe-

tle kryzysu nawozowego nagle ponownego wzrostu znaczenia 
nabrała produkcja obornika i gnojówki jako źródła azotu i ele-
mentu użyźniania gleby. Jednocześnie jest oczywiste, że płaci-
my wysoką cenę za hodowlę bydła, trzody, drobiu i ryb w kon-
tekście zanieczyszczenia wód i zmian klimatycznych. Dlatego 
ważne jest poszukiwanie nowych, skutecznie wdrażanych roz-
wiązań w zrównoważonych systemach żywnościowych, w tym 
szczególnie nowych rozwiązań w produkcji zwierzęcej.

Zrównoważony rozwój i trudne kompromisy

Pojęcie zrównoważonego rozwoju w nauce często dzieli się 
na wartości społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Warto-
ści te często są ze sobą sprzeczne. Jednocześnie nauka zakła-
da, że pytanie ma ostatecznie tylko jedno rozwiązanie. Jeśli od-
powiemy na jak najwięcej pytań, powinno to ostatecznie zbli-
żyć nas do naszego ideału, umożliwiając nam tworzenie lep-
szego świata.

To rozumowanie nie ma zastosowania do kwestii przyszło-
ści zrównoważonej hodowli zwierząt ze względu na jej niekom-
patybilne wartości, mówi prof. Simon Oosting przewodniczący 
Animal Production Systems na Wageningen University & Rese-
arch. „Tysiące rolników założyło inny rodzaj działalności”, mó-
wi profesor, „gospodarstwa opiekuńcze, gospodarstwa ekolo-
giczne, gospodarstwa miejskie i rolnicy współpracujący z oby-
watelami. Odważni ludzie, którzy wybrali inną drogę, często 
bez pomocy rządu czy banków.”

Kierunki rozwoju w Polsce

Również w Polsce podejmuje się szereg działań w celu po-
godzenia potrzeb społecznych, ekonomicznych i ekologicznych 
w hodowli zwierząt. 

W odpowiedzi sektora produkcji zwierzęcej na zachodzą-
ce zmiany klimatyczne m.in. podczas II Kongresu Zootechni-
ki Polskiej dyskutowano na temat nowoczesnych rozwiązań 
zootechnicznych spowalniających procesy degradujące środo-
wisko oraz chroniących zwierzęta przed zagrożeniami wyni-
kającymi ze zmian klimatycznych.

Wzrost liczby ludności zwiększa potrzebę produkcji żyw-
ności. Hodowla zwierząt jest bardziej efektywna i ekonomicz-
nie uzasadniona w gospodarstwach większych, w hodow-
lach intensywnych. Dlatego również w Polsce obserwujemy 
wzrost intensyfikacją produkcji, zwiększającą się liczbę zwie-
rząt w stadach i tym samym koncentracją produkcji na mniej-
szym niż dawniej obszarze. Z mapy gospodarstw znikają ma-
łe stada, co ma istotny wpływ na pogorszenie się równomier-
ności zagospodarowania odpadów z produkcji zwierzęcej. Du-
że hodowle wpływają negatywnie na środowisko – to zdanie 
jak mantrę powtarzają ich przeciwnicy. Jednak najnowsze ba-
dania naukowe pokazują, że to nie do końca jest prawda. Oka-
zuje się, że im bardziej produktywne zwierzęta, tym mniejszy 
jest ich wpływ na środowisko. Warto przy tym zauważyć, że 
przy dużych hodowlach, też można zastosować wiele z prak-
tyk dobrostanowych. 

Instrumenty finansowe – Ekoschemat – dobrostan

W Polsce obserwujemy na przykład silną regionalizację 
w produkcji mleka, a więc niektóre obszary poddane są dużo 
większej presji środowiskowej, ze względu na ilość hodowane-
go bydła i intensywność upraw paszowych, podczas gdy na in-
nych dominuje bardziej ekstensywna produkcja mleka w opar-
ciu o użytki zielone. Środowisko naturalne wtedy łatwiej radzi 
sobie z neutralizacją mniejszych dawek zanieczyszczeń pocho-
dzących z produkcji zwierzęcej. Odpowiedzią na to zjawisko 
są m.in. nowe ekoschematy w obszarze rolnictwa węglowego 
i zarządzania składnikami odżywczymi. Ekoschematy to no-
wy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk ko-
rzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które 

Produkcja zwierzęca dla klimatu
a klimat dla produkcji zwierzęcej
Maksymalizacja zysków i produkcja masowa zarówno w przemyśle jak i rolnictwie przyczyniają się do niekorzystnych 
zmian klimatycznych, które przekładają się z kolei na pogorszenie warunków życia i rozwoju człowieka. Wymusza 
to szukanie nowych rozwiązań, zmierzających do zrównoważonej hodowli zwierząt. Wprowadzanie tych rozwiązań 
wymaga jednak kreatywności, budowania odpowiedzialności społecznej i wprowadzania odpowiednich regulacji 
i mechanizmów finansowych.

mgr inż. Katarzyna Ejsymont
Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie
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wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunko-
wości. Ewidentnie jest to potencjał do wykorzystania dla rolni-
ków z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie obszary 
użytków zielonych ciągle stanowią istotny element krajobrazu.

Potencjał do wykorzystania

Utrzymanie i rozwój produkcji zwierzęcej zmienia swoje ob-
licze, niemniej chów zwierząt odgrywa i będzie odgrywać waż-
ną rolę w zaopatrzeniu w żywność. Mamy następujące syste-
my produkcji zwierzęcej:
n o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia kontynuacji 

działalności gospodarczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania;

n ważne ze względu na współtworzenie kształtowania róż-
norodności europejskiego krajobrazu; integralnie wspie-
rające utrzymanie bioróżnorodności w siedliskach; stano-
wiące nierozerwalną część tradycji i wartości kulturowych 
w Europie. 

Nasz region zasadniczo sprzyja prowadzeniu chowu i ho-
dowli zwierząt gospodarskich. W porównaniu np. z klimatem 
krajów skandynawskich czy państw basenu śródziemnomor-
skiego warunki pogodowe sprzyjają wypasaniu bydła mleczne-
go na pastwiskach przez większość miesięcy w ciągu roku, jak 
i całorocznemu utrzymywaniu pod dachem krów, świń i dro-
biu w stosunkowo prostych konstrukcyjnie i tanich w utrzy-
maniu budynkach. Jednocześnie nakłady na energię elektrycz-
ną można często ograniczyć głównie do oświetlenia i wentyla-
cji pomieszczeń. Wymagające większej ilości energii ogrzewa-
nie budynków stosuje się w ograniczonym zakresie, w sekto-
rach odchowu prosiąt z maciorą i piskląt.

Podsumowanie

Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko m.in. poprzez 
emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia wód jest nie-
kwestionowany. Pytanie tylko czy jest na tyle znaczący (szcze-
gólnie w zestawieniu z przemysłem, transportem i innymi emi-
syjnymi gałęziami gospodarki) abyśmy zrezygnowali ze spoży-
cia mięsa. Warto jednak zauważyć nowe znaczenie produkcji 
zwierzęcej szczególnie przy kryzysie azotanowym i rozejrzeć 
się za nowymi kierunkami rozwoju tej gałęzi rolnictwa szcze-
gólnie w naszym regionie. Województwo warmińsko-mazur-
skie to duże obszary użytków nie uprawianych intensywnie 
lub jest wręcz odłogowanych, a więc warunki rozwoju produk-
cji zwierzęcej przy zachowaniu zaostrzonych wymogów dobro-
stanowych są realnie możliwe do zapewnienia. Ponadto war-
to się też przyjrzeć nowym kierunkom rozwoju rolnictwa ta-
kim jak agroleśnictwo, które można z powodzeniem połączyć 
z wypasem zwierząt.

W ślad za słowami ww. prof. Oostinga: „Musimy ułatwiać 
wszystkie te nowe i różnorodne systemy rolne i oferować im równe 
szanse. W ten sposób możemy połączyć wartości społeczne, ekono-
miczne i przyrodnicze”.

Źródła:
- https://www.gov.pl/ 
- https://www.farmer.pl/ 
- https://research.wur.nl/
- https://topagrar.pl
- https://klimatarolnictwo.pl/
- https://publikacje.pan.pl/
- Zdjęcie: własne

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

mgr inż. Wanda Kępczyńska 
Kierownik Zespołu Doradców w Olsztynie

Pielęgnacja bydła wynika nie tylko z po-
trzeby dbania o wygląd zwierząt, ale głów-
nie z troski o ich zdrowie i higienę, a te 
z kolei warunkują osiągane wyniki pro-
dukcyjne. Choroby kończyn stanowią trze-
cią obok problemamów w rozrodzie i zapa-
leniu wymion przyczynę brakowania krów 
w stadach. Odsetek krów eliminowanych 

ze stad z powodu schorzeń racic i ich powikłań to obecnie ok. 
15-25%, a w stadach wysokowydajnych może dochodzić nawet 
do 50%. Przy dużych problemach z chodzeniem krowa mało się 
rusza, rzadko podchodzi do stołu paszowego, pobiera mniej pa-
szy i w konsekwencji obniża się jej wydajność mleczna. Ponad-
to badania wykazały, że bakterie występujące w ogniskach rop-
nych racic mogą być źródłem infekcji wymienia, powodując jego 
podkliniczne i kliniczne stany zapalne. Najlepszym sposobem 
na uniknięcie strat produkcyjnych jest profilaktyka – korekcje ra-
cic, kąpiele racic w środkach dezynfekujących i wzmacniających, 
obserwacja zwierząt i reakcja na pierwsze objawy kulawizny. 

O racice powinniśmy zacząć dbać już u zwierząt młodych, 
co z uwzględnieniem dużej elastyczności kończyn może wy-
eliminować wszelkie wady postawy. Racice rosną cały czas, 
dlatego powinniśmy zwierzętom zapewnić możliwość ich ście-
rania. Zazwyczaj pierwszy przegląd racic wykonuje się u ja-
łówek w wieku 12-16 miesięcy, a u osobników bez wad posta-
wy, pierwszą korekcję wykonuje się najczęściej w wieku 18-20 
miesięcy, co chroni krowy w pierwszej laktacji przed ochwa-
tem. Od tego czasu zabieg powinien być wykonywany regu-
larnie w zależności od systemu utrzymania i wydajności krów. 
W oborach wolnostanowiskowych, u krów o wydajności do 
8000 kg mleka korekcję wykonuje się minimum 2 razy w ro-
ku. W przypadku krów o wyższych wydajnościach przekra-
czających 8000-9000 kg mleka i w stadach, w których schorze-
nia racic dotyczą 40% zwierząt, ilość zabiegów korekcji wyno-
sić powinna 3-4 rocznie. U krów korzystających z pastwiska, 
korekcja racic powinna być wykonana na 4-6 tygodni, zarów-
no przed wyjściem na pastwisko, jak i przed powrotem do 
obory na okres zimy. 

Pielęgnacja racic u bydła
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Na czym więc polega sam zabieg korekcji racic? To usunię-
cie nadmiernie wyrośniętego rogu racicowego oraz nadanie je-
mu prawidłowego kształtu, umożliwiającego równomierne roz-
łożenie nacisku masy ciała. Aby zabieg był bezpieczny zarów-
no dla zwierzęcia, jak i człowieka, krowa powinna być unie-
ruchomiona w poskromie.

Właściwie przeprowadzona korekcja racic powinna składać 
się z następujących etapów: 
1. Podcinanie racicy wewnętrznej – należy oczyścić i osuszyć 

oraz zmierzyć długość ściany przedniej palca wewnętrznego 
racicy. Długość ta – od korony do wierzchołka racicy – po-
winna wynosić 7-7,5 cm. Po przycięciu palca wewnętrznego 
racicy, docinamy do jego długości drugi, zewnętrzny palec.

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

3. Wycięcie rowka przyosiowego – rozpoczyna się od palca we-
wnętrznego, wycinając klinowaty rowek. Nie może on się-
gać do wierzchołka racicy. Identycznej czynności dokonuje-
my u palca zewnętrznego.

4. Usunięcie luźnych części rogu racicowego – kruchy róg na-
leży odciąć nożem kopytowym lub obcinakiem, zachowu-
jąc dużą ostrożność, aby nie skaleczyć skóry racicy.

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

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

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

Kąpiele racic są kolejnym, ważnym krokiem w profilaktyce 
chorób bydła (tak samo ważnym jak korekcja), ponieważ dzia-
łając czyszcząco i dezynfekująco zmniejszają ilość patogenów 
w obrębie racic i szpary międzyracicowej. Środek dezynfekcyjny 
powinien być wlany do specjalnej wanny lub na chłonną matę 
i umieszczone tak, by krowa nie mogła ich ominąć, np. w wą-
skim korytarzu przepędowym. Należy zwrócić uwagę, by stę-
żenie stosowanego środka było prawidłowe (mniejsze przy sa-
mej profilaktyce, większe przy zachorowaniach w stadzie). Śro-
dek dezynfekujący należy systematycznie wymieniać, by nie 
dopuścić do sytuacji, gdy kolejne krowy przechodzą przez roz-
twór silnie zanieczyszczony błotem i odchodami. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że choroby racic oprócz 
obniżenia statusu zdrowotnego zwierząt, są przyczyną strat 
produkcyjnych i ekonomicznych. Każdy hodowca musi wie-
dzieć, że zaniedbane racice powodują:
n utratę masy ciała,
n skrócenie żywotności zwierząt i ich przedwczesne brako-

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

Pamiętajmy więc, że pielęgnacja racic polega na: unikaniu 
błędów żywieniowych, dbaniu o dobrostan zwierząt, przykła-
daniu uwagi do higieny ściółki i stanu podłoża oraz na regu-
larnej, prawidłowo wykonywanej korekcji racic.

Źródła:
- Pielęgnacja racic – Karpowicz Agata
- Poradnik Hodowcy, Farmer
- Produkcja mleka wysokiej jakości – Alfa Laval Agri 
- Zdrowotność krów a jakość mleka – Gaweł Jan
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Rys. Prawidłowa (a) i załamana (b, c, d) oś palca
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Choroba ta wywoływana jest przez niektó-
re szczepy podtypów H5 i H7 wirusa gry-
py typu A. Na zakażenie wirusami ptasiej 
grypy podatne są prawie wszystkie gatun-
ki ptaków. Jednak stopień wrażliwości jest 
bardzo zróżnicowany:
q Kury i indyki – duża wrażliwość na za-

każenie, występowanie klinicznej posta-
ci choroby,

q Kaczki i gęsi – wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepa-
mi wirusa A1, ale tylko niektóre wirusy, które są bardzo zja-
dliwe wywołują kliniczną postać choroby, dlatego też drób 
wodny postrzegany jest jako potencjalny rezerwuar i źródło 
grypy ptaków,

q Perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy – wrażliwość jest 
bardzo podobna do wrażliwości kur i indyków,

q Strusie – u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, 
biegunka, osłabienie oraz upadki od 20% do 30% populacji,

q Ptaki trzymane w klatkach w tym papugowate i śpiewające 
– do tej pory nie było stwierdzonych wirusów AI izolowa-
nych na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede 
wszystkim z:
n kałem,
n wydzieliną z oczu,
n wydzieliną z dróg oddechowych,
n wydychanym powietrzem.

Wirus ptasiej grypy może zachowywać swoją aktywność 
w kurniku przez okres 5 tygodni. Zatem podczas podejrzenia 
lub stwierdzenia choroby ważne jest aby zabezpieczyć pomiesz-
czenia, sprzęt, nawozy oraz dokładnie je oczyścić i odkazić. Wi-
rusy tej grypy są bardzo wrażliwe na powszechnie stosowane 
środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczony jest też poprzez 
obróbkę termiczną (smażenie lub gotowanie).

Drogi zakażenia 
Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmo-

wą. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu 
domowego jest ich kontakt z dzikimi ptakami. Wirus może się 
rozprzestrzenić poprzez zanieczyszczenie pasz, wody, nawo-
zów, ściółki, sprzętu oraz środków transportu. Podczas rozprze-
strzeniania wirusa bardzo ważną rolę odgrywa człowiek, któ-
ry może przenieść wirusa na zanieczyszczonym ubraniu, obu-
wiu oraz sprzęcie.

Zalecenia dla hodowców drobiu przyzagrodowego:
n	karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych,
n	przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni,
n	odizolowanie od innego drobiu tj. kaczek i gęsi,
n	przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub 

pod szczelnym przykryciem,
n	unikanie pojenia ptaków wodą niewiadomego pochodzenia,

n	zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i in-
nym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nie-
śności lub zwiększonych padnięć,

n	po każdym kontakcie z drobiem umycie rąk wodą z mydłem, 
n	używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego pod-

czas obsługi drobiu.

Zalecenia dla hodowców gołębi:
n	karmienie i pojenie gołębi bez dostępu dzikich ptaków,
n	przechowywanie paszy w zamkniętych pomieszczeniach lub 

pod szczelnym przykryciem.

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu:
n	przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (lub na wolnej, 

ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kon-
taktu z dzikim ptactwem,

n	karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych,
n	zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego, nie mogą 

pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich 
wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

n	szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub 
przetrzymywanie ich wewnątrz pomieszczeń,

n	ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwie-
rząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma 
dla zwierząt a obiektami w których przetrzymywany jest drób,

n	rozłożenie przed wejściami do budynków, w których znajdu-
je się drób mat dezynfekcyjnych,

n	wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, po-
za działaniami koniecznymi,

n	obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających,
n	rozłożenie mat dezynfekcyjnych przez wjazdami i wejściami 

na teren gospodarstwa,
n	używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego pod-

czas czynności związanych z obsługą drobiu,
n	wprowadzenie obowiązku dokładnego mycia i dezynfekcji rąk 

przed wejściem do budynków, w których znajduje się drób,
n	unikanie kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptac-

twem.

Źródła:
- https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterptakynaryjny/grypa-ptakow
- https://piwhrubieszow.bip.gov.pl/zasady-ochrony-przed-grypa-ptakow/
zasady-ochrony-drobiu-przed-choroba.html

Grypa ptaków to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa ptaków, należy ona do chorób zwierząt listy OIE 
i może powodować śmiertelność ptaków nawet do 100%.

Rafał Kabara
Doradca Zespołu Doradców w Braniewie

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków
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Olecko – największy rynek w Polsce i w Europie
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Bywa tak, że mieszkając w ciekawym 
miejscu uznajemy je za zwyczajne. „Cie-
kawostki” chcą zmieniać tę sytuację po-
przez prezentowanie, oprócz zabytków, 
miejsc i obiektów na Warmii i Mazurach 
wyróżniających się w Polsce ze względu 
na swoją powierzchnię, wysokość, obję-
tość i wiek. W tegorocznych numerach 

miesięcznika opisujemy prawie wszystkie „naj” w wojewódz-
twie. Prawie, bo już o niektórych pisaliśmy wcześniej, przy 
okazji innych ciekawostek. Dziś o największym rynku w re-
gionie, w Polsce, w Europie. Wcale nie krakowskim.

Największym rynkiem w Polsce, o powierzchni 64 288 
m2, w dodatku trapezoidalnym, może poszczycić się Olec-
ko, miasto w północno-wschodniej części Polski.

Oprócz Olecka, duże polskie place rynkowe znajdują się 
w Latowiczu (o powierzchni ok. 43 000 m²), Krakowie (o po-
wierzchni ok. 40 000 m²), Tarnogrodzie (niecałe 40 000 m²), 
Wrocławiu (wraz z rynkiem pomocniczym około 48 500 
m²). A zatem olecki rynek jest sporo większy od słynnego 
Rynku Głównego na Starym Mieście w Krakowie i w Pol-
sce nie ma sobie równych. To podobno największy rynek 
w Europie. Trudno powiedzieć, dlaczego jego twórcy przy 
zakładaniu niewielkiego miasteczka na wschodnich krań-
cach ówczesnych Prus, zaprojektowali taki olbrzymi plac. 

Założenie Olecka przypadło na okres świetności Koro-
ny Polskiej i Prus Książęcych. Do Prus przybywało wie-
lu osadników z Królestwa. Margrabowa (obecnie Olecko) 
szybko stała się ważnym ośrodkiem wymiany handlowej 
na pograniczu prusko-polsko-litewskim. Rynek uznawa-
ny był za największy w państwie pruskim, a później nie-
mieckim. Wymiary oleckiego rynku są szczególne. Histo-
ryczne centrum, nazwane Placem Wolności, rozplanowa-
ne jest według zasad urbanistyki średniowiecznej. Z po-
wstaniem rynku związana jest legenda opisana w zacho-
wanym źródle z 1595 r. dotyczącym przeszłości Prus. Au-
tor opisuje legendę powstania, według której ówczesny 
starosta straduński, założył się z zamożnym człowiekiem 
o dużą sumę pieniędzy, że jeżeli stanie on na jednym koń-
cu rynku na czele czterystu jeźdźców, to nie będzie wi-
doczny z jego drugiego krańca. Zakład wygrał. W przy-
wileju lokacyjnym miasta napisano, że „rynek ma mieć 
dwanaście morgów”, czyli 6,72 ha. Niegdyś rynek służył 
jako miejsce handlu. Otaczały go kamienice mieszczań-
skie. Niektóre z nich przetrwały do dziś.

Z naroży wybiegają po dwie ulice stanowiące prze-
dłużenie pierzei rynkowych. Na środku rynku jest wzgó-
rze kościelne.

W 1948 r. Miejska Rada Narodowa zaplanowała na 
większej części oleckiego rynku założyć park. W 1953 r. 
z tej części usunięto bruk, wytyczono alejki i zasadzono 
drzewa. W 1955 roku, z okazji Święta Pracy, w centralnej 
części parku została wykonana fontanna. Tworzył ją okrą-
gły basen z pionowo ustawioną rurą w środku, z której 
wytryskiwała woda. Zgodnie z tradycją tamtych lat zo-
bowiązanie pierwszomajowe zostało zrealizowane, dzięki 
inicjatywie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w czy-
nie społecznym. Przez pewien czas w strumieniu wody 
poruszały się z góry na dół kolorowe piłeczki. W 1964 r. 
powierzchnię wschodniej części rynku utwardzono pły-
tami betonowymi i przeznaczono pod tzw. Plac Zebrań 
Ludowych. W 1967 roku posadzono na rynku nowe drze-
wa. Przebudowano fontannę miejską i urządzono wokół 
niej kwietnik otoczony ławkami. Fontanna w dzisiejszej 
formie została wykonana w latach 1982-1985. Ponoć jej 
kształt miał przypominać symbol Solidarności „S”, choć 
świadkowie tamtych lat zaprzeczają.

W lipcu 2010 r., z okazji 450-lecia założenia miasta, 
część rynku została odnowiona. Wykonano nową ka-
mienną nawierzchnię, oświetlenie oraz drugą fontannę. 
Umieszczono dwie tablice pamiątkowe, z okazji goszcze-
nia Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisła-
wa Komorowskiego. W rynku mieści się Centrum Infor-
macji Turystycznej, Regionalny Ośrodek Kultury „Mazu-
ry Garbate”, sklepy i urzędy publiczne. 

W kwietniu 2015 r. dokonano nowych, aktualnych po-
miarów rynku. Skrajne punkty określono w miejscach, 
gdzie znajdują się rogi ulic wychodzących z rynku. Roz-
miary rynku wyniosły 225 x 232 x 340 x 254 m, w su-
mie 1051 m. W przeliczeniu na powierzchnię to 6,4288 
ha, a zatem rynek olecki pozostaje największym rynkiem 
w Polsce, a nawet może i w Europie.

Źródło: www.wikipedia.pl; www.powiat.olecko.pl; www.
um.olecko.pl

Plac Wolności w Olecku

Olecko – rynek
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Z końcem grudnia 
Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie zakończył 
rozbudowę strony in-
ternetowej polegają-
cą na dodaniu modu-

łu udostepniającego dane meteorologicz-
ne z 13 automatycznych stacji meteoro-
logicznych należących do Ośrodka. Sta-
cje z których pochodzą dane zostały roz-
mieszczone na terenie gmin wojewódz-
twa warmińsko mazurskiego i spełniają 
wymagania Światowej Organizacji Me-
teorologicznej (WMO –World Meteorologi-
cal Organization).

Gminy na terenie których zostały po-
stawione stacje w związku z tym przed-
sięwzięciem nie poniosły żadnych kosztów, 
a do ich zadań należy jedynie udostępnia-
nie terenu pod stacje. Stacje poza kontro-
lowaniem zjawisk meteorologicznych, są 
podłączone do ogólnopolskiego systemu 
monitoringu suszy rolniczej prowadzonej 
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa – Państwowy Instytut Ba-
dawczy w Puławach. Wartym podkreśle-
nia jest fakt, że spośród 25 stacji spełnia-
jących wymagania Światowej Organiza-
cji Meteorologicznej działających na tere-
nie naszego województwa, 13 z nich na-
leży do Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Dzięki dużej ilości danych zbieranych 
przez stacje meteo WMODR m.in. takich 
jak: suma opadów, min. i max. wilgotność 
powietrza, średnia temperatura na wyso-
kości 2 m, średnia temperatura na wyso-
kości 5 cm, temperatura 10 cm poniżej po-
ziomu gruntu, kierunek wiatru i średnia 
prędkość wiatru, oraz usłonecznienie rol-
nicy będą mieli dostęp do niezwykle waż-
nego narzędzia umożliwiającego analizo-
wanie warunków klimatycznych wokół 
gospodarstwa. Dane zebrane w warun-
kach lokalnych – najbliższych ich miejsca 
zamieszkania, mogą być wykorzystywa-
ne w wielu obszarach produkcji, w tym 
w siewie/sadzeniu, zbiorach, opryskach, 
nawadnianiu i ochronie roślin. 

Dane ze stacji meteorologicznych 
WMODR są jednocześnie wysyłane i gro-
madzone na serwerze Ośrodka oraz ser-
werze IUNG. Dostęp do danych meteoro-
logicznych z przedmiotowych stacji moż-
na uzyskać klikając w ikonę „Monitoring 
pogody” znajdującą się na stronie interne-
towej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie (www.wmodr.pl).

Moduł pogodowy udostępniony
na stronie Ośrodka zawiera

trzy funkcjonalności:

n aktualne dane pogodowe, 
n pogodę historyczna,
n porównanie danych pogodowych.

W zależności od częstotliwości wy-
świetlanych danych, na wykresach po-
kazywane są średnie z wybranych okre-
sów, a tam gdzie jest to zasadne, warto-
ści minimalne i maksymalne.

Dane na temat poszczególnych para-
metrów zbierane są i zapisywane do ba-
zy co 10 minut. Na potrzeby wykresów 
godzinowych i dziennych, odpowiednie 
dane są sumowane (dotyczy to opadów, 
i czasu usłonecznienia) bądź uśredniane 
(dotyczy to temperatury, wilgotności i si-
ły wiatru). 

Dzięki udostępnionemu modułowi po-
godowemu rolnicy będą mieli możliwość 
przeglądania bieżących i archiwalnych da-
nych, przeglądania wykresów przedsta-
wiających dane meteorologiczne, porówny-
wania ich oraz filtrowania według wszyst-
kich parametrów jakie posiadają stacje.

Postępujące zmiany klimatyczne, których efektem jest wydłużenie okresu wegetacyjnego, wcześniejsze kwitnienie 
roślin, zmiany w naturalnych cyklach rozwojowych, a także zmiany terminu prac agrotechnicznych powodują niejedno-
krotnie straty w gospodarstwach rolnych. W swojej codziennej pracy rolnicy muszą posiadać dostęp do wiarygodnych  
danych meteorologicznych.

mgr Marcin Cyrankowski 
Kierownik Działu Teleinformatyki

Dane meteorologiczne WMODR

Stacja pogodowa 
WMODR

Aktualne dane pogodowe 

Archwialne
dane
pogodowe
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Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie zł/dt

Pasza CJ 100,00
Pasza DJ 90,00
Śruta sojowa (1 dt) 350,00
Śruta rzepakowa (1 dt) 260,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/56,00
Brojler 2 25 kg/54,00
Odchów 1 25 kg/52,00
Odchów 2 25 kg/51,00
Nioska towarowa 25 kg/52,00
Drób wodny 25 kg/58,00

De Heus-Stendera Lubawa trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy 
Perfekt 20 kg/75 zł

Prestarter MPU C 25 kg/66 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/100 zł
Konc.HGC Super 25 kg/88zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/189 zł
Premiks Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/154 zł

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 zl
Krowimix 18 Basic 25 kg/39 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

Produkty SANO
Laktoma 63,00
Meggi 35 95,00
Mleko Milsan 167,00
Protamilk Complite 87,00
Protamino Forte 87,00
Protamino Matra 77,00
Protamino Piggi 97,00
Profisan 161,00

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

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 368,00
Prestarter 1 332,00
Starter Standard 262,00

Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma 264,00
Mleko Milsan 788,00
San Bull 328,00

Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka 203,00
Lactoma 264,00
Opas 220,00
Cielak 1 261,00
Cielak 2 240,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2 264,00
Brojler 3 336,00
Koncentrat 35 250,00

Inne (zł/dt)
Otręby pszenne 164,00

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie zł/dt
Tucznik TV Super 410,00
Warchlak W 20% 440,00
Prosięta PDP 20% 495,00
Lochy karmiące LK 20% 400,00
Lochy prośne LP 7,5% 351,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
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 18 182,50
Agro Perfect 19 194,00
Agro perfect 21 200,00
Agro Perfect 23 202,50
Agro Finezja 22  223,50
Agro Werwa (GMO) 430,00
Agro Extra Energia 243,50
Agro Delicja 296,00

mieszanka dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś 227,50
Agro Musli KPP 255,50
Agro Starter 208,00
Agro Kadet 199,50
Agro MH 180,00
Agro Top CJ bez GMO 193,00

koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH 275,00
Maximus 38 278,00

korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 215,00
Agro Mix 28 bez GMO 217,00
Mikor 38 265,00
Mikor 40 Protect 257,00
Promotor Activ 38 259,00
Promotor Activ 43 303,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres 260,00
BullStar Strong 244,50

kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1 236,00
Kurka 2 226,50
Kurka 3 218,50

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1 240,50
Gęś / Kaczka 2 223,50

indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter 303,00
Indyk Vit Grower 285,00
Indyk Vit Finiszer 265,00

preparaty mlekozastępcze (zł/dt)
Agrolac 1 1220,00
Agrolac Excellent 1158,00
Agrolac Komfort Plus 870,00
Agolac Len 745,00

premiksy (zł/dt)
VitAgro Gold Repro Max 910,00
VitAgro Gold SomiFix 650,00
VitAgro Gold Smart 815,00
VitAgro Elita 705,00
VitAgro TMR 475,00
VitAgro Gold Standard 495,00
VitAgro Zasuszenie 640,00
VitAgro Gold Gladiator 435,00
Vit Agro Gold CJ Max 560,00
VitAgro Silver Efekt 465,00
VitAgro Silver Somat 545,00
VitAgro Karot 650,00
RumBa Active 655,00
KillAcid 555,00
Agro Bufor Tytan 475,00
Agro Bufor Max S.C. 398,00
Agro Bufor 388,00
MycoKill 680,00
Agro Fat 1151,50
Calcium Koncept 218,00
VitAgro Przygotowanie 930,00
VitAgro Lakto Somat 540,00
VitAgro Rozród 650,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska 228,00
Kurka Nioska Gospodarska 208,00
Kurka Nioska Zgrodowa 229,00
Koncentrat sojowy dla kur niosek 262,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro 555,50

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter 257,00
Brojler Grower 241,00
Brojler Finiszer 238,00

preparaty dietetyczne (zł/dt)
Wigral Specjal C – tubka 100 ml 28,00
Ciekły Prąd (25 kg) – Nowość 235,00

„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j.
Kurzętnik

Power Starter (25 kg) 112,00
Otręby pszenne 165,00
Power tucznik (25 kg) 103,00
Provit L (25 kg) 98,00
Provit P (25 kg) 105,00
Provit T (25 kg) 98,00
Śruta rzepakowa 235,00
Śruta sojowa 315,00

CENY PASZ (10.01.2023 r.)

Bieżące Informacje nr 2 [398]  n  Luty 202326

agrorynek



CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.01.2023 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Spółdzielnia
Ogrodniczo-Pszczelarska 

w Giżycku
Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce 

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Cevino 500 SC 1 l 235,00 1 l 228,00
Galaxo 150 WG 0,2 kg 133,00
Chwastox Extra 300 SL 1 l 35,00
Chwastox Turbo 340 SL 1 l 42,00
Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 40,00
Rosate Clean 360 SL 20 l 910,00
Maister POWER 42,5 OD 5 l 800,00
Halvetic 5 l 200,00

FUNGICYDY
Makler 250 SE 1 l 120,00
AsPik 250 EC 1 l 160,00
Porter 250 EC 1 l 128,70 1 l 120,00
Kendo 50 EW 1 l 322,00 1 l 320,00
X-Met 100 SL 1 l 185,00
Kier 450 SC 5 l 890,00
Ambrossio 500 SC 5 l 550,99 5 l 545,00

INSEKTYCYDY
Los Ovados 200 SE 100 g 35,50
Delmetros 100 SC 1 l 183,40

ZAPRAWY i regulatory
Triter 050 FS 500 ml 60,00 500 ml 55,80
Orius Extra 02 WS 0,3 kg 25,00
Orius Extra 250 EW 1,5 kg 95,00
Madron 50 FS 500 ml 78,00
Flutrix 050 FS 500 ml 68,20
Mepik 300 SL 1 l 79,00
Regullo 500 EC 1 l 233,00
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Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Współcześni turyści oczekują czegoś więcej niż dostępu do zasobów przyrody (plaży, morza, gór, lasu, kra-
jobrazów itd.) czy różnorodnych atrakcji. Dlatego też turystyka medyczna nie ogranicza się do połączenia 
turystyki i leczenia. Z jednej strony turystyka medyczna jest równocześnie elementem turystyki narodowej, 
międzynarodowej oraz wewnątrzkrajowej, z drugiej zaś łączy, dynamicznie rozwijające się, usługi tury-
styczne z innowacyjnymi usługami medycznymi. 
Usługi medyczne to wszystkie świadczenia zdrowotne, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 
i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne. Są one świadczone przez pracowników ochrony zdro-
wia. Usługi turystyczne mają zaś charakter świadczenia towarzyszącego głównej usłudze medycznej. 
Turystyka medyczna to podróż poza najbliższe otoczenie swojego miejsca zamieszkania, której celem 
jest pozyskanie usług medycznych. Tak zdefiniowana turystyka medyczna nie odnosi się do świadczeń 
medycznych w przypadku nagłego zagrożenia stanu zdrowia pacjenta podczas jego pobytu za granicą, 
lecz do głównego celu wyjazdu – zaplanowanej usługi medycznej.
Turystyka medyczna jest jednym z trzech rodzajów turystyki zdrowotnej – obok turystyki uzdrowiskowej 
oraz turystyki SPA i wellness. Turystyka uzdrowiskowa to wyjazdy związane z kuracją sanatoryjną, reha-
bilitacyjną i lecznictwem uzdrowiskowym, powiązane z zabiegami przyrodoleczniczymi świadczonymi na 
podstawie konsultacji lekarza uzdrowiskowego. Natomiast turystyka SPA i wellness to 
ogół zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób, dla których głównym motywem jest 

zachowanie lub poprawa zdrowia. Trzecią kategorię stanowi turystyka medyczna. W tym przypadku pobyt odbywa się w spe-
cjalistycznym hotelu z odpowiednią fachową obsługą i indywidualną opieką, połączoną z szerokim zakresem świadczeń 
obejmujących: fitness, zdrową żywność, relaks i umysłową aktywność.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

TURYSTYKA MEDYCZNA
SZANSĄ NA ROZWÓJ WARMII I MAZUR

Olsztyn, 2022 r.

Agnieszka Stajszczak

CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.01.2023 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

Agro – Małdyty Hurtownia „Alczes”
Lubawa Mazur s.j Kurzętnik Agro-Produkt M. Zelma

Nowe Miasto Lubawskie

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Huzar Active Plus 5 l 720,00 5 l 720,00
Fenoxinn 110 EC 1l 160,00 1 l 148,00 1 l 150,00
Fundamentum 700 WG 0,3 kg 61,00 38g/150g 69 / 340 38 g 70,00
Galaper 200 EC 1 l 75,00 1 l/5 l 70 / 360 1 l 70,00
Major 300 SL 1 l 165,00 1l 136,00
Tristar 50 SG 0,3 kg 40,00
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 290,00 5 l 291,00
Maister POWER 42,5 OD 5 l 820,00 5 l 820,00
Mustang Forte 195 SE 1 l 69,00 1 l 75,00 1 l 76,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 139,00 5 l 680,00 5 l 678,00

FUNGICYDY
Ambrossio 500 SC 1 l 130,00 zł 1 l/5 l 130 / 540 1 l 129,00

Kier 450 SC 1 l 210,00 zł

Tarcza Łan 250 EW 1 l 69,00 1 l 98,00 1 l 99,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 SC 50 ml 85,00
Delmetros 100 SC 1 l 185,00 100 ml 49,00
Mospilan 20 SP 80 g 60,00

ZAPRAWY I REGULATORY
Mepik 300 SL 1 l 82,00 1 l 80,00 1 l 80,00
Toprex 375 SC 1 l/5 l 296 / 1560 5 l 1550,00

Bieżące Informacje nr 2 [398]  n  Luty 202328

agrorynek



CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.01.2023 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 – 7,10 zł + VAT,

Strefa różowa – 7,10 + VAT,
Strefa czerwona – 6,70 + VAT 

– WBC kl. E – 9,70 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 14,00
buhajki – śr. 13,25

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R – 22,20

byki pow. 300 kg R – 21,50

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 10,00-13,00 zł + VAT

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 13,62 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 18,20 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (10.01.2023 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 3,07   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 3,02

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 3,10 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) (10.01.2023 r.)

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

Biskupiec    200-250 1,00-1,20

Ełk 105-110 80-90 75-90 100-110 0,90-1,30

Giżycko    180-240 0,90-1,50

Olecko 130 115 115 100-120 0,80-1,20

Orneta 150 140 160 1,00

Pisz    170 0,90-1,40

Szczytno    225 0,90
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Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

„Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn”

„Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec”

Roślinna Apteka Teresa Nowak
Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Zaopatrzenie Rolnictwa
i Ogrodnictwa „Agroplon”

Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

„BAY WA Nowa Wieś 
14-400 Pasłęk”

P.H.U. „Biochem” Wiesław Musiał

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9, 
13-111 Janowiec Kościelny
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.01.2023 r.)

Usługa/firma (zł/godz) SKR Rybno SKR Rudzienice Agroperfekt Kisielice

Orka pług 4-skibowy 200 zł/godz. 300 zł/godz 280 zł/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 360 zł/godz

Roztrząsanie obornika 225 zł/godz.

Transport 1-przyczepa 150-200 zł/godz. 200 zł/godz.

Transport 2-przyczepy 230 zł/godz.

Siew kukurydzy, siewnik 4 rzędowy 250 zł/ha 180 zł/ha

Najem ciągnika 210 zł/godz.

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów/ha 330 zł/ha

Siew zbóż 210 zł/ha

Wysiew nawozów 210 zł/godz.

Rozwożenie wapna z załadunkiem 50 zł/tona

Kultywator 200 zł/godz.

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 360 zł/godz.

koszenie kosiarką rotacyjną 235 zł/godz. 180 zł/ha

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 19,37-23,72 zł/ha

Wypożyczenie ciągnika 125 zł/godz. 150 zł/godz.

Podsiew traw siew.VERDO 320 zł/ha 230 zł/ha

Talerzowanie 200 zł/godz. 320 zł/godz.

Ładowarka/cyklop 200 zł/godz. 210 zł/godz. 160 zł/godz.

Koparka 250 zł/godz.

Równarka 150 zł/godz.

Zestaw niskopodwoziowy 200 zł/godz.

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 550 zł/godz.

Odwóz kiszonki 4 t 200 zł/godz.

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 55 zł/szt

Zbiór zielonek 700-750 zł/godz. 330 zł od przyczepy

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy 1400 zł/godz.

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy 1400 zł/godz.

Sieczkarnia 6 rzędowa godz. 1650 zł/godz.

Sieczkarnia 8 rzędowa godz. 1650 zł/godz.

Roboczogodzina warsztat 100 zł/godz.

Rębak z obsługą 200 zł/godz.

Rębak wynajem 500 zł/godz.

Wywóz + rozrzutnik 225 zł/godz.

Gnojowica 2000l 210 zł/godz.

Gnojownica 4000l 245 zł/godz.

Wysiew nawozu-wapno 210 zł/godz.
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Praca zgłoszona do konkursu wspomnień pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, 
przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”. Opublikowana w wy-
danym przez WMODR tomiku wspomnień.

Ochrońmy przed zapomnieniem ciekawe, ważne
i niezwykle cenne dla młodych pokoleń wspomnienia…

Janina Czubaj

Nazywam się Janina Czubaj, urodziłam się 26.12.1949 roku 
w Rychnowie (powiat ostródzki). Urodziłam się w domu, na 
świat przyjęła mnie akuszerka.

Historia mojej rodziny. Rodziny – największego i najcen-
niejszego dobra jakim obdarzyło mnie życie.

Krystyna (bo tak zwykli mnie wszyscy nazywać) Czubaj 
z domu Piasecka. Córka Ireny i Romana, siostra Stanisławy, 
Bogusławy, Aliny, Tadeusza, Grażyny (Teresy), Jana, Ryszar-
da, Marii, Małgorzaty. Żona Romana. Matka Anny, Bogusła-
wa, Jolanty. Teściowa Magdaleny, Jarosława i Piotra. Babcia 
Dagmary, Hanny i Juliana.

Jedna z 10 – jestem najstarsza z rodzeństwa, między mną 
a moją najmłodszą siostrą jest różnica 17 lat. Ja mam 3 dzieci, 
jedna z moich sióstr 5, jedna 7 – inne 2, 3… Cała nasza ro-
dzina liczy 107 osób! Organizacja wesela – to jest wyzwanie.

Jesteśmy bardzo zżytą rodziną. Nie ma tygodnia, w któ-
rym ze sobą się nie spotkamy, a jeśli się nie spotkamy, to już 
koniecznie musimy się usłyszeć. Nawet najmniejsza okazja do 
spotkania jest doskonałą okazją do zorganizowania przyjęcia 
i wspólnej zabawy.

Dziadkowie Kosarzeccy (rodzice mojej Mamy), przybyli 
do Polski z miejscowości Równe (obecnie Ukraina) z 4 dzie-
ci. Dziadkowie Piaseccy (rodzice mojego Taty) pochodzili 
z miejscowości Ciechanów (centralna Polska), mieli 7 dzieci. 
Osiedlili się w Kiersztanowie (powiat ostródzki) – tam moi 
rodzice się poznali.

Wszystko zaczęło się od moich rodziców. Irena i Roman 
Piaseccy przeżyli razem 61 lat, w trudnych czasach, w do-
brych i złych chwilach, byli bardzo kochającym się małżeń-
stwem, wychowali 10 dzieci, zawsze dbając, by nikt z nas nie 
chodził głodny.

Mimo tego, że była nas 12-stka, mieszkali z nami jeszcze 
rodzice mojej Mamy Marceli i Janina Kosarzeccy. Rodzice 
prowadzili gospodarstwo rolne. Tata był sołtysem, Mama 
pracowała w mleczarni. Stopniowo, jak każdy z nas dora-
stał, pomagał rodzicom w domu i gospodarstwie.

Rychnowo
Rodzice po wojnie osiedlili się w Rychnowie, z części 

obory Tata zrobił dom mieszkalny, w części pozostała obora 
i chlewnia. W domu były 4 pomieszczenia: kuchnia, salon ze 
100-letnimi meblami i 2 sypialnie. Spaliśmy na drewnianych 
łóżkach, sienniki (materace) wypychaliśmy słomą owsianą.

Tata miał zawsze konie, nie było samochodów, ale wszę-
dzie mogliśmy dotrzeć.

Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Mieli: konie, 
krowy, świnie, 100 owiec, 100 gęsi, kury. Oznaczało to dużo 
pracy. Pracowaliśmy w polu oraz w gospodarstwie. Krowy 
trzeba było wydoić (a Mama miała chore ręce), gęsi trzeba 
było zagonić i paść. Trzodę trzeba było wykarmić. Ale głod-
ni nigdy nie byliśmy! Rodzice bili świnie, część sprzedawali 
nauczycielom i policjantom, część zostawiali w domu – prze-

rabialiśmy na salcesony, kaszanki, pasztety, obiady. Z mleka 
mieliśmy swoje masło i maślanki i twarogi (kiedy okazało 
się, że jedna z sióstr ma niżej ramię, lekarka powiedziała, że 
samym jedzeniem Mama ją wyleczy. Prawda. Wyrosła na 
piękną kobietę). Mieliśmy wielki ogród – dorodne warzywa, 
piękne kwiaty. Rarytasem do jedzenia były dla nas makaron 
ze śmietaną i cukrem, latem zupa wiśniowa. Na zimę kisi-
liśmy beczkę ogórków i kapusty. Mięso zasolone w beczce 
i solona słonina do chleba zawsze stały w spiżarni. W piąt-
ki jedliśmy śledzie z ziemniakami – post to była świętość. 
W domu mieliśmy długą 2-metrową ławę, przy niej małe 
krzesełka, jedliśmy z metalowych talerzy i kubków. Szklane 
były przeznaczone dla gości. Nie mieliśmy światła, towarzy-
szyły nam lampy naftowe i świece, do zaprzęgu koni zawie-
szaliśmy latarnie (drogi nie były oświetlone).

Poza pracą w gospodarstwie była jeszcze praca w domu, 
gotowanie dla 14 osób.Mama piekła chleby, ciasta (6-8 wiel-
kich blach) – przepyszne makowce, bułki z cynamonem. 
Mieliśmy kuchnię kaflową opalaną drewnem. Drewniane de-
ski szorowaliśmy na kolanach. Taty spodnie prasowane że-
lazkiem z duszą zawsze musiały być wyprasowane na kant! 
Mimo, że pracował na roli, był też sołtysem, zawsze chodził 
w spodniach na kant i eleganckich koszulach. Praliśmy na 
tarze – zawsze chodziliśmy czysto ubrani!

Kiedy zbliżał się rok szkolny, kopaliśmy w polu ziemnia-
ki, z ogrodu zbieraliśmy ogórki i kapustę. Pakowaliśmy to na 
wóz i jechaliśmy zaprzęgiem na targ/rynek do Ostródy (18 
km). Za zarobione pieniądze Mama kupowała nam wszystko 
do szkoły – buty oraz materiały, z których szyła nam ubrania. 
Mama była bardzo zdolna i pracowita – szyła nam też far-
tuszki i robiła na drutach. Mama szyła na maszynie ręcznej 
na kolbę.

Sąsiadki
Mieszkaliśmy w sąsiedztwie Sióstr Teresanek. Sąsiedzka 

pomoc nie była nam obca. Siostry pomagały rodzicom, a ro-
dzice Siostrom. Tata najczęściej pomagał Teresankom w polu. 
Siostry opiekowały się dziećmi, również wspierały rodziców 
finansowo, kiedy były przednówki.

Tradycja
Każda niedziela to Msza Święta (a w soboty chodzili-

śmy na zabawy!). Tata wchodził rano do pokoju, budził nas 
i bez słowa sprzeciwu szykowaliśmy się do kościoła (chociaż 
mszę słychać było w domu). Ciuchy mieliśmy – do domu, do 
szkoły i do kościoła, złożone w kosteczkę, przygotowane do 
użycia. Rosół z koguta, mięso w białym sosie i ziemniaczki – 
tradycyjny niedzielny obiad.

Wigilia
Wigilia – rodzice ubierali nas, zabierali prezenty (jabłko, 

pieczone ciastko), pakowaliśmy się do sań i jechaliśmy do 
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rodziny w Kiersztanowie. Mieszkała tam rodzina Taty – ro-
dzina Piaseckich. Jak dorośliśmy – Wigilie w naszym domu 
skupiały 60-70 osób. Wigilia to dla nas nie tylko choinka i Mi-
kołaj, a przede wszystkim tajemnica narodzin, czas podnio-
sły, rodzinny. Tę tradycję kultywujemy do dziś.

Babka
W dawnych, powojennych czasach, gospodarze strzegli 

wsi. Gospodarz pakował na wóz „babkę” (kij z wystruganą 
głową), zabierał latarkę i obchodził wioskę, by alarmować po-
zostałych mieszańców o potencjalnym niebezpieczeństwie. Po 
dobie przekazywał babkę kolejnemu mieszkańcowi. I tak bab-
ka codziennie wędrowała z domu do domu, a jej podróż za-
taczała koło. Pamiętam jak mój dziadek podróżował z babką.

Mierki
W 1977 roku przeprowadziliśmy się do Mierek. Tu rodzi-

ce nadal prowadzili gospodarstwo. Ale już nowocześniejsze. 
Mieliśmy nadal konie, świnie, krowy, kury. Ale w polu praco-
wały już maszyny. Rodzeństwo już było starsze, część z nas 
miała małżonków, więc wyręczaliśmy rodziców w pracach.

O sobie
Szkołę podstawową ukończyłam w Rychnowie. Do szko-

ły chodziłam w fartuszku szytym przez Mamę, w tornistrze 
tekturowym za 19 zł, miałam obsadkę ze stalówką (a kałama-
rze były w szkole) oraz zeszyty w kratkę i linię.

W Olsztynku skończyłam szkołę handlową. Mieszkałam 
na stancji. Po ukończeniu szkoły handlowej wyszłam za mąż. 
Mieszaliśmy kątem u teściowej w Olsztynku. Mąż (Roman) 
pracował w fabryce opon w Olsztynie (40 lat). Otrzymał 
mieszkanie służbowe i przeprowadziliśmy się do Olsztyna. 
Ja zajmowałam się domem i wychowaniem 3 dzieci (Anny, 
Bogusława i Jolanty). Kiedy dzieci podrosły, podjęłam pracę 
jako konsultant handlowy w jednej z olsztyńskich hurtowni 
kosmetyczno-chemicznych.

Od młodych lat parałam się handlem – przywoziłam rze-
czy z Kaliningradu, Wilna, Węgier, Niemiec i sprzedawałam 
w Polsce. Później z całej Polski przywoziłam do małych miej-
scowości. To kupiłam, przerobiłam i sprzedałam drożej.

Z zamiłowania jestem krawcową, bardzo lubię szyć, prze-
rabiać, ale również projektować własne stroje. Często szyję 
dla innych, a siebie zostawiam na koniec. Moje siostry za-
wsze się śmieją, że jestem elegancką panią w kreacji i kape-
luszu, ale jeszcze w drodze na imprezę wyciągam fastrygi 
z sukienek.

Bardzo lubię organizować różne wydarzenia. Od młodych 
lat organizowałam zabawy w Rychnowie, w Mierkach. Póź-
niej wydarzenia rodzinne: wyjazdy na pielgrzymki, zjazdy 
rodzinne, komunie, wesela, kuligi. Mawiają, że gdzie diabeł 
nie może tam Kryśkę pośle!

100 lat
Dużym wydarzeniem w naszej rodzinie były 100, a potem 

105, urodziny mojej Babci Natalii (Babcia przeżyła 106 lat), 
Mamy mojego Taty. Najmłodszy brat mojego Taty jest moim 
rówieśnikiem, ja jestem najstarszą wnuczką. Wspólnie pod-
jęliśmy trud organizacji wydarzenia na 200 osób! Rodzina 
bawiła się doborowo. Poznaliśmy nasze wnuki, niesamowite 
spotkanie międzypokoleniowe.

KGW Mierki
Dziś jestem członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Mier-

kach, gdzie mieszkali moi rodzice, a dziś mieszka większość 
mojego rodzeństwa. Bardzo lubię czas spędzony z koleżan-
kami. Czas, który pozwala nam na wymianę doświadczeń 
i wspólną pracę i zabawę. Mamy piękne ludowe stroje – 
wszyscy nas zachwalają, a stroje zaprojektowałam i uszyłam 
sama!

Rodzina
Dziś jestem Babcią… Moje rodzeństwo jest starsze, ode-

szli nasi rodzice. Jako najstarsza staram się nas zawsze sca-
lać… chociaż nie przypominam sobie żadnych waśni w na-
szej rodzinie. Wspomnienie naszych rodziców jest w nas 
ciągle żywe… Rodziców nie ma z nami już 10 lat… Tata 
odszedł 10 miesięcy po Mamie (chociaż sam był bardziej 
schorowany, zawsze Mama mawiała: „Co to będzie jak przyj-
dzie mnie samej za tym stołem siedzieć” – w Mierkach w domu 
rodzinnym jest duży stół, za którym zawsze można było 
spotkać rodziców). W każdą rocznicę, święta spotykamy 
się na Mszy Świętej oraz przy pomniku rodziców. Nikt 
z nas nie przejeżdża obojętnie obok cmentarza, zawsze 
wstępujemy zapalić świeczkę i wymienić myśli. Dumą dla 
naszej rodziny są stwierdzenia znajomych, że takich rodzin 
się już nie spotyka, że w towarzystwie naszej rodziny czu-
ją się jak swoi. A naszą przyjemnością jest kultywowanie 
rodzinnych tradycji.

Poza dużą rodziną mam wielu przyjaciół. Kocham ludzi 
i ludzie lubią mnie i szanują. Każdemu zawsze pomogę – 
nigdy nie odmawiam pomocy. Żyję w myśl „czynisz dobro 
– otrzymujesz dobro”.

Dziadkowie – Marceli i Janina Kosarzeccy Tata Roman z Babcią Natalią Piasecką
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Rodzice – Irena i Roman Piaseccy

Spotkania rodzinne

Moje zdjęcia szkolne Moje zdjęcie klasowe z 1959 roku

Podwójny ślub – mój i mojej siostry Stanisławy Mój ślub
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W podróży z mężem
Córka Jolanta w sukience

mojego projektu i wykonania Ja i moje córki podczas pracy

Spotkanie rodzinne

Ja z rodzeństwem w dniu moich 70. urodzin Moja rodzina – mąż, dzieci, wnuki

Konie od zawsze towarzyszą mojej rodzinie
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Warrozę pszczół powodują roztocza Var-
roa destructor. Nie posiadają one natural-
nych wrogów, które mogłyby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się tych pasożytów, bo-
wiem każda wyleczona rodzina pszczela 
zostaje jeszcze raz zakażona po kilku mie-
siącach, a nieleczona ginie. Roztocza by 
przejść swój cykl rozwojowy i przetrwać, 

bytują na dorosłych pszczołach oraz na czerwiu we wszyst-
kich fazach rozwojowych. Są wyraźnie widoczne dla ludzkie-
go oka. Samica roztocza częściej atakuje komórki z czerwiem 
trutowym, wykształcający się w ciemnoczerwonych plastrach. 
Jasne plastry są atakowane rzadziej. 

Zwalczanie warrozy

Do skutecznego zwalczania można użyć odpowiednich le-
ków we właściwym czasie. Najlepszym okresem jest wczesna 
jesień – od sierpnia do października, a także wczesna wiosna – 
marzec/kwiecień, ponieważ wtedy jest największa śmiertelność 
pasożyta. Należy pamiętać, że nie ma ani jednego skuteczne-
go sposobu na 100% wyeliminowanie warrozy. Niemniej jed-
nak należy próbować kilku metod, nie ograniczając się do jed-
nej, ponieważ pasożyty uodparniają się. Istotne jest, aby zmie-
niać substancję czynną. Większość leków jest opartych na kil-
ku substancjach czynnych, dlatego koniecznym jest zapozna-
nie się ze składem produktu. 
q Amitraza – środki z tą substancją należą do najpopularniej-

szych w Polsce, ich skuteczność szacuje się na poziomie do 
98%. Są dostępne w formie tabletek 
do spalania lub pasków do zawiesze-
nia pomiędzy ramkami. Należy za-
chować ostrożność, gdyż środek ten 
jest wchłaniany przez miód. 

q Tymol – środki z tymolem występu-
ją najczęściej pod postacią płytek. Ich 
wadą jest zakres temperatury dzia-
łania. Wynosi on 15-30° Celsjusza, 
w wyższych temperaturach mogą 
powodować śmierć pszczół. 

q Flumetryna – substancja czynna do-
stępna pod postacią pasków. 

Leki na warrozę mogą wpłynąć de-
strukcyjnie na smak i jakość miodu, 
dlatego najlepiej podawać je w okre-
sie, gdy pszczoły produkują go dla 
siebie. Jeżeli zależy nam na ekolo-
gicznych sposobach walki z warro-
zą, to powszechnie stosowany jest 
kwas mrówkowy, mlekowy, cytry-
nowy oraz szczawiowy. Roztworem 

o odpowiednim stężeniu należy polewać bezpośrednio po 
owadach, które znajdują się w uliczkach międzyramko-
wych. Kwas można odparować za pomocą specjalnych pa-
rowników. Do naturalnych sposobów należy również po-
sypywanie pszczół cukrem pudrem, które chcąc się oczy-
ścić „zrzucają” pasożyty. Polecanym sposobem jest odymia-
nie palonymi liśćmi pomidorów, buraków, chrzanu czy też 
mięty pieprzowej. 

Przy zwalczaniu warrozy nie można zapomnieć o metodzie 
biotechnicznej jaką jest wycinaniu czerwiu trutowego. Ta nie-
zwykle ważna metoda polega na włożeniu do ula ramki „pra-
cy” – pustej ramki, bez drutu i węzy. Pszczoły taką ramkę obu-
dowują komórkami. Po zaczerwieniu i zasklepieniu wycina się 
jej zawartość i umieszcza w ulu nową. Można zastosować rów-
nież odkłady, ponieważ dzieląc rodzinę, dzielona jest przy tym 
warroza. Wówczas zmniejsza się jej szybkość rozwoju. Niektó-
rzy pszczelarze zwalczając chorobę, stosują specjalny izolator. 
Do przeżycia pasożytów potrzebny jest czerw. Jesienią matki 
są umieszczane w izolatorze, żeby przestały czerwić, a pasoży-
ty warrozy giną. Ta metoda niestesty niesie za sobą ryzyko, że 
pszczoły mogą przyjąć matkę za wadliwą, ponieważ nie czer-
wi i doprowadzić matkę do śmierci, zawiązując nieodpowied-
nio kłąb zimowy.

Bibliografia: 
- Paweł Chorbiński, „Pokonaj warrozę”, wydanie III, 2018r. 
- ww.pasieka24.pl
- www.lyson.com.pl/artykuly-pszczelarskie/

Warroza pszczół – to powszechna i najgroźniejsza choroba pszczół, z którą zmaga się znaczna ilość rodzin 
pszczelich. To roztocze jest niebezpieczne, ponieważ obniża produkcję pasieczną, powoduje liczne straty w pogło-
wie rodzin pszczelich oraz jest nośnikiem chorób.

Marta Koziej
Doradca Zespołu Doradców w Braniewie

Jak uratować pszczoły od warrozy?

Bieżące Informacje nr 2 [398]  n  Luty 202336

przy zagrodzie



Ule są drewniane, w całości wykonane 
przez gospodarzy. Praca z pszczołami jest 
stałym elementem życia rodziny Państwa 
Jabłońskich. Różnorodność dostępnych po-
żytków pszczelich zapewnia pozyskiwa-
nie miodów odmianowych najwyższej ja-
kości: m.in. rzepakowego, mniszkowego, 
z sadów, rzepakowego, akacjowego, face-

liowego, ogórecznikowego, leśnego, miodów kremowanych 
z propolisem, nawłociowego i innych. Tak różnorodna oferta 
pasieki jest efektem prowadzenia intensywnej gospodarki wę-
drownej i stacjonarnej.

Rocznie w gospodarstwie pasiecznym Państwa Jabłońskich 
pozyskuje się 6-8 ton miodu – więc imponująco dużo! Na te-
renie pasieki funkcjonuje domek do apiterapii z atmosferą 10 
gniazd pszczelich do wdychania przez kuracjuszy, a w pra-
cowni pszczelarskiej wytwarzana jest węza pszczela z filtro-
wanego i sterylizowanego w temp. 135°C wosku na potrzeby 
pasieki i na sprzedaż. Węza produkowana jest od niedawna, 
w gospodarstwie produkuje się oleje roślinne metodą tłoczenia 
na zimno, bez filtracji i rafinacji. Małe partie tłoczonego oleju 
gwarantują najwyższą świeżość produktu oferowanego konsu-
mentowi. Wszystkie procesy (tłoczenie, klarowanie, konfekcjo-
nowanie oraz przechowywanie gotowego produktu) odbywa-
ją się w niskich temperaturach. Otrzymywane w efekcie takie-
go postępowania oleje są całkowicie naturalne, o czym świad-
czy ich smak, aromat, kolor i gęstość. Zapotrzebowanie na te 
oleje ciągle wzrasta: rocznie w gospodarstwie pozyskuje się 
ok. 2000 litrów olejów.

W gospodarstwie pasiecznym Państwa Jabłońskich funk-
cjonuje sklep stacjonarny i internetowy. W prowadzonym ok. 

ośmiohektarowym gospodarstwie rolnym realizowany jest pa-
kiet rolno-środowiskowo-klimatyczny: rolnictwo zrównowa-
żone. Osobliwością praktyk realizowanych w ramach tej ak-
tywności jest m.in. ograniczanie zachwaszczenia upraw meto-
dami naturalnymi. Na przykład w trakcie siewu rzepaku sie-
je się jednocześnie koniczynę aleksandryjską, soczewicę i ko-
zieradkę. Taka wsiewka roślin motylkowatych, miododajnych 
skutecznie ogranicza zachwaszczenie rzepaku, dostarcza nie-
wielkich ilości azotu, dostępnych dla rzepaku i stanowi za-
razem źródło pożytku dla pszczół. W pasiece prowadzone są 
prelekcje na temat specyfiki pracy pszczelarza, biologii rodzi-
ny pszczelej, funkcji pszczół w środowisku oraz nowości w go-
spodarce pasiecznej. Komunikatywność gospodarzy i bardzo 
życzliwa atmosfera spotkań powodują, że pasieka jest chęt-
nie odwiedzana przez grupy zorganizowane oraz indywidu-
alnych turystów.

Pan Grzegorz Jabłoński zasłużenie zdobył I miejsce w VIII 
edycji Konkursu Pszczelarz Roku 2022 w kategorii: Pszcze-
larz współpracujący z rolnikiem. Konkurs corocznie jest or-
ganizowany przez Fundację Akademia Rozwoju pszczelarstwa 
i Zrównoważonego Rozwoju, a uroczyste podsumowanie kon-
kursu połączone w tym roku z VIII Ogólnopolską Konferencją 
Ekonomiczne Uwarunkowania produkcji pszczelarskiej – wyzwania 
i ograniczenia miało miejsce 20 października br. w Auli Krysz-
tałowej SSGW w Warszawie. Konkurs Pszczelarz Roku, to bar-
dzo potrzebna, szczególnie dzisiaj inicjatywa, skutecznie pro-
mująca pszczelarstwo i najlepszych pszczelarzy. Inspiruje m.in. 
innowacyjność w gospodarce pasiecznej w skali całego kraju 
i jednocześnie jest zasadniczą formą podziękowania pszczela-
rzom za ich specyficzną i bardzo potrzebną w wymiarze spo-
łecznym pracę.

Serdecznie gratulujemy.

Pasieka Jabłońscy wśród łanów
Ziemi Lubawskiej
Od 1937 roku Państwo Jabłońscy prowadzą w Łąkorzu pasiekę. Pierwszym pszczelarzem w rodzinie był Józef Ja-
błoński – dziadek Grzegorza Jabłońskiego – aktualnego właściciela pasieki. Powiększająca się przez lata pasieka 
oraz wiedza i doświadczenie były przekazywane przez dziadka Józefa jego synowi Kazimierzowi, który do dzisiaj 
z całą energią wspiera swojego syna w prowadzeniu około 300 pniowej pasieki.

Joanna Kwiatkowska 
Kierownik PZDR nr 1
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W związku z pię-
trzącymi się wyzwa-
niami zespół eksper-
tów z sektora ubez-
pieczeniowego i rol-
niczego opracował 
raport „Ubezpiecze-
nia ryzyk produkcji 

rolnej w Polsce”. W raporcie została przed-
stawiona koncepcja nowego systemu ubez-
pieczeń. Publikacja powstała w ramach Fo-
rum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
Fundacja jest organizacją pozarządową 
działająca na rzecz rozwoju polskiej wsi. 

Ryzyka klęskowe, takie jak susza, po-
wódź, trąby powietrzne, uporczywe desz-
cze, osunięcia ziemi czy utrata zysków na 
skutek chorób zakaźnych (ASF, ptasia gry-
pa), ze względu na częste występowanie 
nie są w wystarczającym stopniu obejmo-
wane ochroną ubezpieczeniową. Państwo 
doraźnie finansuje straty rolników z tego 
tytułu w ramach pomocy publicznej. Ta-
kie sytuacje stawiają Skarb Państwa w sy-
tuacji konieczności wygospodarowania 
środków w budżecie, co z drugiej strony 
ma charakter uznaniowy i nie daje rolni-
kom pewności w finansowaniu strat. 

Raport przedstawia propozycję trzy-
filarowego systemu ubezpieczeń, gdzie:

Filar 1 – obowiązkowy; będzie po-
krywał ryzyka o charakterze wyłącznie 
klęskowym.

Według projektu Filar 1 będzie po-
wszechnym rozwiązaniem dla ryzyk, któ-
re dotąd były zupełnie nieobjęte ubezpie-
czeniem. Odszkodowanie wypłacane rolni-
kom z tego filaru ma mieć charakter socjal-
ny, ponieważ jego zadaniem ma być jedy-
nie wypłacenie niskiego ryczałtu pozwala-
jącego na bieżące funkcjonowanie gospo-
darstwa rolnego, a nie pełna rekompensa-
ta strat. W przypadku jeśli organy państwa 
stwierdzą stan klęski żywiołowej przy stra-
tach powyżej 70% to wsparcie producen-
tów przewidziane będzie w większym za-
kresie. Możliwość objęcia ochroną ryzyk 
klęskowych wymaga jednak zapewnienia 

mechanizmów refinansowania publiczne-
go, czyli środków pieniężnych, które moż-
na będzie przesunąć na sfinansowanie od-
szkodowań za te straty. Dlatego funkcjono-
wanie Filaru 1 jest uzależnione od powsta-
nia Filaru 3 czyli mechanizmu reasekuracji 
publicznej. Jedynie ich połączenie da szan-
sę stworzenia stabilnej ochrony przed ry-
zykami klęskowymi.

Autorzy raportu zakładają, że wyso-
kość składek w tym filarze powinna być 
powiązana np. z wartością produkcji i ro-
dzajem uprawy czy hodowli, które dodat-
kowo powinny być analizowane i kontro-
lowane przez instytucję regulującą system.

Dzięki założeniu, że ochrona ma cha-
rakter socjalny, a nie odszkodowawczy, 
składka może być stosunkowo niska. Bę-
dzie ona dodatkowo objęta dopłatami na 
maksymalnym możliwym poziomie wy-
nikającym z ograniczeń wprowadzanych 
przez regulacje Unii Europejskiej.

Filar 2 – dobrowolny; uzupełnienie ist-
niejącego systemu ubezpieczeń rolnych.

Według koncepcji przedstawionej w ra-
porcie, Filar 2 zawiera dobrowolne i do-
towane ubezpieczenia rolne. Ich podsta-
wą powinna być umowa ubezpieczenia 
zawierana między producentem rolnym 
a zakładem ubezpieczeń, która pozwoli 
rolnikom rozszerzać zakres ochrony za-
równo ryzyk klęskowych z Filaru 1. Filar 
2 ma ułatwić rolnikom tworzenie zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej odpowiadający 
ich indywidualnym potrzebom.

W tym filarze proponowane są także 
ubezpieczenia dochodów rolników. Dzię-
ki elastyczności Filary 1 i 2 będą z czasem 
ewoluować i dostosowywać się do zmian 
klimatycznych, nowych możliwości techno-
logicznych, innowacji agrotechnicznych itp.

Aby uczestniczyć w systemie ubezpie-
czeń dotowanych Filaru 2 rolnik będzie 
musiał uczestniczyć w ubezpieczeniach 
systemu Filaru 1. Raport zakłada, że jeże-
li rolnik nie potrzebuje żadnego produk-
tu z Filaru 1, to oznacza to, że nie potrze-
buje też pomocy klęskowej państwa i ofer-
ty dotowanej.

Filar 3 – zadaniem, którego jest finan-
sowanie świadczeń w ramach Filara 1.

Jest nowym rozwiązaniem w systemie 
i niezbędnym do wprowadzenia oraz za-
gwarantowania rozwiązań zaproponowa-
nych w Filarze 1. Poprzez mechanizm re-
asekuracji, czyli możliwości przesunięcia 
środków pieniężnych, Filar 3 zapewni fi-
nansowanie publiczno-prywatne dla zda-
rzeń klęskowych zarówno dla obowiąz-
kowego Filaru 1, jak i dla rozszerzonej 
ochrony w Filarze 2. Bez Filaru 3 funk-
cjonowanie ubezpieczeń klęskowych jest 
niemożliwe.

Obecnie oferty ubezpieczeniowe na ry-
zyka w postaci masowych szkód i dużych 
strat finansowych nie są objęte dofinanso-
waniem z budżetu państwa (interwencjo-
nizm państwowy) przez co są zbyt dro-
gie dla rolników.

Analiza obecnego systemu ubezpie-
czeń wykazała, że brak jest w nim ela-
styczności, ponieważ ciężar reakcji spo-
czywał w całości na barkach Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a proces legi-
slacyjny uniemożliwiał szybkie reagowa-
nie na zmieniającą się sytuację. Propozy-
cja projektu zakłada, że warunek elastycz-
ności systemu ma stanowić powołanie no-
wej instytucji regulującej system, która 
składałaby się z przedstawicieli państwa, 
jak i z rolników i zakładów ubezpieczeń 
(czyli bezpośrednich interesariuszy syste-
mu) oraz z przedstawicieli świata nauki.

Zadaniem nowej instytucji byłoby bie-
żące monitorowanie systemu i wprowa-
dzanie zmian. Instytucja regulowania sys-
temu aktualizowałaby listę ryzyk objętych 
ochroną w ramach filarów z uwzględnie-
niem możliwości finansowych systemu. 

Źródło:
- „Ubezpieczenia ryzyk w produkcji rolnej 
w Polsce. Koncepcja ewolucji systemu ubez-
pieczeń rolnych” zespół pod kierunkiem Mar-
ka Zagórskiego, Forum Inicjatyw Rozwojo-
wych Fundacji Europejski Fundusz Rozwo-
ju Wsi Polskiej, Warszawa, listopad 2022.

Propozycje zmian w ubezpieczeniach
gospodarstw rolnych
Współczesna gospodarka stoi w obliczu wielu wyzwań – ekonomicznych, geopolitycznych, technologicznych, kli-
matycznych i innych. Rosnąca częstotliwość występowania negatywnych zjawisk pogodowych w produkcji rolnej 
doprowadza do znacznych zakłóceń stabilności funkcjonowania gospodarstw rolnych.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
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Według danych zamieszczonych w raporcie tygodniowym (26.12.2022-01.01.2023) przez Biuro Analiz i Stra-
tegii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ostatnim tygodniu 2022 roku na rynku krajowym, z uwa-
gi na małe zainteresowanie zakupem świń rzeźnych przez podmioty skupujące, utrzymał się dalszy spa-
dek cen skupu żywca wieprzowego.

Kalkulacje rolnicze (styczeń 2023)
W tym miesiącu Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym sporządził kalkulacje dochodu rolniczego 
z produkcji żywca wieprzowego na przykładzie lochy z odchowem tuczników do 110 kg.

mgr inż. Barbara Mieczkowska 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LOCHA Z ODCHOWEM TUCZNIKÓW DO 110 KG

Wyszczególnienie J.m. Cena

Liczba odchowanych prosiąt w miocie (szt)
16 18 20

Ilość Wartość 
(zł) Ilość Wartość 

(zł) Ilość Wartość 
(zł)

Wartość produkcji   
Żywiec wieprzowy kg 7,22 1 760,00 12 707,20 1 980,00 14 295,60 2 200,00 15 884,00
Locha wybrakowana kg 5,20 60,00 312,00 60,00 312,00 60,00 312,00

Wartość produkcji ogółem   13 019,20 14 607,60 16 196,00

Pasze z zakupu dla loch 
Koncentrat dla loch dt 380,00 1,10 418,00 1,20 456,00 1,30 494,00

Pasze z zakupu dla tuczników
Mieszanka Prestarter dt 264,00 0,80 211,20 0,90 237,60 1,00 264,00
Śruta sojowa dt 320,00 3,20 1 024,00 3,60 1 152,00 4,00 1 280,00
Superkoncentrat W dt 336,00 1,60 537,60 1,80 604,80 2,00 672,00
Superkoncentrat T dt 352,00 3,20 1 126,40 3,60 1 267,20 4,00 1 408,00

Razem pasze z zakupu   3 317,20 3 717,60 4 118,00
Pasze własne     

Pasze potencjalnie towarowe     
Otręby pszenne dt 120,00 1,00 120,00 1,00 120,00 1,00 120,00
Mieszanka zbożowa df 112,00 38,00 4 256,00 42,00 4 704,00 47,00 5 264,00
Pszenica df 129,00 4,80 619,20 5,40 696,60 6,00 774,00
Jęczmień dt 114,00 8,00 912,00 9,00 1 026,00 10,00 1 140,00

Razem pasze własne    5 907,20 6 546,60 7 298,00
Inne koszty bezpośrednie     

Wartość zakupu lochy szt. 750,00 0,40 300,00 0,40 300,00 0,40 300,00
Usługi weterynaryjne - locha szt. 150,00 1,00 150,00 1,00 150,00 1,00 150,00
Usługi weterynaryjne - tucznik szt. 50,00 16,00 800,00 18,00 900,00 20,00 1 000,00

Razem inne koszty bezpośrednie  1 250,00 1 350,00 1 450,00

Koszty bezpośrednie   10 474,40 11 614,20 12 866,00
Nadwyżka bezpośrednia   2 544,80 2 993,40 3 330,00

Koszty utrzymania budynków  3,00%  314,23  348,43  385,98
Czynsze, odsetki, najem  2,00%  209,49  232,28  257,32
Inne   1 361,67  1 509,85  1 672,58

Koszty pośrednie   1 885,39 2 090,56 2 315,88
Koszty całkowite   12 359,79 13 704,76 15 181,88
Koszt produkcji 1 kg żywca   7,02 6,92 6,90
Wskaźnik opłacalności produkcji  % 105,34 106,59 106,68
Dochód rolniczy   659,41 902,84 1 014,12 

Prezentowane kalkulacje rolnicze są uśrednionymi wyliczeniami, mającymi charakter poglądowy, które mogą służyć jedynie jako materiał pomocniczy 
do sporządzania określonych wyliczeń, będących elementem analizy bieżącej produkcji jak też planowania działalności rolniczej.
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Kluczowy element w ramach płatności 
bezpośrednich to wzmocniona warunko-
wość. Warunkowość oparta jest na zbiorze 
przepisów, które będą musiały być prze-
strzegane w gospodarstwie jako minimal-
ne normy i wymogi. Warunkowość składa 
się z podstawowych wymogów w zakre-
sie zarządzania (SMR) oraz norm doty-

czących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospo-
darstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochro-
ną środowiska – GAEC.

Na bardzo dużą złożoność problematyki, w tym artykule zaj-
mę się wyłącznie niektórymi normami GAEC. Normy GAEC 
to zestaw praktyk, które obejmują trzy obszary działania: kli-
mat i środowisko; zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdro-
wie roślin oraz dobrostan zwierząt. Normy te określono w za-
łączniku III do rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2021/2115. 
To właśnie od prawidłowego wypełnienia ich zasad będzie za-
leżało otrzymanie dopłat bezpośrednich w 2023 roku, a także 
płatności w ramach interwencji II filara.

Warunkowość – normy GAEC

Norma GAEC 1 – Utrzymywanie trwałych użytków zie-
lonych w oparciu o stosunek powierzchni trwałych użyt-
ków zielonych do powierzchni użytków rolnych na pozio-
mie krajowym.

Praktyki w gospodarstwie: udział trwałych użytków zie-
lonych (TUZ) w powierzchni gruntów rolnych w skali całego 
kraju nie może zmniejszyć się o więcej niż 5% w stosunku do 
roku referencyjnego 2018. W przypadku zmniejszenia wskaź-
nika TUZ o więcej niż 5% przekształcenie TUZ jest niedopusz-

czalne, a rolnicy, którzy przekształcili TUZ będą zobowiązani 
do przywrócenia określonej powierzchni gruntu lub odtwo-
rzenia TUZ na innym gruncie. Informacyjnie dodam, iż sy-
tuacja w tym zakresie ulega szybkim zmianom w stosunku 
do roku referencyjnego i obecnie wynosi minus 4,69%. Zatem 
planowane jest wprowadzenie systemu zgód na przekształ-
cenie TUZ – w przypadku, gdy wskaźnik spadnie do okre-
ślonego w przepisach poziomu – to rolnicy będą zobowiąza-
ni o wystąpienie o zgodę do Powiatowego Biura ARiMR na 
przekształcenie TUZ.

Norma GAEC 3 – Zakaz wypalania gruntów rolnych.
Praktyki w gospodarstwie – zakaz wypalania gruntów rol-

nych, z wyjątkiem punktowego wypalania roślin, części roślin 
lub resztek pożniwnych ze względów związanych ze zdrowiem 
roślin. (W przypadku stwierdzenia wypalania na gruntach rolnych 
powstałych na skutek zalecenia inspektora IORiN mającego na celu 
niszczenie chorób kwarantannowych roślin czy działania siły wyższej 
lub okoliczności nadzwyczajnych takich jak poważna klęska żywioło-
wa w dużym stopniu dotykająca grunty rolne gospodarstwa, sytuacja 
ta nie będzie traktowana jako niespełnienie normy).

Norma GAEC 4 – Ustanowienie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych.

Praktyki w gospodarstwie: zakaz stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin na gruntach rolnych w pobliżu wód 
powierzchniowych w odległości wynoszącej co najmniej 3 m. 
(Wody powierzchniowe, w pobliżu których obowiązuje GAEC 4, są 
zdefiniowane zgodnie z Programem działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Obowiązki wa-
runkowości wynikające z Programu działań, dotyczące stosowania 
nawozów azotowyc, są objęte SMR 2).

Dopłaty bezpośrednie w 2023 roku
przed nowym wyzwaniem
Zasady dopłat bezpośrednich w 2023 roku zmieniają się w związku z nowymi zasadami warunkowości. Zmiany 
wynikają z reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, a są związane z nowymi obowiązkami, z którymi 
muszą zmierzyć się rolnicy.

mgr Jerzy Rutkowski 
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Norma GAEC 5 – Zarządzanie orką w celu zmniejszenia 
ryzyka degradacji i erozji gleby, biorąc pod uwagę nachyle-
nie terenu.

Praktyki w gospodarstwie: grunty orne położone na sto-
kach o nachyleniu równym; > 14% uznaje się za utrzymane 
zgodnie z normami, jeżeli gruntów tych: 
n nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających 

utrzymania redlin wzdłuż stoku; 
n nie utrzymuje się jako ugór czarny w okresie jesienno-zimo-

wym (od dnia 1 listopada do 15 lutego).

Na gruntach ornych, położonych na stokach o nachyleniu 
(jak wyżej), wykorzystywanych pod uprawę roślin wielolet-
nich oraz uprawach trwałych (sady – drzewa owocowe) poło-
żonych na tych stokach – utrzymuje się okrywę roślinną lub 
ściółkę w międzyrzędach. 

Norma GAEC 6 – Minimalna pokrywa glebowa w najbar-
dziej newralgicznych okresach.

Praktyki w gospodarstwie: na powierzchni stanowiącej co 
najmniej 80% gruntów ornych, wchodzących w skład gospo-
darstwa rolnego utrzymuje się okrywę ochronną gleby w okre-
sie od 1 listopada do dnia 15 lutego. Jako spełnienie wymo-
gów normy uznaje się m.in.:
n okrywę roślinną (uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, 

międzyplony ozime);
n pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniw-

nymi, czy mulczem;
n w uprawach trwałych (sady – drzewa owocowe) utrzymu-

je się okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach w okre-
sie od 1 listopada do dnia 15 lutego.

Norma GAEC 7 – Zmianowanie i dywersyfikacja upraw 
na gruntach ornych.

Derogacja od normy GAEC 7 w 2023 roku wynikająca z ko-
nieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego - nor-
ma GAEC 7 nie będzie stosowana, w związku z czym rolnicy 
nie będą musieli realizować praktyk służących zmianowaniu 
oraz dywersyfikacji upraw na gruntach ornych.

Uwaga: normę GAEC co do zasady spełniają gospodar-
stwa ekologiczne, prowadzące produkcję zgodnie z rozpo-
rządzeniem (UE) nr 2018/848, potwierdzoną certyfikatem.

Norma GAEC 8 – Utrzymywanie elementów i obszarów 
nieprodukcyjnych. 

Norma w zakresie minimalnego udziału:
n co najmniej 4% gruntów ornych na poziomie gospodarstwa 

należy przeznaczyć na obszary i elementy nieprodukcyjne 
– w tym także na grunty ugorowane;

n co najmniej 7% gruntów ornych na poziomie gospodarstwa 
przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne – takie 
jak grunty ugorowane oraz międzyplony lub uprawy wiążą-
ce azot, uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin; 
z czego 3% mają stanowić obszary i elementy nieprodukcyj-
ne, w tym grunty ugorowane.

Derogacja od normy GAEC 8 w 2023 roku wynikająca 
z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowe-
go – w części dotyczącej przeznaczenia minimalnego udzia-
łu gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne – możliwe bę-
dzie prowadzenie produkcji na gruntach ugorowanych z okre-
ślonymi wyjątkami.

Oznacza to, że derogacja dotycząca normy GAEC 8 nie od-
nosi się do całości normy, a odstępstwo na rok 2023 przewidzia-
ne rozporządzeniem 2022/1317 umożliwia prowadzenie pro-
dukcji na gruntach ugorowanych, z wyjątkiem uprawy ku-
kurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji. Wyłączenie wska-
zanych upraw wynika z faktu, że wprowadzenie derogacji jest 
związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i ma umożliwić 
rolnikom elastyczność w wykorzystaniu gruntów ornych do 
produkcji żywności, podczas gdy kukurydza i soja są upra-
wiane w większości na pasze, natomiast zagajniki o krótkiej 
rotacji na cele energetyczne. Odstępstwa od normy GAEC 8 
nie obejmuje również pewnych elementów krajobrazu, któ-
re trzeba zachować. 
n dotyczy to zachowania drzew – pomników przyrody, oczek 

wodnych o pow. do 100 m2 oraz rowów do 2 m szerokości;
n należy przestrzegać zakaz dotyczący przycinania żywopło-

tów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu 
wychowu młodych (odstępstwo nie dotyczy drzew owocowych, 
wierzb i zagajników o krótkiej rotacji).

Źródła:
- zdjęcia własne;
- materiały szkoleniowe;
- Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027
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Od 2023 roku wchodzi nowe nazewnictwo, 
ekologiczne gospodarstwa będą mogły sta-
rać się o dofinansowanie w ramach Inter-
wencji w zakresie wsparcia powierzchnio-
wego dla rolnictwa ekologicznego. W po-
równaniu do „Działania Rolnictwo ekolo-
giczne” PROW 2014-2020 Interwencje wnio-
są kilka zmian dla ekologów, jednakże 

główne założenia dotyczące certyfikacji pozostają niezmienne. 

Wbrew krążącym do niedawna informacjom, zobowiąza-
nie w ramach Interwencji Rolnictwo ekologiczne będzie podej-
mowane na 5 lat. Początkowa informacja o skróceniu okresu 
zobowiązania do roku nie jest potwierdzona w Planie Strate-
gicznym. To, co się nie zmieniło to podział na grupy upraw: tj. 
rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jago-
dowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, z podzia-
łem na uprawy w okresie konwersji oraz po okresie konwersji. 

Warunkiem podstawowym do uzyskania wsparcia z tytu-
łu prowadzenia gospodarstwa ekologicznego jest prowadzenie 
produkcji rolnej zgodnie z przepisami określonymi w rozporzą-
dzeniu PE i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w spra-
wie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekolo-
gicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. 

Nowością jest wprowadzenie premii za zrównoważoną pro-
dukcję roślinno-zwierzęcą, w wysokości 573 zł do ha/rok. Każ-
dy rolnik, który posiada zwierzęta w obsadzie 0,5-1,5 DJP na 
każdy hektar użytków rolnych może starać się o podwyższone 

dopłaty. Bez względu na realizowane zobowiązanie, rolnik po-
siadający zwierzęta w określonej obsadzie otrzyma podwyższo-
ne dopłaty do każdego hektara o wspomniane 573 zł. Nie na-
leży tego mylić z koniecznością posiadania odpowiedniej ob-
sady zwierząt w przypadku upraw paszowych oraz Trwałych 
Użytkach Zielonych, gdyż w tych pakietach posiadanie zwie-
rząt jest warunkiem koniecznym do otrzymania dopłat z tytułu 
rolnictwa ekologicznego. Przykład: rolnik uprawiający rumia-
nek (uprawy zielarskie) oraz posiadający zwierzęta w wyma-
ganej obsadzie 0,5-1,5 DJP/ha w ramach interwencji Rolnictwo 
ekologiczne do każdego ha rumianku otrzyma dopłaty pod-
wyższone o 573 zł, czyli 2 429 zł/ha, natomiast bez produkcji 
zwierzęcej będzie to 1856 zł/ha. 

Stawki płatności szacowane od 2023 roku są średnio wyższe 
o 35% w porównaniu do stawek z 2021-2022 roku.

Innym nowym rozwiązaniem jest płatność dla małych go-
spodarstw o powierzchni do 10 ha Użytków Rolnych. Nieza-
leżnie od rodzaju uprawy do wszystkich zadeklarowanych 
działek rolnych będzie przysługiwała ta sama stawka płatno-
ści 1640 zł/ha oraz 2 213 zł/ha dla gospodarstw z odpowied-
nią obsadą zwierząt. W ramach tej płatności rolnicy będą mo-
gli deklarować małe powierzchnie upraw, które nie stanowiły-
by odrębnej działki rolnej. Do tej pory funkcjonował wymóg 
minimum 0,1 ha dla pojedynczej działki rolnej zadeklarowa-
nej do płatności RE. 

Kolejną zmianą jest uproszczona deklaracja. We wniosku 
obszarowym rolnicy będą zaznaczać jedynie realizowany pa-

Rok 2023 niesie ze sobą wiele zmian dla rolników, gdyż wchodzi w życie Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027. W nowym finansowaniu rolnictwa zostały zachowane dopłaty dla rolników realizujących 
zobowiązania ekologiczne, jednakże zostało wprowadzonych kilka zmian.

mgr inż. Małgorzata Razminas
Starszy Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Zmiany w dopłatach do rolnictwa
ekologicznego od 2023 roku

Przewidywane stawki dopłat
dla Interwencji Rolnictwo
ekologiczne od roku 2023

Szacowane stawki płatności (zł/ha)

w okresie
konwersji

po okresie
konwersji

w okresie
konwersji z premią

po okresie
konwersji z premią

Uprawy rolnicze 1 697 1 571 2 270 2 144

Uprawy warzywne 3 021 2 391 3 594 2 964

Uprawy zielarskie 1 856 2 429

Uprawy paszowe na GO 1 638 1 504 2 211 2 077

TUZ 1 043 1 616

Podstawowe uprawy sadownicze 3 105 1 961 3 678 2 534

Uprawy jagodowe 2 495 2 213 3 068 2 786

Ekstensywne uprawy sadownicze 1 326 1 899

Małe gospodarstwa z uprawami 
ekologicznymi 1 640 2 213

Premia za zrównoważoną
produkcję roślinno-zwierzęcą 573 –
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kiet np. uprawy rolnicze, uprawy paszowe, ale bez doprecyzo-
wania, czy dana działka jest w okresie konwersji czy już ma 
status ekologiczny (stawki dopłat nadal są zróżnicowane dla 
upraw w okresie konwersji oraz po tym okresie). Takie rozwią-
zanie wyeliminuje możliwość popełnienia błędu związanego ze 
złym przypisaniem pakietu – przed czy po okresie konwersji 
dla danej grupy upraw oraz poniesieniem z tego tytułu kon-
sekwencji finansowych. 

Rolnicy, którzy utrzymują zwierzęta zgodnie 
z systemem rolnictwa ekologicznego, będą mo-
gli ubiegać się na zasadach uproszczonych o co-
roczną płatność dobrostanową. Jednym z wa-
runków jest posiadanie certyfikatu na wszyst-
kie zwierzęta z danej grupy. 

W odniesieniu do dobrostanu loch, tucz-
ników, krów mamek i opasów możliwość 
uproszczonej realizacji ekoschematu dotyczy 
jedynie praktyki polegającej na zapewnieniu 
zwierzętom powierzchni bytowej w pomiesz-
czeniach/budynkach zwiększonej o co naj-
mniej 20%. Natomiast w przypadku dobrosta-
nu krów mlecznych możliwość uproszczonej 
realizacji ekoschematu – Dobrostan zwierząt 
dotyczy praktyki polegającej na zapewnieniu 
zwierzętom powierzchni bytowej w pomiesz-
czeniach/budynkach zwiększonej o co naj-
mniej 20% lub praktyki dotyczącej wypasu.

To, co się nie zmieni to konieczność posiadania Planu dzia-
łalności ekologicznej. Plan mogą wykonać osoby z uprawnie-
niami rolnośrodowiskowymi, nasi doradcy mają odpowiednie 
kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do sporządzenia do-
kumentacji wymaganej przy realizacji Interwencji Rolnictwo 
ekologiczne, dlatego już dziś serdecznie zapraszamy do kon-
taktu z naszymi pracownikami.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Informacje nt. szkoleń dostępne są:
• na stronie www.wmodr.pl, https://wmodr.pl/projekty/prow-2014-2020-poddzialanie-11-

wsparcie-dla-dzialan-w-zakresie-ksztalcenia-zawodowego-i-nabywania-umiejetnosci/4222
• w Centrali WMODR pod numerem telefonu tel. 89/ 526 44 39, wew. 54 lub 60
• oraz we wszystkich Zespołach Doradców

zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenia pn.zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenia pn.

„OBOWIĄZKI ROLNIKA„OBOWIĄZKI ROLNIKA
W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”

których celem jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych których celem jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych 
z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa 

gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ra-
mach zawartego Konsorcjum, wraz z Lide-
rem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, 
przystąpił do realizacji operacji w ramach 
poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów 
demonstracyjnych i działań informacyjnych” 

wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW 
w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyj-
na”, objętego PROW na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie 
została podpisana z ARiMR w Warszawie w dniu 20.06.2022 r. 
Realizacja operacji potrwa do końca 2024 roku. Operacja realizo-
wana jest w partnerstwie z jednostkami naukowymi i ośrodka-
mi doradztwa rolniczego w całym kraju. Ogółem operację reali-
zuje 24 partnerów Konsorcjum oraz 3 Instytucje współpracujące.

Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników do-
brych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych 
w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Zakres działań, które zostaną przeprowadzone w ramach ope-
racji i osiągnięcia celu głównego na obszarze województwa war-
mińsko-mazurskiego polega na:
n założeniu 23 obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach/

podmiotach prowadzonych w systemie rolnictwa ekologiczne-
go (roślinnego bądź zwierzęcego) lub dotyczących przetwór-
stwa surowców ekologicznych, marketingu produktów ekolo-
gicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgod-
nie z opracowaną przez opiekuna naukowego instrukcją po-
przez wydzielenie części gospodarstwa/podmiotu przygoto-
wującego produkty rolnictwa ekologicznego i przygotowana 
do przeprowadzenia demonstracji dla ostatecznych odbiorców;

n przeprowadzeniu 107 praktycznych szkoleń w założonych 
obiektach demonstracyjnych zorganizowanych dla grup te-
matycznych od 7 do 15 osób tzw. ostatecznych odbiorców. 
Liczba osób do przeszkolenia z województwa warmińsko-ma-
zurskiego wynosi 700 uwzględniając w tym: 
– 2 wizyty w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– 1 wizyta w zakresie przetwórstwa i uboju.

n organizacja 3 seminariów tematycznych dla 150 ostatecznych 
odbiorców.

Na terenie całego kraju w ramach realizacji operacji powsta-
nie łącznie 235 obiektów demonstracyjnych, w celu przeprowa-
dzenia demonstracji dla 8 773 ostatecznych odbiorców, które zo-
staną poprzedzone pracami naukowymi oraz objęte wsparciem 
merytorycznym przez 60 opiekunów naukowych i 320 dorad-
ców. Zorganizowanych zostanie 45 seminariów dla 2138 osta-
tecznych odbiorców oraz 2-dniowa konferencja podsumowują-
ca realizację operacji dla 180-220 uczestników. 

Uczestnikami mogą być rolnicy, domownicy rolników, mał-
żonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, wniosko-

dawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rol-
ników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działal-
ności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 
na lata 2014-2020.

Za nami I etap demonstracji ekologicznych w ramach Pod-
działania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i dzia-
łań informacyjnych” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakre-
sie Rolnictwa ekologicznego – na terenie Polski. Na obszarze wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego założono jeden obiekt de-
monstracyjny z zakresu tematycznego „kozy”. Obiekt powstał 
w gospodarstwie ekologicznym „Kozia Farma Złotna” Katarzy-
na i Grzegorz Łaski w miejscowości Złotna, małej wiosce poło-
żonej kilka kilometrów od Morąga. Niewielkie, podupadłe go-
spodarstwo przedwojennych pracowników rolnych w 2012 ro-
ku przeistoczyło się w funkcjonujące gospodarstwo ekologicz-
ne, otoczone 62 ha pól, łąk i pastwisk. W gospodarstwie prowa-
dzony jest ekologiczny chów kóz, który jest objęty stałą opieką 
weterynaryjną, przyzagrodowa serowarnia i całoroczna agro-
turystyka. Praktyczne szkolenia odbyły się 07.11.2022 r. oraz 
13.12.2022 r. Podczas listopadowej demonstracji uczestnicy zapo-
znali się z właścicielami gospodarstwa i całym gospodarstwem. 
Szczegółowo omówiony został temat demonstracji tj. „Wybrane 
aspekty zarządzania stadem kóz w kontekście pozyskiwania wysokiej 
jakości ekologicznych surowców oraz materiału hodowlanego i rzeźne-
go”. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć koziarnię, pastwiska, mle-
czarnię i serowarnię. Podczas grudniowej wizyty uczestnicy po-
głębiali wiedzę na temat wypasu, żywienia i dobrostanu stada 
kóz oraz wykorzystywali ją w praktyce, m.in. przy ocenie jako-
ści surowca do przerobu, a także poznali warunki przechowy-
wania gotowych produktów.

Ponadto rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego 
uczestniczyli w 4 demonstracjach wyjazdowych do innych wo-
jewództw m.in.: 

Dnia 06.10.2022 r. w Wytwórni Makaronu „BIO” Aleksan-
dra Babalska w Pokrzydowie (woj. kujawsko-pomorskie) odby-
ła się pierwsza wyjazdowa demonstracja z przetwórstwa pro-
duktu ekologicznego następujących zbóż: pszenica płaskurka, 
samopsza, orkisz oraz inne gatunki zbóż tj. jęczmień, owies. 
Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego zapozna-
li się z procesem przetwórczym ziarna zbóż. Podczas demon-
stracji zaprezentowane zostały niezbędne urządzenia wyko-
rzystywane w procesie czyszczenia ziarna i jego przemiału na 

Dobre praktyki w gospodarstwach ekologicznych
W całym kraju powstaną obiekty demonstracyjne w rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym w ramach realizacji opera-
cji pn. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

mgr Monika Szóstek 
Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
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mąkę, a także maszyny wytwarzające gotowy produkt. Omó-
wiono metody mierzalne oceny i jakości ziarna zbóż przyjmo-
wanych w ramach bieżącej działalności rolnika do magazy-
nu pod kątem spełnienia wymagań normy PN-R-74013:2012. 
Uczestnicy dokonali wstępnej kontroli jakości i cech surowca 
metodą organoleptyczną mającą na celu zapewnienie bezpiecz-
nych warunków przechowywania ziarna i ograniczenia rozwo-
ju szkodników. Ponadto zostały omówione zasady magazyno-
wania i czyszczenia zboża z różnych zanieczyszczeń (drobne 
kamienie, piasek), jego przemiał, odsiewanie, sortowanie, pa-
kowanie i etykietowanie gotowego produktu. Posumowaniem 
demonstracji była godzinna dyskusja z Panem Mieczysławem 
Babalskim (rolnikiem-właścicielem), który przekazywał cenne 

rady oraz uświadamiał jak 
ważną rolę w diecie czło-
wieka odgrywają zboża.

Kolejne demonstracje odbyły się w dniach 20-21 październi-
ka 2022 r. w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożyw-
czych działającym przy Podlaskim Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie. Tematyka przetwórstwa produktów eko-
logicznych tj. owoców lub warzyw, mięsa i mleka. 

Demonstracja z prze-
twórstwa owoców lub wa-
rzyw skupiona była w te-
macie technologii produkcji 
soku/nektaru/napoju z ja-
błek ekologicznych. Uczest-
nicy zapoznali się z proce-
sem przetwórczym surow-
ców rolnych, urządzeniami 
wykorzystywanymi w procesie produkcji, a także informacja-
mi dotyczącymi pakowania i znakowania wyrobów gotowych. 
Została dokonana ocena jakości surowca do przerobu, wyja-
śnione zasady prawidłowego przechowywania produktów go-
towych, a także pozostałe wymagania jakościowe dotyczące 
przetwórstwa owoców i warzyw.

Istotą demonstracji z przetwórstwa mięsa był proces tech-
nologii produkcji ekologicznej kiełbasy rozdrobnionej parzo-
nej i parzonej wędzonej. Uczestnicy zostali zapoznani z po-
szczególnymi etapami produkcji ekologicznej kiełbasy średnio 
rozdrobnionej parzonej i parzonej wędzonej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dobrych 
praktyk produkcyjnych i hi-
gienicznych. Podczas poka-
zu omówione były aspekty 
związane z doborem surow-
ca i umiejętnością jego oce-
ny. Przedstawiono takie za-
biegi przetwórcze jak roz-
drabnianie surowca, peklo-
wanie mięsa, procesy mieszania składników i nadziewania 
w osłonki, wędzenie, obróbka cieplna oraz chłodzenie i kon-
fekcjonowanie produktów mięsnych. Uczestnicy zostali zapo-
znani z urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania wybra-
nych grup produktowych i optymalnymi warunkami dotyczą-
cymi pomieszczeń przy przetwarzaniu mięsa.

W ramach demonstracji z 
przetwórstwa mleka zapre-
zentowano technologię pro-
dukcji dwóch ekologicznych 
produktów mlecznych tj. se-
ra podpuszczkowego oraz 
sera ziarnistego typu „cotta-
ge cheese”, ze szczególnym 
uwzględnieniem dobrych 
praktyk produkcyjnych. Omówiono rodzaje surowca do pro-
dukcji, ocenę jego jakości, dodatki i przyprawy użyte do pro-
dukcji serów, maszyny, urządzenia niezbędne podczas produk-
cji oraz poszczególne etapy procesów technologicznych. Podkre-
ślono, że na każdym etapie przetwarzania mleka i produkcji se-
rów, podstawowym elementem wytwarzania bezpiecznej żyw-
ności jest higiena ludzka, higiena pomieszczeń, narzędzi, ma-
szyn i urządzeń.

Gospodarzom obiektów demonstracyjnych 
i uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspól-
nie spędzony czas, który nie tylko umożliwił 
nawiązanie kontaktów międzyludzkich, ale 
również był miejscem aktywnej wymiany wiedzy. Wiele z za-
stosowanych rozwiązań może być inspiracją dla innych, a także 
motywacją do uczestnictwa w kolejnych demonstracjach organi-
zowanych w 2023 i 2024 r. Szczegółowe informacje znajdą Pań-
stwo na naszej stronie w zakładce Informacje branżowe -> Projek-
ty -> PROW 2014-2020 Poddziałania 1.2 Wsparcie dla projektów de-
monstracyjnych i informacyjnych.

Źródła:
- https://www.cdr.gov.pl/projekty-i-wspolpraca/projekt-demonstracje
- https://wmodr.pl/projekty/prow-2014-2020-poddzialania-12-wsparcie-
dla-projektow-demonstracyjnych-i-informacyjnych 

- materiały własne 
- Zdjęcia: M.Szóstek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”,

w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana przez Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
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Kapituła Konkur-
su ocenia nie tylko 
efektywność gospo-
darowania rozumia-
ną poprzez uzyskiwa-
ne plony oraz wydaj-
ność. Sprawdza dba-
łość o środowisko na-

turalne, dobrostan zwierząt oraz działal-
ność na rzecz lokalnej społeczności, a tak-
że kreowanie pozytywnego wizerunku 
polskiej wsi i rolnictwa. 

Rolników do Konkursu zgłaszają 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby 
Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa, Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, Członko-
wie Stowarzyszenia Polski Klub ROL-
NIK FARMER ROKU. W 2022 roku do 
konkursu zgłoszono 342 gospodarstwa 
z całej Polski. Kapituła Ogólnopolskiego 
Konkursu Rolnik-Farmer Roku wyłoni-
ła więcej niż zwykle bo aż 47 finalistów 
w różnych kategoriach. Komisja kon-
kursowa przeprowadziła wizytacje go-
spodarstw, które zakwalifikowały się do 
XXIX edycji. Poziom wszystkich wizyto-
wanych gospodarstw był bardzo wyso-
ki, dlatego postanowiono gospodarstwa 
finalistów podzielić na dwie grupy i za-
kwalifikować do XXIX i do XXX Jubile-
uszowej edycji konkursu. W związku 
z powyższym w tym roku nie będzie 
kolejnego naboru. 

Wśród 25 finalistów XXIX edycji Kon-
kursu Rolnik-Farmer Roku znaleźli się 
rolnicy zgłoszeni przez Warmińsko-Ma-
zurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie. 
1. Jolanta Tulisow – Narusa, powiat bra-

niewski, w gmina Frombork.
2. Agata i Krzysztof Niebrzydowscy – 

Włodowo, powiat olsztyński, w gmi-
na Świątki.

3. Jolanta i Grzegorz Romanowscy – 
Kobyliny, powiat elbląski, gmina Mły-
nary.

Natomiast wśród 22 finalistów XXX 
edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku 
znalazło się jedno gospodarstwo zgło-
szone przez Warmińsko-Mazurski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie.
1. Franciszek, Artur, Kamil, Patryk Ka-

mińscy – Krzykały, powiat lidzbarski, 
w gmina Orneta.

Finałowa Gala XXIX edycji Ogólno-
polskiego Konkursu ROLNIK-FARMER 
ROKU, na którą zostali zaproszeni fi-
naliści konkursu odbędzie się 10 lute-
go 2023 r., natomiast Jubileuszowa Gala 
XXX edycji Konkursu zaplanowana jest 
na jesień 2023 r. W trakcie Gali Konkur-
su spośród finalistów zostaną wyłonie-
ni zwycięzcy w poszczególnych katego-
riach, którym będą wręczane statuetki 
„Złotego Jabłka” oraz pamiątkowe gra-
wertony. Konkurs od lat objęty jest pa-
tronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 
JM Rektora Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich 
w Bydgoszczy.

Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w konkursie w przyszłych edycjach, 
po szczegółowe informacje zapraszamy 
do właściwych miejscowych powiato-
wych Zespołów Doradców oraz na stro-
nę internetową www.wmodr.pl.

Źródło: www.farmer-roku.pl

150-hektarowe gospodarstwo państwa Aga-
ty i Krzysztofa Niebrzydowskich w m. Wło-
dowo woj. warmińsko-mazurskie. Państwo 
Niebrzydowscy zajmują się produkcją mle-
ka ekologicznego.

Gospodarstwo pana Franciszka Kamińskiego 
z m. Krzykały woj. warmińsko-mazurskie. 
Pan Kamiński gospodaruje wraz z trzema 
synami prowadzą gospodarstwo o pow. 372 
ha i zajmują się produkcją mleka.

Gospodarstwo państwa Jolanty i Grzegorza 
Romanowskich w m. Kobyliny woj. warmiń-
sko-mazurskie. Produkcja mleka.

Stadnina Koni pani Jolanty Tulisow w m. 
Narusa woj. warmińsko-mazurskie. Pani Jo-
lanta zajmuje się hodowlą koni i szeroko po-
jętą popularyzacją sportu konnego.

Stowarzyszenie ,,Polski Klub Rolnik Farmer Roku’’ corocznie organizuje ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER 
ROKU – jeden z najbardziej prestiżowych konkursów adresowanych do rolników. Jego celem jest promocja najlep-
szych polskich rolników, zaradnych i pomysłowych, którzy mimo zmieniających się warunków oraz koniunktury pro-
wadzą nowoczesne i dochodowe gospodarstwa.

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska 
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU
– edycja XXIX i XXX
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Ustrój spółek wodnych

Spółki wodne są niepublicznymi for-
mami organizacyjnymi, które nie działają 
w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby 
fizyczne lub prawne na zasadzie dobro-
wolności i mają na celu zaspokajanie po-
trzeb w zakresie gospodarowania woda-
mi. Dla utworzenia spółki wodnej jest ko-

nieczne złożenie oświadczeń woli przez co najmniej trzy oso-
by i podpisanie porozumienia. Dodatkowo ustawodawca wy-
maga również rejestracji takiej spółki. Nadzór nad tym pod-
miotem sprawuje właściwy miejscowo starosta, który nie tylko 
dokonuje rejestracji na mocy której spółka nabywa osobowość 
prawną, ale również może ją rozwiązać. Wskazuje to na dale-
ko idące włączenie organów administracji publicznej. Nie jest 
ona jednak ani organem tejże administracji, ani też jednostką 
pomocniczą aparatu władzy publicznej, gdyż środki na dzia-
łalność czerpie ze składek swoich beneficiariuszy. Członkowie 
tej spółki dokonują stosownych wpłat, przypominających kon-
strukcyjnie wniesienie wkładów do spółek handlowych czy też 
spółki cywilnej. Jednak omawiana osoba prawna nie może być 
zawiązana dla celów gospodarczych, a jedynie dla celów zwią-
zanych z wykonywaniem zadań publicznych.

Spółki wodne, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszo-
nych w nich osób w zakresie gospodarowania wodami, mo-
gą podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osią-
gnięcie zysku netto, który przeznacza się wyłącznie na cele sta-
tutowe spółki wodnej. Członkowie spółki nie osiągają również 
korzyści w postaci dywidendy. Utworzenie tego rodzaju pod-
miotu na zdrowych zasadach organizacyjnych gwarantuje jej 
założycielom, że przyjmując obowiązki członkostwa w ramach 
tej organizacji (dotyczących np. partycypacji w kosztach reali-

zacji określonego zadania) będą w istocie rzeczy musieli robić 
to co w danych warunkach robić powinni, tyle że mniejszym 
kosztem i z lepszymi efektami podjętego wspólnymi wysił-
kami trudu organizacyjnego, jak np.: wykonywanie meliora-
cji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na tere-
nach zmeliorowanych w celu zapewnienia odpowiedniego po-
ziomu produkcji rolniczej.

Zasady pomocy

O wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu po-
tencjału produkcji rolnej” mogą ubiegać się spółki wodne lub 
ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiada-
jący grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmelio-
rowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w po-
siadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać 
maksymalnie 1 mln zł, m.in. na zakup sprzętu do utrzymy-
wania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospo-
darstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwil-
goceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, 
czy też wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych 
w celu zabezpieczeniu gospodarstw przed skutkami suszy 
lub powodzi, np. remont rowu melioracyjnego, budowa pro-
gu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich. W tym przy-
padku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych zrealizowanej inwestycji. Wnioski o pomoc fi-
nansową przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je 
składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłką 
rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej, bądź w formie 
dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP. 
W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przy-
znanie pomocy. Spółka wodna nie może złożyć wniosku, je-
żeli wniosek w danym naborze składa związek, którego ta 
spółka jest członkiem.

Wparcie finansowe na rzecz modernizacji
urządzeń melioracji wodnych
Do 24 lutego 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie „Inwestycji 
zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. To oferta pomocy skierowana między innymi do spółek 
wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bieżące Informacje nr 2 [398]  n  Luty 2023 47

rozwijamy obszary wiejskie



Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 do 29 grudnia 2023 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

3 stycznia – 30 grudnia 2022
2 stycznia – 29 grudnia 2023

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

luty 2023
czerwiec 2023

3.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” – obszar e – nawadnianie w gospodarstwie rolnym
                                – obszar f – zielona energia w gospodarstwie

31 stycznia – 1 marca 2023

4. Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej
inwazji na Ukrainę (Wsparcie rolników zajmujących się produkcją trzody chlewnej) 18-31 stycznia 2023

5.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

28 grudnia 2022
– 24 lutego 2023

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

6. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia 
zalesieniowa

15 marca – 15 maja 20237. Działania rolno-środowiskowe

8. Rolnictwo ekologiczne

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

9. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1 – 31 grudnia 2022
maj, listopad 2023

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub 
w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków (zgodnie z informacją o tym wydłużeniu podaną do publicznej wiadomości przez podmiot właści-
wy w sprawie o przyznanie pomocy na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot).

WAŻNA INFORMACJA
DLA ROLNIKÓW

Stały Komitet Rady Ministrów 16 stycznia 2023 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 
Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Co się zmienia?
Projekt rozporządzenia wprowadza m.in zmiany dotyczące zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia.

Wykaz powiatów, w których będzie możliwe wcześniejsze stosowanie nawozów, po uwzględnieniu śred-
niej dobowej temperatury powietrza, będzie publikowany codziennie, od 1 do ostatniego dnia lutego, na 
stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego: 
https://agrometeo.imgw.pl/.

Informacje na temat aktualnego etapu prac nad przyjęciem rozporządzenia można śledzić na stronie 
internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365910.

Źródło: minrol.gov.pl
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. 
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 2832. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2022 r. 

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. 
w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów or-
nych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym mate-
riałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2867. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
14 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
q z dnia 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w spra-

wie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszcza-
ne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty 
zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2564. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
10 grudnia 2022 r. 

q z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków 
uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu 
biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producen-
tów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na ryn-
ku mleka i przetworów mlecznych. Dz.U. z 2022 r., poz. 2591. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 grudnia 2022 r. 

q z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie formularza wniosku 
o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych dzia-
łań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 2619. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 15 grudnia 2022 r. 

q z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą. Dz.U. z 2022 r., poz. 2621. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r. 

q z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej 
planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji pro-
ducentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na 
rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecz-
nych oraz owoców i warzyw. Dz.U. z 2022 r., poz. 2639. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 23 grudnia 2022 r. 

q z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2653. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
17 grudnia 2022 r. 

q z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 

mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azo-
tanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 2664. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 20 grudnia 2022 r. 

q z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji pro-
ducentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania 
wniosku o wpis do ewidencji producentów. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 2679. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycz-
nia 2023 r. 

q z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi-
nansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczegól-
nie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” 
w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie 
dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem 
rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 
r., poz. 2742. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 
grudnia 2022 r. 

q z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wyma-
gań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o wpis ko-
ła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospo-
dyń Wiejskich oraz wniosku o przyznanie pomocy finan-
sowej, a także szczegółowych warunków i trybu składania 
wniosków za pomocą tego formularza. Dz.U. z 2022 r., poz. 
2752. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 
2023 r. 

q z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej 
i turnusów regeneracyjnych. Dz.U. z 2022 r., poz. 2757. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

q z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego prze-
znaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wyko-
nywanie działalności w zakresie przechowywania lub wpro-
wadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub 
akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 2758. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 28 grudnia 2022 r. 

q z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu by-
dła. Dz.U. z 2023 r., poz. 4. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 6 stycznia 2023 r. 

q z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie alternatywnej me-
tody identyfikacji koni rasy trakeńskiej. Dz.U. z 2023 r., 
poz. 9. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 stycz-
nia 2023 r. 

q z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków iden-
tyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wiel-
błądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji 
technicznej tych środków. Dz.U. z 2023 r., poz. 22. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.
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Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, karnawał to czas pieczenia faworków, czyli chrustu. Faworki to jeden z ulubio-
nych smakołyków w Polsce – przygotowywały je zarówno nasze mamy jak i babcie.

mgr Marta Dudek 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Faworki – niezapomniany smak karnawału

Pomimo, że fawor-
ki kojarzą się nam 
z kuchnią staropol-
ską, tak naprawdę 
w oryginalnej recep-
turze pochodzą z Li-
twy i Niemiec. Po 
raz pierwszy przy-

rządzone zostały w średniowieczu i sta-
ło się to, jak głosi legenda, przez przy-
padek. Młody cukiernik miał przez nie-
uwagę wrzucić do rozgrzanego oleju wą-
ski pasek ciasta na pączki. Ciasto ukształ-
towało się w warkocz, a po doprawieniu 
cukrem zyskało aprobatę mistrza. Mło-
dy adept cukiernictwa uniknął kary za 
marnowanie ciasta, a my zyskaliśmy ko-
lejny przysmak.

Początkowo faktycznie przygotowywa-
no faworki z ciasta na pączki, przez co by-
ły ciężkie i tłuste. Później przyrządzano je 
z ciasta lanego i biszkoptowego, aż wresz-
cie z tak zwanego ciasta zbijanego, z któ-
rego najczęściej robi się je w dniu dzisiej-
szym. Zmiana receptury sprawiła, że są 
lekkie, cienkie i chrupiące, a zajadamy się 
nimi przez cały czas trwania karnawału. 
Dzisiejsze faworki kształtem przypomina-
ją kokardkę lub wstążkę i stąd wzięła się 
ich polska nazwa pochodząca od francu-
skiego słowa faveur oznaczającego wąską 
wstążeczkę lub jedwabną tasiemkę. Nato-
miast określenie chrust prawdopodobnie 
związane jest z wileńskim i białoruskim 
wyrazem chrustać, oznaczającym chru-
panie. A może długie, cienkie ciasteczka 
skojarzone zostały z leśnymi, drobnymi 
gałązkami? Najważniejsze, że ta nazwa 
pokazuje nam jakie powinny być fawor-
ki idealne – lekkie, delikatne i chrupiące. 
Takie, że po posypaniu cukrem pudrem 
trudno się od nich oderwać.

Pomimo, że w okresie karnawału fa-
worki można kupić w wielu cukierniach, 
zachęcam do przygotowania ich w do-
mu. Prosty i sprawdzony przepis pozwo-
li nam wykazać się niezwykłym kunsz-
tem kulinarnym bez ryzyka niepowodze-
nia. Ciasto na faworki musi być elastycz-
ne i dobrze wyrobione. Do jego przygoto-
wania wykorzystujemy mąkę, żółtka jaj-

ka i śmietanę. Tajnym dodatkiem, gwa-
rantującym, że ciasto w trakcie smaże-
nia nie będzie chłonęło tłuszczu jest łyż-
ka czy dwie spirytusu. Co jeszcze, poza 
spirytusem, jest tajemnicą udanych fa-
worków? Wyrobione na elastyczną masę 
ciasto musimy najpierw odłożyć na oko-
ło 30 minut, aby „odpoczęło”, a następ-
nie energicznie „bić” je wałkiem do ciasta 
(stąd nazwa ciasto zbijane). Kilkukrotne 
składanie i bicie ciasta służą jak najwięk-
szemu napowietrzeniu, dzięki czemu fa-
worki są jeszcze bardziej chrupiące po 
usmażeniu. Co ciekawe, współczesne blo-
gerki kulinarne podając przepisy na fa-
worki polecają, aby napowietrzyć ciasto, 
poprzez kilkukrotne zmielenie go w ma-
szynce do mięsa. Może warto spróbować? 

Po wyrobieniu i napowietrzeniu ciasto 
należy schłodzić, a następnie jak najcie-
niej rozwałkować. Rozwałkowane płaty 
ciasta kroimy przy pomocy noża lub ra-
dełka na podłużne pasy. Każdy pas dzie-
limy na mniejsze kawałki – nasze fawor-
ki. W każdym faworku robimy pionowe 
nacięcie, przez które przeplatamy jeden 
koniec ciasta. Faworki smażymy w głębo-
kim tłuszczu. Najlepiej w głębokiej patel-
ni lub brytfannie. Tłuszcz, którego uży-
jemy do smażenia jest źródłem poważ-

nych sporów wśród smakoszy faworków. 
Tradycjonaliści uznają tylko smażenie na 
smalcu, ale nie każdemu odpowiada aro-
mat, który zostawia on w ciastkach. In-
ną możliwością jest smażenie na oleju. 
W dawnych podręcznikach kulinarnych 
wiele autorek celem zniwelowania nie-
przyjemnego zapachu tłuszczu podczas 
smażenia zalecało wrzucenie do garn-
ka kawałka surowego ziemniaka lub ko-
rzenia chrzanu. Należy jednak pamię-
tać, że bez różnicy jakiego tłuszczu uży-
jemy, bardzo ważna jest jego temperatu-
ra. Faworki smażymy w temperaturze 
175°C. Stopień rozgrzania tłuszczu mo-
żemy również sprawdzić wrzucając do 
garnka kawałek ciasta, które przy odpo-
wiedniej temperaturze natychmiast wy-
płynie na powierzchnię. Istotnym jest, 
aby nie wrzucać zbyt wielu faworków 
na raz, bo obniża to temperaturę tłusz-
czu. W trakcie smażenia faworki obraca-
my tak, by zarumieniły się na złoto z obu 
stron. Gotowe faworki osączamy na ręcz-
niku papierowym i po lekkim schłodze-
niu posypujemy cukrem pudrem.

Jeśli nie mamy zbyt dużo czasu, trady-
cyjnie przygotowywane faworki ze zbija-
nego ciasta możemy zastąpić faworkami 
„lanymi”. Lane faworki to ciastka, które 
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przygotowuje się błyskawicznie – w cza-
sie, gdy olej się rozgrzewa, masa na nie 
będzie już gotowa. Składniki być może 
macie nawet w domu, nie licząc oleju jest 
ich tylko pięć. Lane faworki zdecydowa-
nie różnią się w smaku od tych trady-
cyjnych, bardziej przypominają pączki, 
jednak ich szybki sposób przygotowania 
sprawia, że warto czasem je przygoto-
wać. Deser ma bardzo nietypowe kształ-
ty – ciasto wylewa się przez lejek lub bu-
telkę, więc tylko od naszej fantazji będzie 
zależał ich wygląd. Musimy pamiętać, że 
te grubsze będą bardziej puszyste, a cień-
sze – chrupiące. Najważniejsze jest prawi-
dłowe rozgrzanie oleju – powinien mieć 
temp. ok. 170-180°C. Jeśli będzie zbyt zim-
ny to faworki będą chłonąć tłuszcz, jeśli 
rozgrzejemy go dobrze – będą idealne.

Karnawał w pełni, zachęcam więc do 
przygotowania faworków wg sprawdzo-
nych przepisów Smacznego! I pamiętaj-
my, że pączki i faworki zjedzone w Tłu-
sty Czwartek ponoć nie tuczą…

Faworki
n 450 g mąki pszennej,
n 5 żółtek,
n szczypta soli,
n 1 łyżka spirytusu (lub 2 łyżki rumu),
n 3/4 szklanki gęstej kwaśnej śmietany 18%,
n tłuszcz do głębokiego smażenia (np. olej 

rzepakowy, kokosowy),
n cukier puder do oprószenia.

Mąkę przesiać, dodać żółtka, szczyptę soli, 
spirytus i śmietanę. Dobrze wyrobić do otrzy-
mania gładkiej kuli ciasta. Odłożyć zawinię-
te w folię na 30 minut, by zmiękło i odpoczę-
ło (w temperaturze pokojowej). Po tym cza-
sie ciasto dobrze wybić wałkiem, by w cieście 

pojawiły się pęcherzyki powietrza (15-30 mi-
nut); można także użyć wałkownicy. Wszyst-
ko to ma na celu wtłoczenie w ciasto jak naj-
większej ilości powietrza – ciasto rozwałko-
wujemy, składamy, ubijamy wałkiem itd. Po 
skończeniu ciasto należy owinąć folią spo-
żywczą i schłodzić przez 30 minut w lodów-
ce. Schłodzone ciasto rozwałkować (cieniutko), 
radełkiem wykrajać prostokąty o wymiarach 
około 12 x 3 cm. Każdy pasek naciąć wzdłuż 
pośrodku i jeden z końców przewlec przez 
otwór. Faworki smażyć w gorącym tłuszczu, 
w temperaturze 175°C, z obu stron, na zło-
ty kolor. Odsączyć na ręczniku papierowym. 
Oprószyć cukrem pudrem.

Lane faworki 
n 3 jajka,
n 3/4 szklanki mleka (200 ml),

n 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej (200 g),
n 1 torebka cukru waniliowego,
n 1 łyżka rumu/ekstraktu waniliowego/

wódki,
n olej rzepakowy do smażenia (ok. 1 l),
n cukier puder/cynamon do posypania.

W szerokim garnku rozgrzewamy olej (ok. 
1 litr). Białka oddzielamy od żółtek. Żółtka ubi-
jamy z cukrem waniliowym. Dodajemy mleko 
i mąkę. Miksujemy. Dodajemy łyżkę alkoho-
lu co sprawi, że chrust będzie bardziej odpor-
ny na wsiąkanie tłuszczu. Białka ubijamy na 
sztywno ze szczyptą soli. Należy je delikatnie 
wmieszać do masy łyżką (nie mikserem!) – naj-
pierw połowę, a gdy masa będzie jednolita po-
zostałe. Masa gotowa. Sprawdzamy, czy olej 
jest gorący – odrobina ciasta wylanego do ole-
ju powinna szybko zacząć się złocić. Na gorący 
olej wlewamy ciasto, tworząc fantazyjne kształ-
ty – przez lejek, rękaw cukierniczy lub butelkę 
z otworem zrobionym w korku. Lane fawor-
ki pieką się bardzo szybko – pieczemy z obu 
stron, a gdy staną się ciemno-złote zdejmuje-
my je łyżką cedzakową na papierowy ręcznik. 
Po usmażeniu posypujemy cukrem pudrem 
– samym lub wymieszanym z cynamonem.

Źródła:
- Jak zrobić faworki? Przepisy i porady na 
pyszny chrust, www.mojegotowanie.pl, do-
stęp 27.12.22 r.

- Przepis na faworki, www.mojewypieki.com, 
dostęp 27.12.22 r.

- Skąd się wzięły pączki i faworki, www.przy-
slijprzepis.pl, dostęp 27.12.22 r.

- Faworki, chruściki, chrust,www.poezja-sma-
ku.pl, dostęp 27.12.22 r.
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Bardzo chętnie uży-
wamy ziół także 
w kuchni, nadają 
one potrawom wy-
razistego i lepszego 
smaku. Bardzo czę-
sto używane są tak-
że w dekoracjach ja-

ko piękny dodatek do bukietów. Aby cie-
szyć się ich urokiem i szerokim zastoso-
waniem należy koniecznie zwrócić uwa-
gę na ich wysiew i pielęgnację.

Ogólne wymagania roślin zielarskich

Większość ogródków przydomowych 
ma warunki mikroklimatyczne i glebo-
we sprzyjające uprawie ziół leczniczych 
i przyprawowych. Są to bowiem tere-
ny osłonięte od silnych wiatrów i do-
brze nasłonecznione, a gleby ogrodowe 
są zazwyczaj żyzne, zasobne w próchni-
cę i wolne od chwastów wieloletnich. Na 
glebach lżejszych, o mniejszej żyzności, 
trzeba stosować nawożenie organiczne. 
W przygotowaniu stanowiska pod upra-
wę ziół mogą być przydatne następujące 
nawozy organiczne: obornik koński i by-
dlęcy, gnojówka i gnojownica, komposty 
i nawozy zielone. Nasiona roślin upra-
wianych na nawozy zielone (łubin żółty, 
seradela, peluszka, gorczyca biała, facelia 
itp.) wysiewamy na przełomie lata i je-
sieni, po zebraniu plonu roślin uprawia-
nych na danej powierzchni i wstępnym 
przekopaniu gleby. Rośliny te wytwarza-
ją do późnej jesieni lub wiosny następne-
go roku dużą masę zieloną, którą następ-
nie przekopujemy. Stanowiska przezna-
czone pod uprawę ziół mogą być rów-
nież kompostowe. Kompost (dobrze prze-
trawiony, najmniej 3-letni), podobnie jak 
obornik, należy dawać na jesieni przed 
przekopaniem gleby, a dla roślin wielo-
letnich w międzyrzędzia. Większość ro-
ślin zielarskich uprawia się w drugim ro-
ku po oborniku. Dobrym przedplonem 
dla nich są rośliny okopowe i dyniowa-
te, nieodpowiednim natomiast warzywa 
korzeniowe i cebulowe, z uwagi na jed-
nostronne wyjałowienie gleby ze skład-
ników pokarmowych.

Nawożenie mineralne ziół jest zbliżo-
ne do nawożenia poszczególnych grup 
roślin warzywnych. Najlepszymi nawo-
zami mineralnymi są nawozy ogrodnicze 
mieszane. Większość roślin zielarskich 
niekorzystnie reaguje na kwaśny odczyn 
gleby, dlatego stanowiska przeznaczone 
pod nie należy wapnować raz na 2-3 la-
ta w ilości 1,5-2 kg wapna na 10 m². Za-
równo rośliny uprawiane z siewu nasion 
bezpośrednio do gruntu, jak i uprawia-
ne z rozsady, wymagają dobrego zaopa-
trzenia w wodę w poszczególnych okre-
sach ich wzrostu i rozwoju. Zioła ciepło-
lubne (np. bazylia, lawenda, majeranek, 
melisa, szałwia, tymianek) powinny być 
uprawiane z rozsady w celu przedłuże-
nia okresu wegetacji.

Niektóre gatunki roślin wieloletnich na-
rażone są na wymarznięcie. Dlatego zale-
ca się okrywanie jesienią roślin kopru wło-
skiego, lawendy, tymianku, szałwii, np. ga-
łązkami świerkowymi i liśćmi. W ogród-
kach przydomowych nie zaleca się ochro-
ny chemicznej roślin zielarskich przed cho-
robami i szkodnikami. Główną metodą 
walki z nimi powinna być metoda profi-
laktyczna, tzn. niszczenie chwastów i resz-
tek pożniwnych, usuwanie roślin silnie po-
rażonych i ręczne zbieranie szkodników.

Poszczególne gatunki należy zbierać 
w określonej fazie rozwoju rośliny lub 
sukcesywnie w miarę potrzeby (gdy wy-
korzystujemy je jako przyprawy w sta-
nie świeżym). Zebrane surowce suszy-
my przez rozłożenie ich cienkimi war-
stwami na papierze. Nie należy suszyć 
ziół w temperaturze powyżej 35°C, a tak-
że w słońcu, gdyż tracą wtedy swoje wła-
ściwości. Wysuszone zioła przechowu-
jemy w ciemności i w suchym miej-
scu, w szczelnych pojemnikach (najle-
piej w słoiku typu „twist”) lub w torbach 
papierowych (nigdy w torebkach z folii 
polietylenowej). Zapasy ziół należy od-
nawiać corocznie, gdyż przechowywane 
zbyt długo tracą na wartości. 

Świeże zioła przyprawowe można za-
mrażać natychmiast po zbiorze. Podzie-
lone na porcje i zapakowane w folię po-
lietylenową umieszcza się w zamrażal-
niku lodówki. 

Planowanie ogródka zielarskiego

Przy projektowaniu ogródka zielar-
skiego należy pamiętać, że wiele ziół po-
chodzi ze słonecznych i ciepłych krajów. 
Są one wrażliwe na zacienienie oraz ni-
skie temperatury, nie znoszą miejsc prze-
wiewnych. W miarę możliwości musimy 
więc zapewnić im optymalne warunki 
wzrostu. Najlepszą lokalizacją ogródka 
zielarskiego jest teren przy południowej 
ścianie budynku. Dla stworzenia bardziej 
dogodnego mikroklimatu od strony pół-
nocnej ogródka poleca się posadzenia ży-
wopłotu. Do tego celu można wykorzy-
stać rośliny wysokie (słonecznik, kuku-
rydza) lub niższe (kochia, łubin).

Dobór gatunków roślin oraz po-
wierzchnia ich uprawy w ogródku za-
leży od dostępności nasion i sadzonek, 
wielkości ogrodu oraz indywidualnego 
upodobania użytkownika. W pierwszym 
roku prowadzenie ogródka można ogra-
niczyć się do uprawy kilku lub kilkuna-
stu roślin każdego z tych gatunków, któ-
rych nasiona lub sadzonki posiadamy. 
W następnych latach pod uprawę każde-
go gatunku ziół proponujemy przezna-
czyć 2-3 m² powierzchni. Kształt grzą-
dek może być dowolny. Przy projekto-
waniu ogródka trzeba uwzględnić cechy 
morfologiczne roślin, a przede wszyst-
kim ich wysokość. Rośliny wysokie na-
leży sadzić w głębi rabaty, średniej wy-
sokości w środku, a niskie i płożące się 
na brzegu. Poszczególne grządki należy 
tak rozplanować, ażeby dostęp do każdej 
z nich był łatwy. Ścieżki między grząd-
kami można wykonać z różnych materia-
łów, np. desek, kamieni polnych lub ce-
gieł zakopanych w ziemi.

Źródło: „Poradnik Gospodyni” P. Metera

Zioła od zawsze pełniły ważną rolę w życiu ludzi. Od dawnych czasów odkrywano ich działanie oraz sztukę uprawy. 
Mają one bardzo wiele zastosowań. Ich działanie sprawdza się przede wszystkim w naturalnym leczeniu wielu scho-
rzeń, a każde z ziół ma swoje indywidualne działanie na organizm człowieka.

Wojciech Gryczka 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie

Sztuka prowadzenia ogródka zielarskiego
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Sprzedam działkę w Szylenach koło Braniewa o powierzchni 

0,8 ha. Nr działki 45. Kontakt 509 111 451.
n Drzewo 60 m3 liściaste oraz dąb i buk przetarty na stolarkę. 

Czesław Bertel, Rogiedle 8A, 11-135 Lubomino. Tel. 660 997 614.
n Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem w m. Je-

ziorko (gm. Pieniężno) o powierzchni ok. 15 ha, stanowią-
cej 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 ładow-
ność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładowność 12 ton, 
agregat talerzowy uprawowo siewny Vaderstadt rapid szer. 
4 metry z nawozem rok 2005, opryskiwacz ciągany pojem-
ność 2500 litrów i 4000 litrów, ładowarkę teleskopową Mer-
lo 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, sze-
rokość 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 na-
wozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa tandem wy-
wrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel. 500 419 229.

n Sprzedam haki do wędzenia wędlin wykonane ze stali nierdzew-
nej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Tel. 508 908 069.

n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycie-
lenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791

n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia produk-
cji niemieckiej Petkus K-531 Gigant z sitami (30 szt. w cenie 70 
zł/szt, sita w dobrym stanie) oraz instrukcją obsługi czyszczal-
ni, możliwy transport, cena 6600 zł (mała negocjacja) woj. dol-
nośląskie, gmina Żmigród. Tel. 668 793 926.

n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-
cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsar-
ko-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przy-
czepę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsz-
tyński. 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% spraw-

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

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

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Gospodarstwo rolne w m. Wodukajmy (gm. Sępopol) o pow. 

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

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

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

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

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

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

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

n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do 
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polo-
we, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopacz-
kę 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 ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do 

kukurydzy i rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię ciągnik Zetor Folterra, agrega uprawowy 3 m, formow-

nica do redlin ziemniaków i sadzarkę do ziemniaków talerzo-
wą. Tel. 795 807 728.

n Kupię Bizon Rekord, BS, Claas, sortownik do ziemniaków 
i pług obrotowy Kverneland, agregat siewny i opryskiwacz 
ciągany na kołach pilmet. Tel. 511 924 809.

n Kupię rozsiewacz wapna RCW Unia Brzeg, dmuchawę do zbo-
ża ssąco-tłocząca. Tel. 790 318 118.

n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do ku-
kurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.

n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

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

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

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

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

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

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

n 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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Adresy Zespołów Doradców:

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

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

n	DZIAŁDOWO, ul. Polna 6/20, tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

n	NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Kazimierza Wielkiego 5,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n	OLSZTYN 

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

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

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

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

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

n	WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B , tel. (87) 427 12 21

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 540 zł brutto

   n  IV str. – 1 845 zł brutto

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

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

     od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 28 lutego 2023 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
 1. Trop
 2. Młoda świnia
 3. Naturalny nawóz
 4. Europejski Zielony ......
 5. Niejeden w płocie
 6. Dawniej w nim zimą ziemniaki
 7. Podstawa żywienia krów mlecznych w zimie
 8. Hinduski lub muzułmański asceta
 9. Przecinek
10. Symbol pierwszych chrześcijan
11. Młoda Katarzyna
12. Pułkownik w marynarce
13. Popularna broń długa
14. Samiec pszczoły miodnej
15. Mariaż
16. Planeta z pierścieniami
17. W nim największy rynek w Polsce i w Europie
18. Najgroźniejsza choroba pszczół
19. Część naboju
20. Aura
21. Specjalista od psów
22. Upamiętnia osobę lub zdarzenie
23. Naiwniak, utopista, uczuciowiec

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.



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

    BADANIEOPRYSKIWACZY
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



XIII Wiosenne 
Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na

n roślin i artykułów szkółkarskich
n maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej
n zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów
n instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
n żywności naturalnej i rękodzielnictwa
n instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa
n	pokaz	ogierów	kryjących	ras	zimnokrwistych

22-23 kwietnia 2023 r.22-23 kwietnia 2023 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:


