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

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

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan Operacyjny na lata 2020-2021

realizuje operację pn.

Efekty realizacji operacji
Natychmiastowym efektem będzie zaprezentowanie i promocja wyrobów i ich producentów, a także 
nawiązanie kontaktów między wystawcami. Przewidziany jest udział minimum 30 wystawców. 
Zwiedzający zaś poznają ofertę produktową, będą mieli okazję uzyskania informacji bezpośrednio 
u wystawców na temat oferowanych produktów, ich jakości, właściwościach, pochodzeniu. Ponadto, 
wszyscy wystawcy, a także zwiedzający i potencjalni beneficjenci, otrzymają informację na temat polityki 
rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, na jakie można liczyć w prowadzeniu działalności na 
obszarach wiejskich. Wymiana doświadczeń i pomysłów w jaki sposób można przyczynić się do rozwoju 
obszarów wiejskich oraz promocja lokalnych wyrobów umożliwią promocję wsi jako miejsca do życia 
i rozwoju zawodowego.

Operacja ma na celu:
n		Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów 

o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym
n		Wymiana doświadczeń i pomysłów na promowanie 

produktów regionalnych, wyrobów rękodzielniczych
n		Promocja producentów i przetwórców regionalnej żywności 

oraz twórców rękodzieła ludowego
n		Promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
n		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
n		Promocja idei krótkich łańcuchów dostaw
n		Promocja rozwoju obszarów wiejskich

Termin realizacji operacji:  Miejsce realizacji operacji:
25-26 września 2021 r.   Elbląg, ul. Stary Rynek

Informacje i szczegóły realizacji operacji: koordynator Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071, e-mail: r.skudlarz@w-modr.pl
oraz w informacjach bieżących na stronie internetowej: www.wmodr.pl

Polski e-bazarek szansą promocji 
lokalnych producentów rolnych



3

spis treści

Rolniczy biuletyn informacyjny 
 
Wydawca miesięcznika: 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel./fax: 89 526 44 39, 89 535 76 84 
sekretariat@w-modr.pl, redakcja@w-modr.pl (Redakcja)

Oddział w Olecku
Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, tel./fax: 87 520 30 31, 87 520 30 32 

olecko.dyrektor@w-modr.pl 

Dyrektor – mgr inż. Damian Godziński 
 
I Z-ca Dyrektora – mgr Małgorzata Micińska-Wąsik  
 
II Z-ca Dyrektora – mgr Sonia Solarz-Taciak 
 
Dyrektor Oddziału w Olecku – mgr Robert Nowacki 
 
Redaktor Naczelny – mgr Mirosław Fesnak 
 
Rada Programowa:
Przewodniczący: Małgorzata Micińska-Wąsik 
Członkowie: Mirosław Fesnak, Bolesław Pilarek, Jerzy Rutkowski, 
Agnieszka Sołtysiak, Karol Sus, Maria Suszko  
 
Skład i druk:
Sekcja Wydawnictw i Informacji WMODR 

Nakład:
2000 egz.

Biuletyn dostępny w wersji cyfrowej

13

21

REDAKCJA POLECA

 1. Wiadomości z województwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

 2. Z życia WMODR z siedzibą w Olsztynie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

 3. Z życia Samorządu Województwa W-M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

 4. Z życia KOWR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

 5. Z życia ARiMR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

 6. Z życia KRUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

W POLU I NA ŁĄCE 
 7. Nowoczesne metody agrotechniczne w uprawie kukurydzy  . . . . . . . . . 10

 8. Odporność chwastów na herbicydy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 9. Jesienne nawożenie użytków zielonych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10. Agrotechnika uprawy pszenżyta ozimego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

11.  Zapomniany topinambur wraca do łask  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

12. Październikowe prace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

W CHLEWNI I OBORZE
13. PTZ o perspektywach i zagrożeniach w hodowli i użytkowaniu

zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
14. Budynki inwentarskie a dobra zdrowotność bydła mlecznego

w okresie zimowym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
15. Biegunki u cieląt – przyczyny, profilaktyka i leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . 20

16. Podstawowe zagadnienia z żywienia owiec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PRZY ZAGRODZIE
17. Odkleszczowe choroby zawodowe u rolników  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

18. Pełnik europejski – piękny i niebezpieczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Z EKONOMIĄ ZA PAN BRAT
19. VAT – zasady ogólne czy ryczałt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

20. Kalkulacje rolnicze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ROZWIJAMY OBSZARY WIEJSKIE 
21.  „eDWIN” – rolnictwo przyszłości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
22.  Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” wróciły

na Jagiellońską! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
23. Podsumowanie konkursu AGROLIGA 2021 w województwie

warmińsko-mazurskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
24. Targi „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych

producentów rolnych”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
25. Podsumowanie operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli

owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich”  . . . . . 44
26. Od orędzia do orędzia o stanie Unii (2020 i 2021)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
27. Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

na lata 2020 i 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
28. Wsparcie bioasekuracji w celu zapobiegania

rozprzestrzeniania się ASF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

PORADY PRAWNE
29. Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich  . . . . 51

W DOMU I W ZAGRODZIE
30. Innowacje marketingowe w kreowaniu wizerunku marki lokalnej  . . . . . 52
31. Konkurs pt. „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej

w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej”  . . . . . . . . . . . . . . 54
32. „Królowe lata i jesieni”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

AGRORYNEK 28-33

OGŁOSZENIA KUPNO-SPRZEDAŻ 57

KRZYŻÓWKA 58

Jesienne nawożenie użytków zielonych
Najważniejszym zabiegiem decydującym o wysokim plonowaniu 
użytków zielonych wiosną jest jesienne nawożenie.

Podstawowe zagadnienia z żywienia owiec
Potrzeby pokarmowe owiec zależą od ich wieku, płci, masy ciała, sta-
nu fizjologicznego związanego z rozrodem, intensywności użytkowa-
nia rozpłodowego, plenności, rodzaju tuczu.

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

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

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan Operacyjny na lata 2020-2021

realizuje operację pn.

Efekty realizacji operacji
Natychmiastowym efektem będzie zaprezentowanie i promocja wyrobów i ich producentów, a także 
nawiązanie kontaktów między wystawcami. Przewidziany jest udział minimum 30 wystawców. 
Zwiedzający zaś poznają ofertę produktową, będą mieli okazję uzyskania informacji bezpośrednio 
u wystawców na temat oferowanych produktów, ich jakości, właściwościach, pochodzeniu. Ponadto, 
wszyscy wystawcy, a także zwiedzający i potencjalni beneficjenci, otrzymają informację na temat polityki 
rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, na jakie można liczyć w prowadzeniu działalności na 
obszarach wiejskich. Wymiana doświadczeń i pomysłów w jaki sposób można przyczynić się do rozwoju 
obszarów wiejskich oraz promocja lokalnych wyrobów umożliwią promocję wsi jako miejsca do życia 
i rozwoju zawodowego.

Operacja ma na celu:
n		Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów 

o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym
n		Wymiana doświadczeń i pomysłów na promowanie 

produktów regionalnych, wyrobów rękodzielniczych
n		Promocja producentów i przetwórców regionalnej żywności 

oraz twórców rękodzieła ludowego
n		Promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
n		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
n		Promocja idei krótkich łańcuchów dostaw
n		Promocja rozwoju obszarów wiejskich

Termin realizacji operacji:  Miejsce realizacji operacji:
25-26 września 2021 r.   Elbląg, ul. Stary Rynek

Informacje i szczegóły realizacji operacji: koordynator Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071, e-mail: r.skudlarz@w-modr.pl
oraz w informacjach bieżących na stronie internetowej: www.wmodr.pl

Polski e-bazarek szansą promocji 
lokalnych producentów rolnych
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Polska będzie miejscem, gdzie spełniać się 
będą aspiracje jej obywateli

Zdaniem premiera „Dzięki programowi nasz kraj ma być 
najlepszym miejscem do życia w Europie”. W ciągu 100 dni 
rząd przyjął 10 ważnych projektów:
–	 Wyższa kwota wolna od podatku	(8	września	2021	r.	przyję-

te	przez	Radę	Ministrów.	Wejdzie	w	życie	1	stycznia	2022	r.)
Kwota	wolna	od	podatku	zostanie	podniesiona	do	30	000	

zł.	Małżeństwa	będą	mogły	skorzystać	z	kwoty	wolnej	wyno-
szącej	60	000	zł.	Z	ok.	85	000	zł	na	120	000	zł	podwyższony	
zostanie	próg	dochodowy,	rozpoczynający	płacenie	32	proc.	
stawki	podatku.	Wprowadzona	zostanie	„ulga	dla	klasy	śred-
niej”.	Będzie	ona	dotyczyć	osób	zatrudnionych	na	etacie,	któ-
rzy	osiągają	roczne	przychody	z	umów	o	pracę	od	68	412	zł	
do	133	692	zł.
– Emerytura bez podatku do 2500 zł	(8	września	2021	r.	przy-

jęte	przez	Radę	Ministrów.	Wejdzie	w	życie	1	stycznia	2022	r.)
Po	obniżeniu	wieku	emerytalnego,	wprowadzeniu	13.	 i	14.	

emerytury	oraz	programu	darmowych	leków	dla	seniorów,	w	ra-
mach	reformy	podatkowej	zostanie	wprowadzona	emerytura	bez	
podatku	do	2500	zł.	Natomiast	seniorzy	o	wyższych	świadcze-
niach	zapłacą	podatek	tylko	od	kwoty	przekraczającej	2500	zł.	
Na	zmianach	zyska	90	proc.	emerytów	i	rencistów,	a	prawie	70	
proc.	z	nich	w	ogóle	nie	zapłaci	podatku.
– 7 proc. PKB na zdrowie	(30	lipca	2021	r.	przyjęte	przez	Radę	

Ministrów.	Obecnie	trwają	prace	w	parlamencie)
Wydatki	na	zdrowie	osiągną	6	proc.	PKB	już	w	2023	r.	Do	

systemu	ochrony	zdrowia	w	latach	2022–2027	trafi	dodatkowo	
ok.	83	mld	zł.	W	2027	r.	nakłady	na	opiekę	zdrowotną	w	Polsce	
wyniosą	aż	215	mld	zł.
– Zniesienie limitów do specjalistów	(weszło	w	życie	1	lipca	

2021	r.)
Od	1	lipca	2021	r.	zniesiono	wszystkie	obowiązujące	do	tej	

pory	limity	dotyczące	finansowania	przez	Narodowy	Fundusz	
Zdrowia	porad	lekarzy	specjalistów.	W	ramach	programu	Pro-
filaktyka	40+,	od	1	lipca	2021	r.	każdy	Polak	powyżej	40.	roku	
życia	może	także	zrealizować	bezpłatny	pakiet	badań	diagno-
stycznych.
– Rodzinny Kapitał Opiekuńczy	–	12	000	zł	na	drugie	i	kolej-

ne	dziecko	(17	sierpnia	2021	r.	przyjęte	przez	Radę	Ministrów.	
Wejdzie	w	życie	1	stycznia	2022	r.)
Wsparcie	będzie	można	otrzymać	niezależne	od	dochodów	

rodziny.	Nie	będzie	obowiązywało	kryterium	dochodowe.	Środ-
ki	nie	będą	opodatkowane.	Kwota	będzie	wypłacana	w	mie-
sięcznych	częściach/ratach.	Miesięczna	wysokość	wsparcia	bę-
dzie	wynosić	500	zł	przez	2	lata	lub	1000	zł	miesięcznie	przez	
rok.	Ze	środków	będą	mogły	korzystać	także	rodziny,	które	bę-
dą	posiadały	drugie	i	kolejne	dziecko	w	wieku	od	ukończenia	
12.	do	36.	miesiąca	w	dniu	wejścia	rozwiązania	w	życie.	Osoby	
te	będą	mogły	otrzymać	wsparcie	proporcjonalnie	za	okres	od	
1	stycznia	2022	r.	do	czasu	ukończenia	przez	drugie	lub	kolejne	
dzieci	36.	miesiąca	życia.

– Mieszkanie bez wkładu własnego	(8	września	2021	r.	przy-
jęte	przez	Radę	Ministrów.	Wejdzie	w	życie	po	6	miesiącach	
od	dnia	ogłoszenia	w	Dzienniku	Ustaw)
Bank	Gospodarstwa	Krajowego	będzie	udzielał	gwarancji	do	

20	proc.	kwoty	kredytu,	nie	więcej	niż	100	tys.	zł,	przez	okres	
minimum	15	lat.	Po	urodzeniu	się	drugiego	dziecka	w	rodzi-
nie,	BGK	spłaci	część	długu.	Z	rozwiązania	będą	mogły	korzy-
stać	małżeństwa	oraz	osoby	samotne,	ale	pod	warunkiem,	że	
nie	posiadają	innego	mieszkania.	BGK	będzie	jednorazowo	spła-
cał	część	gwarantowanego	kredytu	mieszkaniowego,	w	związku	
z	urodzeniem	się	dziecka.	Będzie	to	tzw.	spłata	rodzinna,	która	
wyniesie:	20	000	zł	–	w	przypadku	powiększenia	gospodarstwa	
domowego	o	drugie	dziecko,	60	000	zł	–	w	przypadku	powięk-
szenia	gospodarstwa	domowego	o	trzecie	albo	kolejne	dziecko.
– Dom do 70 m2 bez formalności	(8	września	2021	r.	przyjęte	

przez	Radę	Ministrów.	Wejdzie	w	życie	po	2	miesiącach	od	
ogłoszenia	w	Dzienniku	Ustaw)
Będzie	to	możliwe	bez	uzyskania	pozwolenia	na	budowę,	

ustanawiania	kierownika	budowy	oraz	prowadzenia	dziennika	
budowy.	Domy	takie	będą	mogły	być	budowane	jedynie	w	pro-
cedurze	tzw.	zgłoszenia	wraz	z	projektem	budowlanym.	Licz-
ba	projektowanych	budynków	nie	może	być	większa	niż	jeden	
na	każde	500	m2	powierzchni	działki.	Warunek	ten	będzie	gwa-
rantował,	że	projektowana	konstrukcja	będzie	służyła	wyłącznie	
celom	indywidualnym,	a	nie	budowie	wieloobiektowych	osie-
dli.	Jednocześnie	rozmiar	działki	może	być	mniejszy	niż	500	m2.
– Wsparcie dla rolników 

Rozwiązania	dotyczące	paliwa	rolniczego	zostały	przyję-
te	przez	Radę	Ministrów	30	lipca	2021	r.	i	mają	wejść	w	ży-
cie	1	stycznia	2022	r.	Rozwiązania	dotyczące	rolniczego	han-
dlu	detalicznego	zostały	przyjęte	przez	Radę	Ministrów	30	lip-
ca	2021	r.	Obecnie	toczą	się	nad	nimi	prace	w	parlamencie.	Od	
1	stycznia	2022	r.	rolnicy	zyskają	wyższą	stawkę	dopłat	za	pali-
wo	rolnicze:	zwiększony	zostanie	limit	zużycia	oleju	napędowe-
go	wykorzystywanego	do	prac	w	gospodarstwie	ze	100	do	110	
litrów	na	1	ha	użytków	rolnych;	zwiększony	zostanie	też	limit	
zużycia	oleju	napędowego	do	1	dużej	jednostki	przeliczeniowej	
bydła	(DJP)	z	30	l	do	40	l.
– Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strate-

gicznych 
Program	obejmuje	35	obszarów	gospodarki.	W	pierwszym	na-

borze	priorytetami	były	m.in.	inwestycje	w	infrastrukturę	wod-
no-kanalizacyjną,	modernizację	źródeł	ciepła	na	zeroemisyjne,	
czy	w	gospodarowanie	odpadami,	a	także	inwestycje	społecz-
ne,	tj.	żłobki,	przedszkola	czy	ścieżki	rowerowe.
– Małe Centra Nauki w całym kraju	(30	lipca	2021	r.	przyjęte	

przez	Radę	Ministrów.	Wejdzie	w	życie	od	IV	kwartału	2021	r.)
W	latach	2021-2024	powstanie	docelowo	70	Małych	Centrów	

Nauki.	To	inwestycja	o	wartości	350	mln	zł.	Maksymalna	wyso-
kość	jednostkowego	dofinansowania	będzie	wynosić	5	mln	zł.

Polski Ład to plan rozwoju naszego kraju na najbliższą dekadę. Jego istotą są m.in.: bardziej dofinansowana służba 
zdrowia, niższe podatki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie rodziny. „Polski Ład to program budowy Polski uczci-
wej, sprawiedliwej i dynamicznie się rozwijającej” – powiedział Mateusz Morawiecki. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik	Prasowy	Wojewody	Warmińsko-Mazurskiego
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| Seminaryjne spotkania w październiku br.:
n	 14	października,	„Uprawa roślin bobowa-

tych a możliwość zwiększenia produk-
cji białka paszowego”,	siedziba	WMODR	
w	Olsztynie,	organizator:	Agnieszka	Wi-
śniewska,	tel.	665	920	379.

n	 20	października,	„Zdrowe, wydajne, do-
brze zarządzane stado bydła mlecznego”,	
webinarium,	organizator:	Dorota	Mich-
niewicz,	tel.	665	890	158.

| Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły
Doradztwa Rolniczego:
Harmonogramy	szkoleń	dostępne	są	na	www.wmodr.pl	oraz	

w	aplikacji	na	telefony	komórkowe	ODR	Olsztyn.	Informacje	
o	planowanych	szkoleniach	i	pokazach	można	uzyskać	u	każ-
dego	Doradcy	Gminnego.	Ośrodek	proponuje	szkolenia	o	te-
matyce	dotyczącej,	m.in.:	 integrowanej	ochrony	roślin,	 rol-
nictwa	ekologicznego,	żywienia	bydła	mlecznego,	bieżących	
informacji	o	działaniach	PROW	na	lata	2014-2020,	rachunko-
wości	rolnej,	sprzedaży	bezpośredniej,	rolniczego	handlu	de-
talicznego.

| Nowa metoda kształcenia
WMODR	uruchomił	możliwość	 internetowego	zdobywa-

nia	wiedzy	w	dogodnym	dla	uczestnika	czasie	 i	miejscu.	
Jest	to	e-learning.	Zalogowani	użytkownicy	platformy	otrzy-
mują	dostęp	do	materiałów	dydaktycznych	opracowanych	
przez	specjalistów	Ośrodka.	Przeprowadziliśmy	już	kształce-
nie	w	temacie,	m.in.:	przeciwdziałania	chorobom	zakaźnym	
trzody	chlewnej,	w	tym	zabezpieczenia	przed	ASF,	dostoso-
wania	gospodarstwa	rolnego	do	wymogów	bezpieczeństwa	
i	higieny	pracy,	zwiększania	retencji	i	powtórnego	wykorzy-
stania	wody	w	gospodarstwie,	zakładania	i	prowadzenia	po-
zarolniczej	działalności	gospodarczej	przez	rolników	i	ich	do-
mowników,	hodowli,	chowu	i	użytkowania	zwierząt	gospo-

darskich,	w	tym	zasady	uboju	z	konieczności	zwierząt	gospo-
darskich	kopytnych	poza	rzeźnią,	dziedzictwa	kulinarnego	
wsi	jako	produktu	turystycznego	regionu.	W	terminie	do 31 
października br. uruchomione jest szkolenie pn. „Rolnic-
two ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego”.	Zachęcamy	do	skorzy-
stania	z	tej	metody	poszerzenia	wiedzy.	Koordynator	e-lear-
ningu	–	Joanna	Zarucka,	tel.	665	892	879.

| Polski e-bazarek – internetowe zakupy u rolnika
„Warmińsko-mazurski e-bazarek”	 (strona	 internetowa)	

oraz	„Bazarek WMODR #sprzedam #kupię #oddam”	(gru-
py	na	facebooku)	to	narzędzia	stworzone	i	administrowane	
przez	WMODR	służące	realnemu	skróceniu	łańcucha	dostaw.	
Bez	pośredników	producent	sprzeda,	konsument	kupi,	chęt-
ni	wymienią,	bądź	przekażą	produkty.	Łatwy	dostęp	do	tych	
narzędzi	możliwy	jest	przez	stronę	Ośrodka	www.wmodr.pl.

| Konkurs Agroliga 2021 – zwycięzcy etapu wojewódzkiego
28	września	br.	odbyła	się	uroczysta	wojewódzka	gala	Agro-

ligi 2021.	Mistrzem	w	kategorii Rolnik	zostali	pp.	Małgorzata 
i Marek Borkowscy.	W	kategorii Firma	Mistrzem	została	Rol-
nicza Spółdzielnia Produkcyjna „Ostoja Natury”.	Konkurs	
Agroliga	na	szczeblu	wojewódzkim	organizowany	jest	przez	
wojewódzkie	ośrodki	doradztwa	rolniczego,	na	szczeblu	kra-
jowym	-	przez	redakcję	audycji	rolnych	TVP	i	stowarzyszenie	
AgroBiznesKlub,	a	jego	celem	jest	promocja	rolników	i	firm	po-
trafiących	produkować	bardzo	dobre	wyroby	na	konkurencyj-
nym	rynku	rolno-spożywczym.	Zwycięzcom	gratulujemy	ży-
cząc	dalszych	sukcesów.

| Sukces w konkursie „Sposób na sukces”
Znamy	wyniki	XXI	edycji	konkursu	Sposób	na	Sukces	na	

najlepsze	działania	kreujące	przedsiębiorczość	na	obszarach	
wiejskich,	organizowanego	przez	Centrum	Doradztwa	Rol-
niczego	w	Brwinowie.	W	konkursie	oceniane	były	przedsię-

wzięcia	realizowane	przez	osoby	fizycz-
ne	i	prawne	w	zakresie	związanym	z	roz-
wojem	przedsiębiorczości	i	tworzące	no-
we	miejsca	pracy	na	obszarach	wiejskich	
i	w	miastach	do	20	 tys.	mieszkańców.	
Laureatem	II	miejsca	w	kategorii indywi-
dualnej	został	Krzysztof Bucholski	wła-
ściciel	Turowskiego	Młyna.	Laureatem	III	
miejsca	w	kategorii rodzinnej	została	Mał-
gorzata Dzierżyńska właścicielka	zakła-
du	przetwórstwa	i	wędzenia	ryb.	Wyróż-
nienia	powędrowały	do	Mateusza Kor-
wata	–	Stowarzyszenie	Rozwoju	Społecz-
nego	Vita	Warmia	–	oraz	do	pp.	Justyny 
i Dariusza Morsztyn	–	Republika	Ści-
borska,	Osada	Ekologiczna.	 Inicjatywy	
uczestników	konkursu	zostały	zidenty-
fikowane	przez	specjalistów	i	doradców	
WMODR.	Serdecznie	gratulujemy	nagro-
dzonym	osobom.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I	Zastępca	Dyrektora	Warmińsko-Mazurskiego	Ośrodka	Doradztwa	Rolniczego	z	siedzibą	w	Olsztynie
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W	województwie	warmińsko-mazurskim	do	
tej	pory	zanotowano	już	14	ognisk	ASF.	Re-
gion,	w	którym	występuje	ASF	narażony	jest	
na	duże	straty	ekonomiczne	w	przemyśle	
mięsnym	oraz	w	hodowli.	Spowodowane	są	
kosztami	likwidacji	ognisk	choroby,	a	także	
wstrzymaniem	obrotu	i	eksportu	świń,	mięsa	
wieprzowego	oraz	produktów	wieprzowych.

–	Całe południe jest praktycznie w strefie czerwonej. Co najgorsze 
system związany z przeciwdziałaniem ASF-u zakłada likwidację stad 
i brak rekompensat dla rolników	–	tłumaczy	Gustaw	Marek	Brze-
zin,	marszałek	województwa.	– Sytuacja w poszczególnych gospo-
darstwach jest bardzo trudna i musimy o tym głośno mówić. Biorąc 
pod uwagę inflację, wzrost kosztów produkcji, koszty nawozów czy 
środków ochrony roślin, poziom dochodów rolników spada systema-
tycznie. Potrzebne jest bardzo szybkie działanie i finansowe wsparcie, 

by zniwelować straty rolników. Pamiętajmy, że nasza postawa rzutuje 
na przyszłość tego ważnego sektora na Warmii, Mazurach i Powiślu.

W	dokumencie	czytamy	m.in.:	„Sejmik	Województwa	War-
mińsko-Mazurskiego	wyraża	głębokie	zaniepokojenie	wyjątko-
wo	trudną	sytuacją	rolnictwa	w	regionie,	zmierzającą	do	dal-
szego	obniżania	dochodów	i	poziomu	życia	wielu	producentów	
rolnych	Warmii,	Mazur	i	Powiśla.	Pogorszenie	sytuacji	w	wo-
jewództwie	warmińsko-mazurskim	występuje	przede	wszyst-
kim	na	rynkach	wieprzowiny	i	drobiu,	gdzie	regionalni	pro-
ducenci	walczą	obecnie	o	przetrwanie.”

–	Oczekujemy od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skutecznych 
działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się epi-
demii trzody chlewnej i drobiu oraz zabezpieczenia środków finan-
sowe w budżecie państwa na rekompensaty dla rolników za straty 
we wszystkich strefach objętych ograniczeniami	–	mówi	marsza-
łek	Brzezin.

Wojewódzkie	uroczystości	dożynkowe	odbyły	się	w	niedzie-
lę	19	września	2021	roku	na	terenie	Muzeum	Budownictwa	Lu-
dowego	–	Parku	Etnograficznego	w	Olsztynku,	popularnie	na-
zywanego	olsztyneckim	skansenem.

–	Ogromnie się cieszę, że po roku przerwy spowodowanej ograni-
czeniami pandemicznymi mogliśmy się spotkać tradycyjnie w skanse-
nie, by wspólnie celebrować Święto Plonów	–mówił	marszałek	wo-
jewództwa	Gustaw	Marek	Brzezin.	–	To piękna tradycja naszej 
narodowej tożsamości, kultury oraz obrzędowości, a przede wszyst-
kim czas podziękowania Bogu za zebrane plony, a rolnikom za trud 
związany z codzienną, ciężką pracą na roli. To też wspaniała okazja 
do wspólnego spotkania rolników z całego województwa. Tym bardziej, 
że mieszkamy regionie, w którym rolnictwo stanowi jeden z kluczo-
wych i najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodar-
ki. Z wdzięcznością i szacunkiem pochylamy głowę przed tymi, któ-
rzy to bogactwo ziemi uprawiają. Drodzy rolnicy Warmii i Mazur, 
dzięki wam regionalna, polska wieś staje się nowoczesna i europejska.

Gospodynie	jak	co	roku	rywalizowały	o	tytuł	najpiękniej-
szego	wieńca	dożynkowego.	Na	III	miejscu	w	konkursie	na	
wieniec	znalazły	się	Gołdap	i	Jeziorany	(przyznano	nagrody	
po	3	tys.	zł),	II	miejsce	–	Biała	Piska	i	Bartoszyce	(po	4	tys.	zł),	
a	na	I	miejscu	–	Banie	Mazurskie	(5	tys.	zł).	Nagrodę	specjalną	
w	tym	konkursie	wygrał	wieniec	zgłoszony	przez	gminę	Bu-
dry	(1,5	tys.	zł).	Wyróżnienia	(po	1,3	tys.	zł)	przypadły	wień-

com	zgłoszonym	przez	gminy:	Olsztynek,	Budry,	Susz,	Gro-
dziczno,	Iława,	Miłakowo	i	Płośnica.

Rozstrzygnięto	też	konkurs	na	najpiękniejsze	stoisko	dożyn-
kowe.	Tu	na	III	miejscu	znalazły	się	Gubławki	z	gminy	Zale-
wo	i	Rozogi	z	gminy	Sorkwity	(po	2,5	tys.	zł),	na	II	miejscu	
Straduny	z	gminy	Ełk	i	Nawiady	z	gminy	Piecki	(po	3	tys.	zł),	
a	na	I	–	Piotraszewo	z	gminy	Dobre	Miasto	(3,5	tys.	zł).	Wy-
różnienia	w	tej	rywalizacji	powędrowały	do	Stradun	z	gminy	
Ełk	i	Nawiad	z	gminy	Piecki	(po	1,5	tys.	zł).

Podczas	wydarzenia	wręczono	również	„Odznaki	Hono-
rowe	za	Zasługi	dla	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego“	
oraz	„Zasłużony	dla	Rolnictwa”.

Podczas XXX sesji sejmiku województwa radni podjęli stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji rolnictwa. 
– Konieczne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań, które będą zabezpieczały producentów trzody chlewnej 
i drobiu przed skutkami zjawisk epidemicznych i jednocześnie gwarantowały szybkie uruchomienie środków finan-
sowych z budżetu państwa – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Samorząd	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku zakończyły sezon uroczystości dziękczynnych za plony 
w regionie. – Dziękujemy w tym szczególnym dla wszystkich czasie, w którym ze zwielokrotnionym wysiłkiem 
musieliście stawiać czoła przeciwnościom losu – mówił do rolników gospodarz uroczystości marszałek Gustaw 
Marek Brzezin.

Samorząd	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego

Sejmik województwa apeluje do rządu

Dożynki wojewódzkie dopełniły tradycji
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchomił możliwość za-
ciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiotowy instrument finansowy jest 
dedykowany między innymi wsparciu gospodarstw rolnych utrzymujących świnie w związku z ASF.

dr Marcin Kazimierczuk 
Zastępca	Dyrektora	Krajowego	Ośrodka	Wsparcia	Rolnictwa	Oddział	Terenowy	w	Olsztynie

Niskooprocentowana pożyczka z KOWR
na rozwój gospodarstwa rolnego

Pożyczkobiorca

Zgodnie	z	ustawą	z	dnia	19	październi-
ka	1991	r.	o	gospodarowaniu	nieruchomo-
ściami	rolnymi	Skarbu	Państwa,	środki	fi-
nansowe	uzyskane	z	gospodarowania	mie-
niem	Zasobu	(np.	otrzymywane	czynsze	
dzierżawne),	Krajowy	Ośrodek	Wsparcia	

Rolnictwa	może	przeznaczyć	na	wsparcie	przedsięwzięć	ma-
jących	na	celu	rozwój	obszarów	wiejskich	poprzez	udzielanie	
pożyczek.	Beneficjentami	tego	instrumentu	finansowego	mo-
gą	być	rolnicy	prowadzący	gospodarstwa	rodzinne,	które	re-
alizują	przedsięwzięcia	rozwijające	obszary	wiejskie	poprzez	
działania	 innowacyjne	 lub	rozwojowe,	w	zakresie	np.	pro-
dukcji,	hodowli	czy	przetwórstwa.	Gospodarstwo	rodzinne	
zostało	zdefiniowane	w	przepisie	art.	5	ust.	1	ustawy	z	dnia	
11	kwietnia	2003	r.	o	kształtowaniu	ustroju	rolnego	i	wynika	
z	niego,	że	prowadzone	jest	ono	przez	rolnika	indywidualne-
go	oraz	łączna	powierzchnia	użytków	rolnych	nie	jest	więk-
sza	niż	300	hektarów.	

Warunki pożyczki

Od	1	marca	2021	r.	preferencyjne	oprocentowanie	pożycz-
ki	wynosi	1,15%	w	skali	roku.	Okres	kredytowania	obejmu-
je	sześcioletni	okres	spłaty	z	możliwością	spłaty	miesięcznej,	
kwartalnej	lub	rocznej.	W	uzasadnionych	przypadkach	ist-
nieje	możliwość	wydłużenia	okresu	spłaty	do	10	lat	na	pod-
stawie	złożonego	przez	pożyczkobiorcę	wniosku.	Pozwo-
li	 to	pomóc	we	wzroście	potencjału	gospodarstw	rodzin-
nych.	Maksymalna	kwota	pożyczki	wynosi	500	tysięcy	zło-
tych,	przy	udziale	przynajmniej	20	procentowego	wkładu	
własnego.	Wnioski	należy	składać	we	właściwym	terytorial-
nie	oddziale	terenowym	Krajowego	Ośrodka	Wsparcia	Rol-
nictwa.	Ostateczne	rozpatrzenie	wniosku	odbywa	się	w	Cen-
trali	KOWR	przez	Komisję	ds.	pożyczek	w	trybie	naboru	cią-
głego	do	wyczerpania	alokacji.	Szczegółowe	informacje	do-
tyczące	udzielenia	pożyczek	zawarte	są	w	Zarządzeniu	Dy-
rektora	Generalnego	KOWR	w	sprawie	wprowadzenia	„Za-
sad,	warunków	i	trybu	postępowania	przy	udzielaniu	przez	
Krajowy	Ośrodek	Wsparcia	Rolnictwa	pożyczek	ze	środków	
finansowych	uzyskanych	z	gospodarowania	mieniem	Zaso-
bu	Własności	Rolnej	Skarbu	Państwa”.	

Program wsparcia gospodarstw
utrzymujących świnie w związku z ASF

Obecnie	największym	problemem	dla	produkcji	zwierzęcej	
jest	afrykański	pomór	świń	(African swine fever-ASF),	który	do-
tyka	państwa	Europy	Wschodniej	w	tym	Polskę.	Jest	to	zakaź-

na	choroba	wirusowa,	na	którą	podatne	są	świnie	domowe,	
świniodziki	oraz	dziki.	W	przypadku	jej	wystąpienia	w	sta-
dzie	dochodzi	do	dużych	spadków	w	produkcji.	Należy	pod-
kreślić,	że	choroby	tej	nie	leczy	się	z	braku	właściwej	szcze-
pionki,	a	 jedynie	zwalcza	w	gospodarstwach	gdzie	zostanie	
stwierdzona.	Istotny	problem	stanowi	również	ograniczenie	
możliwości	sprzedaży	i	wywozu	świń	lub	ich	mięsa	zarów-
no	w	kraju,	jak	i	poza	jego	granice,	co	osłabia	pozycję	ekono-
miczną	producentów.

Program	wsparcia	 gospodarstw	utrzymujących	 świnie	
w	związku	z	ASF	obejmuje	już	istniejące	lub	zmodyfikowane	
oraz	nowe	instrumenty	zapewniające	realizację	działań	zarów-
no	prewencyjnych	jak	i	wspierających	odbudowę	gospodarstw	
dotkniętych	skutkami	występowania	afrykańskiego	pomoru	
świń	w	Polsce.	Przedmiotowy	program	krajowy	realizowany	
przez	Krajowy	Ośrodek	Wsparcia	Rolnictwa	(niskooprocento-
wana	pożyczka)	oraz	Agencję	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	
Rolnictwa	(preferencyjny	kredyt	z	dopłatą	państwa	do	oprocen-
towania),	umożliwiają	sfinansowanie	zakupu	stada	podstawo-
wego	świń,	a	także	środków	do	produkcji	rolnej	w	celu	wzno-
wienia	produkcji	świń	(np.	czyszczenie	i	dezynfekcja	chlewni,	
pasze,	opieka	weterynaryjna,	koszty	energii	elektrycznej,	ogrze-
wania)	oraz	nakładów	inwestycyjnych	na	zakup	maszyn	i	urzą-
dzeń	stanowiących	wyposażenie	chlewni	oraz	ciągników	rol-
niczych	i	innych	maszyn	służących	do	prowadzenia	produkcji	
świń.	Wyłączeniem	z	udzielenia	przez	KOWR	niskooprocen-
towanej	pożyczki	jest	przedsięwzięcie	finansowane	z	udziałem	
środków	Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	Rzecz	Rozwo-
ju	Obszarów	Wiejskich
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Do	Warmińsko-Mazurskiego	Oddziału	Re-
gionalnego	Agencji	Restrukturyzacji	i	Mo-
dernizacji	Rolnictwa	wpłynęło	240	wnio-
sków	złożonych	na	operację	typu	„Premie	
dla	młodych	rolników”	w	ramach	poddzia-
łania	„Pomoc	w	rozpoczęciu	działalności	
gospodarczej	na	rzecz	młodych	rolników”.	
Był	to	już	siódmy	nabór	z	tego	działania.	Od	

pierwszego	naboru,	który	odbył	się	w	2015	r.	młodzi	rolnicy	na	
Warmii	i	Mazurach	otrzymali	kwotę	ponad	90	mln	zł.	

W	ramach	drugiej	operacji	typu	„Restrukturyzacja	małych	
gospodarstw”	w	ramach	poddziałania	„Pomoc	na	rozpoczę-
cie	działalności	gospodarczej	na	rzecz	rozwoju	małych	gospo-
darstw”	rolnicy	złożyli	520	wniosków.	Był	to	już	dziewiąty	na-
bór,	w	ramach	którego	beneficjentom	z	województwa	warmiń-
sko-mazurskiego	wypłacono	ponad	58	mln	zł.	

Młodzi	rolnicy	otrzymane	środki	przeznaczali	głównie	na	za-
kup	gruntów	rolnych	w	celu	powiększenia	posiadanego	gospo-
darstwa,	jak	i	na	zakup	nowych	maszyn	i	urządzeń	rolniczych	
w	celu	odmłodzenia	parku	maszynowego.	Natomiast	w	przy-
padku	restrukturyzacji	małego	gospodarstwa	rolnicy	najczęściej	
planują	zakup	sprzętu	rolniczego	niezbędnego	w	gospodarstwie	
oraz	np.	unowocześniają	wyposażenie	pasiek	pszczelich.

Zgodnie	z	aktualnym	harmonogramem	trwających	i	planowa-
nych	naborów	wniosków	w	2021	r.	w	ramach	PROW	2014-2020	
były	to	ostatnie	nabory	na	działania,	w	ramach	których	moż-
na	było	otrzymać	dofinansowanie	na	utworzenie	gospodarstwa,	
czy	też	restrukturyzację	już	istniejącego.	W	ramach	tych	działań	
producent	rolny	zobowiązany	był	do	przedstawienia	w	bizne-
splanie	koncepcji	budowy/rozwoju,	czy	też	restrukturyzacji	(za-
łącznik	do	wniosku	o	przyznanie	pomocy),	który	zawierał	opis	
wyjściowej	sytuacji	gospodarstwa,	w	tym	strukturę	produkcji,	
wielkość	ekonomiczną,	opis	docelowej	sytuacji	gospodarstwa,	tj.	
sytuacji	po	realizacji	biznesplanu	(w	tym	strukturę	produkcji,	
wielkość	ekonomiczną),	informację	o	tym,	w	jaki	sposób	reali-
zacja	biznesplanu	doprowadzi	do	osiągnięcia	wzrostu	wielko-
ści	ekonomicznej	gospodarstwa	odpowiednio	do	każdego	dzia-
łania	oraz	do	zawarcia	informacji	dotyczących	działań	mających	
na	celu	rozwój	tego	gospodarstwa.	Obecnie	trwa	proces	oceny	
złożonych	wniosków.	

Przedstawione	działania	charakteryzują	się	tym,	że	udzielana	
pomoc	ma	formę	premii.	Wypłacana	jest	w	dwóch	ratach:	pierw-
sza	rata	w	wysokości	80%	kwoty	pomocy,	druga	rata	w	wyso-
kości	20%	kwoty	pomocy.	Wysokość	przyznanych	kwot	jest	za-
leżna	od	typu	operacji.	W	„Premii	dla	młodych	rolników”	jest	
to	kwota	150	tys.	zł,	natomiast	w	„Restrukturyzacji	małych	go-
spodarstw”	60	tys.	zł.	

W	przypadku	„Premii	na	rozpoczęcie	działalności	pozarolni-
czej”	w	zależności	od	ilości	tworzonych	miejsc	pracy	wypłacane	
są	kwoty:	150	tys.	zł	–	jeśli	biznesplan	przewiduje	utworzenie	co	
najmniej	1	nowego	miejsca	pracy	(w	tym	samozatrudnienie),	200	
tys.	zł	–	jeśli	biznesplan	przewiduje	utworzenie	co	najmniej	2	no-
wych	miejsc	pracy	oraz	250	tys.	zł	–	jeśli	biznesplan	przewiduje	
utworzenie	co	najmniej	3	nowych	miejsc	pracy.	

Pod	koniec	ubiegłego	roku	przeprowadzony	został	nabór	
wniosków	na	operacje	typu	„Premie	na	rozpoczęcie	działalności	
pozarolniczej”	w	ramach	poddziałania	„Pomoc	na	rozpoczęcie	
pozarolniczej	działalności	gospodarczej	na	obszarach	wiejskich”.	
Działanie	to	jest	kierowane	do	rolników,	którzy	chcą	rozpocząć	
działalność	gospodarczą	na	wsi.	Zakres	rodzajów	działalności	go-
spodarczych,	na	które	można	uzyskać	premię,	jest	bardzo	szeroki.	
Obejmuje	on	kilkaset	tzw.	kodów	Polskiej	Klasyfikacji	Działalno-
ści	(PKD),	pod	którymi	można	zarejestrować	i	prowadzić	firmę.	
Pieniądze	można	przeznaczyć	m.in.	na	działalność	polegającą	na	
sprzedaży	detalicznej	kwiatów,	roślin,	nasion,	nawozów,	żywych	
zwierząt	domowych	i	karmy	dla	zwierząt	domowych	prowadzo-
ną	w	wyspecjalizowanych	sklepach;	produkcję	mebli	i	wyrobów	
z	drewna;	turystykę	wiejską;	przetwórstwo	i	sprzedaż	produk-
tów	nie	rolnych;	świadczeniu	usług	opieki	nad	dziećmi,	osoba-
mi	starszymi	lub	niepełnosprawnymi;	działalność	informatyczną,	
komputerową	i	elektroniczną;	sprzedaż	internetową;	działalność	
architektoniczną	i	inżynierską,	usługi	rachunkowości,	księgowe,	
audytorskie,	techniczne;	działalność	weterynaryjną.	

Nabór	przeprowadzony	w	roku	2020	cieszył	się	ogromnym	
zainteresowaniem.	Do	Warmińsko-Mazurskiego	OR	ARiMR	
wpłynęło	507	wniosków.	Jest	to	rekordowa	liczba	z	tego	działa-
nia	w	naszym	województwie.	Sukcesywnie	wydawane	są	decy-
zje	o	przyznaniu	pomocy	w	odniesieniu	do	wniosków,	które	po-
zytywnie	przeszły	ocenę	formalną	i	merytoryczną.	Rolnikom	od	
początku	naboru,	tj.	od	2017	r.,	wypłacona	została	kwota	przekra-
czająca	38	mln	zł.	W	ramach	tego	działania	beneficjenci	najczę-
ściej	podejmują	działalność	związaną	z	budownictwem	–	przy-
gotowaniem	terenu	pod	budowę,	wykonywaniem	robót	wykoń-
czeniowych,	wynajem	maszyn	i	urządzeń	budowalnych,	w	ra-
mach	usług	–	taxi,	prowadzenie	obiektów	turystycznych	i	miej-
sca	krótkotrwałego	zakwaterowania,	wypożyczanie	i	dzierżawa	
sprzętu	rekreacyjnego	i	sportowego	oraz	wiele	innych.	

Według	aktualnego	harmonogramu	nabór	wniosków	z	dzia-
łania	„Premie	na	rozpoczęcie	działalności	pozarolniczej”	w	ra-
mach	PROW	2014-2020	nastąpi	w	listopadzie	2021	r.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań premio-
wych można uzyskać na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr 
w zakładce „Co robimy – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020” oraz w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Podsumowanie naboru wniosków
na działania premiowe w WM OR ARiMR
W czerwcu bieżącego roku zakończyły się nabory na dwa działania premiowe z PROW 2014-2020. Pomimo trwającej 
sytuacji pandemicznej, rolnicy chętnie składali wnioski, korzystając z alternatywnych kanałów komunikacji z pracow-
nikami Agencji, takich jak poczta tradycyjna i elektroniczna, „wrzutnia” dokumentów, czy też elektroniczna skrzynka 
podawcza ePUAP.

Leszek Potorski
Dyrektor	WM	OR	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa
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Tegoroczna aura pogodowa ciągle płata figle, przeplatając ciepłe, letnie dni z jesienną pluchą. Gdy kończą się prace polo-
we, rolnicy zwykle przystępują do zabezpieczania potrzeb gospodarstw na sezon jesienno-zimowy. Pozyskują i przygoto-
wują drewno na opał, do budowy lub naprawy ogrodzeń, budynków czy wykonania środków pracy (m.in. drabin, podestów).

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

Drewno wykorzystuję
– bezpiecznie je pozyskuję!

W	2020	r.	Oddział	Regionalny	KRUS	w	Olsz-
tynie	odnotował	29	zdarzeń	wypadkowych	
z	udziałem	maszyn	i	urządzeń	do	pozyski-
wania	i	obróbki	drewna,	w	tym	10	z	pilar-
kami	łańcuchowymi	oraz	9	z	pilarkami	tar-
czowymi.	

Do	pozyskiwania	i	obróbki	drewna	stosujemy	piły,	pilarki,	he-
blarki	czy	strugi,	których	elementy	robocze	są	bardzo	ostre,	wi-
rujące	i	niestety	często	pozbawione	osłon.	Użytkowanie	takich	
narzędzi	stwarza	duże	ryzyko	wypadku,	a	niewłaściwe	posłu-
giwanie	się	nimi	może	okazać	się	tragiczne	w	skutkach.	Pamię-
tajmy	zatem,	aby	podczas	pracy	stosować	zasady	bezpieczeń-
stwa	i	higieny	pracy.	

Przy	pozyskiwaniu	i	obróbce	drewna	należy	być	w	dobrej	kon-
dycji,	zdrowym,	skoncentrowanym	i	wypoczętym.	Najlepiej	za-
pewnić	sobie	towarzystwo	innej	osoby	oraz	zadbać	o	ład	i	porzą-
dek	w	miejscu	wykonywania	czynności.	Należy	zaopatrzyć	się	
w	odpowiednie	ubranie	robocze	i	ochrony	osobiste	–	kask	z	osło-
ną	twarzy,	gogle	chroniące	narząd	wzroku,	ochronniki	słuchu,	ma-
seczki	przeciwpyłowe,	rękawice	czy	buty	wyposażone	w	antypo-
ślizgową,	protektorowaną	podeszwę	ze	wzmocnionymi	noskami.	

Podczas pozyskiwania drewna należy:
n	 przed	przystąpieniem	do	pracy	sprawdzić	stan	techniczny	pi-

larki	łańcuchowej	(działanie hamulca bezpieczeństwa i innych ele-
mentów mających wpływ na bezpieczeństwo pracy, napięcie i ostrość 
łańcucha tnącego, obroty biegu jałowego, prawidłowe nasmarowa-
nie łańcucha tnącego),

n	 wykonywać	czynności,	zachowując	ergonomiczną,	stabilną	
pozycję	ciała	(pracować w lekkim rozkroku, trzymając pilarkę bli-
sko ciała, nie operować pilarką powyżej linii barków),

n	 nieużywane	urządzenie	odłożyć	tak,	by	nie	zagrażało	bezpie-
czeństwu	osób	trzecich,

n	 przed	ścinką	ustalić	kierunek	obalania	drzewa	i	upewnić	się	
czy	w	strefie	zagrożenia	(dwukrotna wysokość drzewa) nie	prze-
bywają	osoby	postronne,

n	 ustalić	zasady	komunikowania	 się	osób	przebywających	
w	strefie	niebezpiecznej	i	przygotować	ścieżkę	oddalenia,

n	 ściągać	drzewa	na	ziemię	bezpośrednio	po	ścięciu,	zachowu-
jąc	szczególną	ostrożność,	nie	odcinać	kawałków	drzewa	od	
odziomka	drzewa	zawieszonego,

n	 nie	przebywać	pod	złamanym,	opierającym	się	lub	zwisają-
cym	wierzchołkiem	drzewa.

Podczas obróbki drewna należy:
n	 w	miejscu	cięcia	drewna	zapewnić	ład	i	porządek	oraz	wła-

ściwe	oświetlenie,
n	 pilarkę	tarczową	umieścić	na	równym,	twardym	podłożu	i	za-

bezpieczyć	przed	przesuwaniem,
n	 nie	zbliżać	rąk	do	tarczy	piły;	do	podawania	materiału	stoso-

wać	popychacze,
n	 sprawdzić	stan	techniczny	pilarki	i	określić	czy	przewód	za-

silający	nie	jest	uszkodzony,	zawilgocony	lub	mokry,
n	 używać	pilarek	tarczowych	wyposażonych	w	osłony,	podaj-

niki,	wyłącznik,	znajdujący	się	w	zasięgu	ręki	osoby	obsługu-
jącej	urządzenie;	pilarka	do	cięcia	wzdłużnego	powinna	być	
wyposażona	w	klin	rozszczepiający,	a	stosowana	przy	cięciu	
poprzecznym,	w	mechanizm	doprowadzający	materiał	(san-
ki, ruchomy stół lub kozioł wahadłowy),

n	 odpowiednio	dobrać	wielkość	tarczy	i	rodzaj	zębów	do	gru-
bości	i	rodzaju	przerzynanego	materiału,

n	 kategorycznie	unikać	stania	na	 linii	możliwego	odrzutu	
w	trakcie	przesuwania	przerzynanego	materiału,

n	 nie	używać	pilarek	z	niewłaściwie	zamontowaną,	uszkodzo-
ną	i	wyeksploatowaną	tarczą,

n	 nie	przytrzymywać	drewna	dłonią.

Źródło: www.krus.gov.pl
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Nowoczesne metody agrotechniczne
w uprawie kukurydzy
Kukurydza jest jedną z najbardziej wydajnych roślin zbożowych. Uprawiana od czasów prehistorycznych, występo-
wała w formie dzikiej, nie mając możliwości wykształcenia kolejnych pokoleń. Jest jedną z najważniejszych roślin 
uprawianych na świecie. Jest źródłem surowców odnawialnych o bardzo różnorodnych możliwościach wykorzystania 
na mąkę, skrobię, jako warzywo, w przemyśle energetycznym i papierniczym oraz jako pasza dla zwierząt.

mgr inż. Urszula Ziemiacka
Stażysta	Doradca	Zespołu	Doradców	w	Olecku

Zainteresowan ie	
uprawą	kukurydzy	
przez	rolników	 jest	
bardzo	 widoczne.	
Jest	to	jedna	z	roślin,	
której	 areał	 sukce-
sywnie	wzrasta.	Ku-
kurydza	 jest	rośliną	

niewymagającą,	nadaje	się	do	uprawy	po	
wszystkich	przedplonach	pozwalających	
na	właściwą	uprawę	roli	oraz	terminowy	
zasiew.	Uprawiana	 jest	przede	wszyst-
kich	w	celu	uzyskania	dwóch	produk-
tów	użytkowych:	ziarna	i	plonu	ogólnej	
zielonej	masy	roślin.	Jedną	z	nowocze-
snych	metod	agrotechnicznych	w	upra-
wie	kukurydzy	 jest	siew	bezpośredni,	
który	ogranicza	straty	wody	w	glebie,	
umożliwia	szybki	i	terminowy	siew	oraz	
zmniejsza	zapotrzebowanie	na	energię	
i	robociznę.	

Agrotechnika kukurydzy

Względy	ekonomiczne	oraz	środowi-
skowe	zmuszają	do	stosowania	uprosz-
czonych	systemów	uprawy	roli.	Pierwszą	
rośliną	uprawianą	w	siewie	bezpośred-
nim	była	właśnie	kukurydza.	Może	być	
ona	uprawiana	w	monokulturze,	jednak	
wymaga	to	intensywniejszego	zwalcza-
nia	chwastów	oraz	odpowiedniego	nawo-
żenia.	Wieloletnia	uprawa	prowadzi	do	
kompensacji	chwastów	jednoliściennych,	
których	pozbycie	się	jest	bardzo	kłopotli-
we.	W	przypadku	uprawy	na	ziarno,	ku-
kurydza	 jest	bardzo	dobrym	przedplo-
nem	dla	roślin	jarych.	Przeznaczona	na	
zbiór	ziarna	oraz	uprawiana	na	oborni-
ku,	podczas	zbioru	pozostawia	na	polu	
dużą	ilość	resztek	pożniwnych,	które	pra-
widłowo	zagospodarowane	wprowadzają	
do	gleby	składniki	pokarmowe.	Jednym	
z	kluczowych	elementów	agrotechnicz-
nych	jest	orka	przedzimowa	poprzedzo-
na	spulchnieniem	gleby	broną	talerzową	
lub	podorywką.	Kukurydza	negatywnie	
reaguje	na	orkę	wiosenną,	ponieważ	po-

woduje	to	straty	wody	w	glebie.	Głębo-
kość	orki	powinna	wynosić	od	25	do	30	
cm,	zależnie	od	miąższości	gleby.	

Wymagania środowiskowe

Wymagania	środowiskowe	kukury-
dzy	zależą	od	uprawy	i	przebiegu	pogo-
dy.	Najsilniejsze	oddziaływanie	ma	ter-
min	siewu,	zbiór	 jak	 i	sama	odmiana.	
Wcześniejszy	siew	w	większym	stopniu	
umożliwia	roślinom	korzystanie	z	zapasu	
wody	w	glebie	oraz	przedłuża	okres	roz-
woju	wegetatywnego.	Jednak	w	przypad-
ku	mrozów	może	dojść	do	wyginięcia	ro-
ślin	niezależnie	od	fazy	rozwojowej.	Ku-
kurydza	jest	rośliną	dnia	krótkiego	i	po-
trzebuje	dobrego	naświetlenia	oraz	dużo	
ciepła.	Jej	potrzeby	wodne	są	wysokie,	
jednak	ona	jest	jedną	z	nielicznych	roślin,	
która	dobrze	gospodaruje	wodą,	o	czym	
świadczy	niski	współczynnik	transpira-
cji,	co	zapobiega	nadmiernemu	przesu-
szaniu	gleby.	Jednym	z	podstawowych	
kryteriów	odmian	kukurydzy	 jest	kie-
runek	jej	użytkowania	–	ziarno	lub	ki-
szonka.	Pod	uwagę	należy	również	wziąć	

warunki	termiczne	dla	danego	regionu	
i	związaną	z	tym	wczesność	odmiany	
określoną	przez	liczbę	FAO.

Wymagania glebowe

Kukurydza	nie	jest	rośliną	mającą	wy-
sokie	wymagania	glebowe,	jednak	właści-
we	zaopatrzenie	w	substancje	organiczne	
zwiększa	jej	plony.	Najlepsze	są	dla	niej	
gleby	głębokie,	próchniczne,	przewiewne	
i	ciepłe,	mogące	zgromadzić	znaczny	za-
pas	wody.	W	Polsce	od	kilku	lat	występu-
ją	okresy	suszy,	które	bardzo	często	ogra-
niczają	plonowanie	roślin,	stąd	spulchnia-
nie	gleby	przed	siewem	powinno	odby-
wać	się	na	głębokość	nie	większą	niż	4-5	
cm,	najlepiej	przy	użyciu	agregatu.	

Siew bezpośredni

Precyzja	wykonania	siewu	stanowi	
niezwykle	 istotny	element	 technologii.	
Właściwa	obsada	roślin	z	 jednej	strony	
powinna	zapewnić	jak	najmniejszą	kon-
kurencję	roślin	względem	siebie,	a	z	dru-
giej	gwarantować	jak	największą	liczbę	
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Rozwój rolnictwa spowodował, że z zmniejszającej się ilości gruntów rolnych człowiek produkuje więcej żywności. 
Zapotrzebowanie na nią rośnie, a powierzchnia upraw maleje. Sprzymierzeńcem tego jest stosowanie w rolnictwie 
herbicydów, czyli środków zwalczających chwasty jednoliścienne jak i dwuliścienne.

dr. inż. Marek Nowicki
p.o.	Kierownik	Zespołu	Doradców	w	Elblągu

Odporność chwastów na herbicydy

Daleko	idące	uprosz-
czenia	 w	 uprawie	
roli,	 płodozmianie,	
łącznie	 ze	 zmiana-
mi	 kl imatyczny-
mi	 spowodowały	
zmniejszenie	 sku-
teczności	działania	

herbicydów.	Obniżenie	 kosztów	pro-
dukcji	na	 jednostkę	powierzchni	spo-
wodowało,	że	w	ostatnim	czasie	pro-
ces	ten	przybiera	na	sile.	Obejmuje	ono	
m.in.	złą	technikę	wykonywania	zabie-
gów	środkami	ochrony	roślin,	stosowa-
nie	dawek	mniejszych	od	zalecanych,	łą-
czenie	środków,	stosowanie	tych	samych	
substancji	aktywnych	przez	wiele	lat	na	
tym	samym	polu.	

Herbicydy	wprowadzone	do	techno-
logii	uprawy	roślin	mają	duży	wpływ	
na	relacje	pomiędzy	chwastami	a	 ro-
śliną	uprawną.	Na	zmianę	systemów	
uprawy	miał	wpływ	wzrost	nawoże-

nia	i	zastosowanie	chemicznej	ochrony	
roślin.	Z	tradycyjnego	systemu	uprawy	
roślin	 rolnicy	przechodzą	na	uprosz-
czone	(bezorkowe)	systemy.	Stosują	też	
uproszczenia	w	zmianowaniu.	Nie	sto-
sują	płodozmianu.	Uprawiają	 tylko	 te	
rośliny	które	przynoszą	dochód,	np.	rze-
pak	ozimy,	kukurydza	na	ziarno	i	psze-
nica	ozima.	Wszystko	 to	doprowadzi-
ło	do	pojawienia	się	odporności	niektó-
rych	chwastów	na	herbicydy.	W	celu	
zapobieżenia	 rozwojowi	 tej	odporno-
ści	wskazane	 jest	kompleksowe	zwal-
czanie	wszystkich	chwastów	występu-
jących	na	polu	uprawnym.	Firmy	pro-
dukujące	herbicydy	robią	badania	chwa-
stów	odpornych	na	herbicydy.	Jeżeli	rol-
nik	ma	taki	problem	to	powinien	zgło-
sić	się	do	producenta	herbicydu	poprzez	
firmę	która	zaopatruje	 jego	gospodar-
stwo	w	środki	ochrony	roślin.	Najczę-
ściej	chwastami	odpornymi	są:	miotła	
zbożowa,	wyczyniec	polny,	chaber	bła-
watek.

Jedna	roślina	miotły	zbożowej	wydaje	
od	1	do	15	tysięcy	nasion.	Jeżeli	na	1	m2	
występuje	20	roślin	i	jeżeli	przyjmiemy,	
że	1	roślina	wydała	tylko	1000	nasion	to	
na	1	m2	mamy	produkcję	rzędu	20	000	
nasion.	Przy	założeniu,	że	50%	tylko	gi-
nie,	to	pozostaje	10	000	nasion	na	1	m2.	
Wszystkie	nasiona	nie	kiełkują	w	tym	
samym	roku.	Przyjmując,	że	skiełkowało	
tylko	20%	to	w	następnym	roku	mamy	
2000	szt.	Roślin	miotły	zbożowej	na	1	m2.

Stosowanie	przez	wiele	lat	na	tym	sa-
mym	polu	herbicydów	o	tej	samej	sub-
stancji	aktywnej	prowadzi	do	eliminacji	
gatunków	wrażliwych	chwastów.	W	ich	
miejsce	przychodzą	gatunki	tolerancyj-
ne.	Nazywamy	to	kompensacją.	Dotyczy	
ona	wszystkich	osobników	określonego	
gatunku,	które	są	niewrażliwe	na	stoso-
wany	herbicyd.	Pojęcie	to	występuje	tyl-
ko	w	publikacjach	z	zakresu	herbologii	
w	Polsce.	Dobrym	przykładem	jest	roz-
przestrzenianie	się	gwiazdnicy	pospoli-

„zaziarnionych”	kolb	na	 jednostce	po-
wierzchni	pola.	Optymalna	obsada	ro-
ślin	to	nie	 tylko	 ich	 liczba	na	 jednost-
ce	powierzchni,	ale	również	równomier-
ne	rozmieszczenie	w	rzędzie.	Równo-
mierność	wysiewu	oraz	prawidłową	ob-
sadę	roślin	gwarantują	tylko	precyzyjne	
siewniki	punktowe.	Agregaty	do	upra-

wy	bezorkowej	zostały	stworzone	przede	
wszystkim	po	to,	aby	wysiew	ziaren	ku-
kurydzy	był	jak	najbardziej	precyzyjny,	
a	plony	jak	największe.	Uprawa	bez	płu-
ga	poprawia	strukturę	gleby,	a	resztki	
pożniwne	na	zewnętrznej	powierzchni	
zwiększają	 jej	zdolność	do	wchłaniania	
i	 infiltracji	wody,	przyczyniając	się	do	

zmniejszenia	erozji	 i	do	spływu	gleby.	
Zapobiega	to	także	przedostawaniu	się	
zanieczyszczeń	do	pobliskich	źródeł	wo-
dy.	Uprawa	bezorkowa	spowalnia	pa-
rowanie,	oszczędzając	wodę,	zwiększa	
wchłanianie	wody	deszczowej,	efektyw-
ność	nawadniania	i	w	ostatecznej	fazie	
plonowanie	kukurydzy,	zwłaszcza	w	cza-
sie	upałów	i	w	okresach	suchych.	

Źródła:
- Adamczyk J., Rogacki J., Cygert H., Postęp 
w hodowli kukurydzy w Polsce, Acta Scien-
tarum Polonorum Agricultura, 2010, Nr 9 
(4), s. 85-91.

- Bereś P., Pruszyński G., Ochrona kukury-
dzy przed szkodnikami w produkcji integro-
wanej, Acta Scientarum Polonorum Agri-
cultura, 2008, Nr 7 (4), s. 19-32.

- Bernat J., Dobra uprawa. Magazyn Corte-
va Agriscience, 2020, Nr (46), s. 11-15.

- Fiedler Ż., Nowoczesna uprawa. „APRA”, 
2021, Nr (2), s. 66-67.

- Kaniuczak Z., Pruszyński S., Metodyka in-
tegrowanej produkcji kukurydzy. GIORIN, 
s. 1-9.
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tej,	przytulii	czepnej	w	uprawach	zbóż	
ozimych	po	zastosowaniu	preparatów	
zawierających	2,4D	lub	MCPA,	czy	też	
maruny	bezwonnej	 i	rumianu	polnego	
w	uprawie	rzepaku	ozimego	po	zastoso-
waniu	trifluraliny.

Uodpornienie	 to	proces,	w	wyniku	
którego	wśród	chwastów	pojawiają	się	
osobniki	odporne	na	środki	chwastobój-
cze.	Odporność	chwastów	na	herbicydy	
jest	to	naturalna	lub	indykowana	zdol-
ność	niektórych	osobników	roślin	w	ra-
mach	tego	samego	gatunku	do	przetrwa-
nia	i	rozmnażania	się	po	zastosowaniu	
śmiertelnej	dawki	herbicydu,	podczas	
gdy	pozostała	część	populacji	ginie.	Ina-
czej	jest	to	dziedziczna	zdolność	niektó-
rych	roślin	w	danej	populacji	do	przeży-
cia	zabiegu	herbicydowego,	który	w	nor-
malnych	warunkach	stosowania	spowo-
dowałby	zniszczenie	tej	populacji	chwa-
stów.	W	populacji	chwastów	występują	
pojedyncze	rośliny	odporne	na	działa-
nie	herbicydów	zdolne	przetrwać	zabieg.	
Wydają	one	nasiona	o	zdolnościach	re-
produkcyjnych	i	w	ten	sposób	w	następ-
nych	sezonach	takich	roślin	na	polu	mo-
że	pojawić	się	znacznie	więcej.	Jeśli	nie	
zmieniamy	sposobu	zwalczania,	po	kil-
ku	latach	mamy	na	polu	prawie	wyłącz-
nie	chwasty	odporne.	

Jak powstaje odporność?

Herbicyd	zwalcza	chwasty	w	okre-
ślony	sposób	działając	na	 ich	procesy	
życiowe	na	poziomie	komórki.	Zakłó-
cenie	 tych	procesów	wpływa	na	 za-
trzymanie	rozwoju	rośliny	i	jej	stopnio-
we	obumieranie.	Środki	chwastobójcze	
wpływają	na	podstawowe	reakcje	bio-
chemiczne	w	roślinie,	 tj.:	oddychanie,	
fotosyntezę,	metabolizm	kwasów	nukle-
inowych,	syntezę	białek	 i	metabolizm	
tłuszczów.	Zakłócenie	 tych	procesów	
prowadzi	do	słabego	rozwoju,	rozmna-
żania.	Efektem	końcowym	jest	obumar-
cie	rośliny.	Procesy	te	mogą	zostać	za-
blokowane	poprzez	specyficzny	mecha-
nizm	działania	danego	herbicydu,	któ-
ry	stanowi	kryterium	podziału	herbicy-
dów	z	praktycznego	punktu	widzenia	
walki	z	chwastami.	Wśród	chwastów	
pojawiają	się	osobniki,	które	są	w	sta-
nie	przeżyć	zabieg	i	wydać	nasiona.	Nie-
kiedy	jest	to	samorzutna	mutacja	genu,	
która	uodparnia	osobnika	na	dany	me-
chanizm	działania	herbicydu	(tzw.	od-
porność	w	miejscu	działania),	a	czasem	
chwast	uodparnia	się	na	herbicyd	i	znaj-

duje	sposób,	żeby	strawić	szkodliwe	dla	
siebie	substancje	czynne	w	nim	zawar-
te	 (tzw.	odporność	metaboliczna).	Ten	
drugi	rodzaj	powstawania	odporności	
zazwyczaj	zachodzi	stopniowo,	odpor-
ność	związana	z	mutacją	genu	pojawia	
się	nagle	i	szybko	się	rozprzestrzenia.	Je-
śli	w	kolejnych	sezonach	i	uprawach	sto-
sujemy	ten	sam	mechanizm	zwalczania,	
osobniki	wrażliwe	są	zwalczane,	a	my	
selekcjonujemy	jedynie	rośliny	uodpor-
nione	na	działanie	herbicydu.	Po	kilku	
latach	mamy	całe	pole	z	chwastami,	któ-
re	nie	reagują	na	herbicydy.

Agrotechnika – płodozmian, 
opóźnione siewy, pełna uprawa

Producenci	 rolni	 skupiają	się	obec-
nie	na	zwiększeniu	rentowności	gospo-
darstw.	Temu	celu	służy	m.in.	obniża-
nie	kosztów	produkcji,	 a	 szczególnie	
zmniejszanie	głównego	kosztu,	 jakim	
jest	paliwo.	Płodozmian	stanowi	ważne	
ogniwo.	W	wielu	rejonach	kraju	domi-
nują	płodozmiany	zbożowe	które	sprzy-
jają	 rozwijaniu	odporności,	ponieważ	
często	sieje	się	zboże	po	zbożu	np.	psze-
nicę	ozimą	po	pszenicy	ozimej,	które	
często	odchwaszczane	są	herbicydami	
zawierającymi	 te	 same	substancje	ak-
tywne.	Duży	wpływ	mają	uproszczenia	
w	uprawie,	które	powodują	nagroma-
dzenie	nasion	chwastów	w	wierzchniej	
warstwie	gleby.	Utrudniają	one	działa-
nie	preparatów	doglebowych	ze	wzglę-
du	na	słabe	wymieszania	resztek	po-
żniwnych	z	glebą.	Do	pól	z	odporno-
ścią	należy	podejść	kompleksowo,	aby	
ograniczyć	rozwój	problemu.	Opóźnia-
nie	siewu	roślin	uprawnych	jest	metodą	
zredukowania	obsady	chwastów	na	jed-
nostce	powierzchni.	W	wielu	doświad-
czeniach	w	Polsce	i	Europie	stwierdzo-
no,	że	opóźnienie	siewu	znacząco	wpły-
wa	na	ograniczenie	wschodów	chwa-
stów	odpornych.	Pełna	uprawa	płuż-
na	przyczynia	się	do	zredukowania	si-
ły	kiełkowania	nasion	chwastów	trans-
portując	je	do	głębszych	warstw	gleby.	
Inną	metodą	jest	zmniejszenie	w	łanie	
dostępności	 światła	dla	chwastów,	co	
najłatwiej	osiągnąć	poprzez	zwiększe-
nie	obsady	rośliny	uprawnej	oraz	sto-
sowanie	wąskich	międzyrzędzi.	Moż-
na	stosować	wczesne	zwalczanie	chwa-
stów,	bez	obniżania	zalecanych	dawek	
herbicydu.	W	Polsce	niemal	połowa	za-
biegów	herbicydowych	to	zabiegi	wio-
senne.	Proporcja	ta	zmienia	się	powo-
li	na	korzyść	zabiegów	jesiennych	któ-

re	są	bardziej	efektywne.	Stosowanie	za-
biegów	wiosennych	najbardziej	wpły-
wa	na	wzrost	zagrożenia	odpornością	
miotły	 zbożowej	 oraz	wyczyńca	po-
lnego.	Wykonanie	spóźnionego	zabie-
gu	na	wyrośnięte	chwasty,	zmniejsze-
nie	dawki	powoduje,	 że	po	kilku	 la-
tach	na	polach	dominują	formy	odpor-
ne	chwastów	i	walka	z	nimi	kończy	się	
zazwyczaj	kolejnym	zwiększeniem	ban-
ku	nasion	po	osypaniu	się	nasion	z	ta-
kich	roślin.	Stosując	takie	nieskuteczne	
już	rozwiązanie	kilka	sezonów	z	rzę-
du,	bez	wspomagania	innym	mechani-
zmem	działania,	powodujemy	ogrom-
ne	zmiany	w	populacji	 chwastów	na	
korzyść	form	odpornych	i	systematycz-
ny	spadek	skuteczności.	Zalecane	 jest	
zwalczanie	chwastów	jesienią	oraz	rota-
cja	herbicydów	o	odmiennym	sposobie	
działania.	Gdy	nie	mamy	stwierdzonej	
odporności	na	danym	polu,	należy	do-
bierać	rozwiązania	tak,	aby	osiągać	jak	
najwyższą	skuteczność.	Jeśli	na	danym	
polu	w	roku	następnym	będzie	uprawa,	
w	której	można	stosować	produkt	o	in-
nym	mechanizmie	działania,	należy	to	
uwzględnić	w	planie	zabiegów.	Nale-
ży	wykorzystywać	uprawy	następcze,	
żeby	rotować	herbicydy	o	różnych	me-
chanizmach	działania.	Stosować	zabie-
gi	sekwencyjne,	programy	herbicydowe,	
również	mieszaniny	herbicydów.

W	czasach	nowych	technologii,	 lep-
szych,	wydajnych	opryskiwaczy,	dzia-
łających	kompleksowo	środków	ochro-
ny	roślin	wielu	rolników	jest	przekona-
nych,	że	można	zmniejszać	dawki	her-
bicydów.	Praktyka	pokazuje,	że	na	czę-
ści	pól	może	to	być	prawdą,	ale	w	rejo-
nach	zagrożonych	odpornością	naduży-
wanie	tej	technologii	prowadzi	do	efektu	
odwrotnego	od	zamierzonego	–	wzrostu	
odporności.	Bardzo	duże	znaczenie	mają	
warunki	pogodowe	w	których	jest	wy-
konywany	zabieg,	na	które	wpływ	rol-
nika	jest	ograniczony.	Na	pogodę	rolnik	
nie	ma	wpływu,	ale	może	zminimalizo-
wać	jej	konsekwencję	wybierając	termin	
zabiegu,	prędkość	przejazdu,	ilość	cieczy	
roboczej,	wysokość	belki	opryskiwacza,	
użycie	odpowiednich	rozpylaczy.	

Źródła:
- Kazimierz Adamczewski „Odporność chwa-
stów na herbicydy a problem progów szko-
dliwości” Fragmenta Agronomica 34(4) 
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- Kazimierz Adamczewski „ Odporność 
chwastów na herbicydy” PWN 2014
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Zazwyczaj	każde	go-
spodarstwo,	które	ma	
w	posiadaniu	użyt-
ki	zielone	ma	także	
zwierzęta	i	obornik,	
jednak	 w	 oborach	
bezściołowych	cenne-
go	obornika	nie	ma.	

Najwłaściwsze	byłoby	zastosowanie	obor-
nika	dobrze	przefermentowanego.	Nie	na-
daje	się	świeży	obornik	słomiasty.	Obor-
nik	stosowany	co	3-4	lata	na	użytkach	rol-
nych	w	ilości	15-20t/ha	znacznie	poprawia	
skład	botaniczny	runi.	W	przypadku	kie-
dy	nie	nawozimy	obornikiem	możemy	
wykorzystać	jesień	do	uregulowania	od-
czynu	pH.	Wapnowanie	użytków	zielo-
nych	jest	konieczne,	gdy	pH	gleb	mine-
ralnych	spadnie	poniżej	5,0	a	pH	orga-
nicznych	poniżej	4,5.	Idealne	dla	wzro-
stu	i	rozwoju	większości	roślin	pastew-
nych	na	użytkach	zielonych	jest	pH	w	za-
kresie	5,5-6,5	dla	gleb	mineralnych	i	5,0-
5,5	dla	gleb	organicznych.	Optymalnym	
terminem	wapnowania	użytków	zielo-
nych	 jest	 jesień.	Na	kwaśnych	glebach	
łąkowych	najlepiej	 jest	stosować	wapno	
częściej	w	małych	dawkach,	niż	jednora-
zowo	w	większych	ilościach.	Wskazane	
jest	nawożenie	co	3	lata	w	ilościach	0,5-
0,8	 t/ha.	Odpowiednie	nawożenie	 jest	
możliwe	po	wcześniejszym	wykonaniu	
badań	gleb.	Posiadając	trwałe	użytki	zie-
lone	powinniśmy	badać	 ich	zasobność	
raz	na	4	lata.	

Na	użytkach	zielonych	powinniśmy	
również	stosować	fosfor	jesienią	a	także	
wiosną.	Na	łąkach	zaleca	się	stosować	je-
sienią	od	¼	do	½	całorocznej	dawki	fosfo-

ru	(reszta	na	łąkach	wczesną	wiosną	i	po	
trzecim	wypasie).	Niewskazane	jest	na-
wożenie	fosforem	stanowisk	zalewanych	
jesienią.	Na	takich	stanowiskach	roczna	
dawka	nie	powinna	być	niższa	niż	100	
kg	P2O5/ha	ponieważ	jest	niska	zasob-
ność	przyswajalnego	fosforu.	Na	glebach	
o	wysokiej	zasobności	fosforu	zalecane	
jest	dawkowanie	40-80	P2O5/ha.

Nie	powinno	się	przekraczać	zaleca-
nych	dawek	potasu	na	łąkach	ze	względu	
na	jego	łatwość	pobierania	z	gleby	i	wno-
szonych	nawozów,	niekiedy	ponad	po-
trzeby	pokarmowe	uprawianych	roślin.	
Na	łąkach	o	wielokośnym,	intensywnym	
użytkowaniu	powinniśmy	stosować	100-
160	kg	K2O/ha.	Zaleca	się	stosować	w	2-3	
dawkach,	nie	przekraczając	jednorazowo	
dawki	50	kg	K2O/ha.

Przy	wysokich	dawkach	azotu	nie-
zbędne	 jest	nawożenie	siarką	użytków	

zielonych,	ponieważ	wywiera	ona	potęż-
ny	wpływ	na	efektywne	działanie	azo-
tu.	Siarka	powinna	stanowić	¼	dawki	
azotu.	Bardzo	ważne	 jest	również	na-
wożenie	wapnem	i	magnezem	szczegól-
nie	na	glebach	organicznych,	gdzie	daw-
ka	powinna	wynieść	ok.	120	kg	MgO/
ha.	Najlepiej	zastosować	je	tuż	przed	ru-
szeniem	wegetacji	lub	niewielką	ilość	je-
sienią.	

Na	 glebach	 mineralnych	 magnez	
i	wapń	można	dostarczyć	roślinom	w	po-
staci	mączki	dolomitowej	lub	wapna	ma-
gnezowego	a	sam	wapń	najlepiej	uzu-
pełnić	na	użytki	zielone	węglanowymi	
nawozami	wapnia.	Na	rynku	znajdzie-
my	bardzo	wiele	nawozów	dedykowa-
nych	użytkom	zielonym,	zawierających	
niezbędne	składniki	do	większego	odro-
stu	wiosną	zwłaszcza	z	dużym	udziałem	
motylkowatych,	zawierających	sód,	potas,	
magnez	i	siarkę.

Najważniejszym zabiegiem decydującym o wysokim plonowaniu użytków zielonych wiosną jest jesienne nawożenie. 
Zatem jak racjonalnie nawozić łąki i pastwiska jesienią nawozami naturalnymi i mineralnymi?

Natalia Muchowska 
Doradca	Powiatowego	Zespołu	Doradztwa	Rolniczego	Szczytno

Jesienne nawożenie użytków zielonych
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Dzięki	swojej	odpor-
ności	na	choroby	nie	
wymaga	intensywnej	
ochrony,	ma	wysoki	
potencjał	 plonowa-
nia,	a	w	korzystnych	
warunkach	uprawo-
wych	plonuje	niekie-

dy	wyżej	niż	pszenica	i	żyto.	Wymagania	
glebowe	pszenżyta	ozimego	są	mniejsze	niż	
pszenicy	i	jęczmienia,	ale	większe	od	żyta.	
Na	glebach	słabszych	nie	należy	stosować	
dużych	uproszczeń	oraz	bardzo	oszczęd-
nych	technologii,	ponieważ	trudno	będzie	
osiągnąć	oczekiwany	plon.	Odczyn	gleby	
powinien	być	uregulowany	(pH	powyżej	
5,5),	gleba	powinna	zawierać	jak	najwię-
cej	próchnicy	oraz	średnią	zasobność	przy-
swajalnych	form	magnezu,	fosforu	i	pota-
su.	Termin	wysiewu	zboża	zależny	jest	od	
regionu	i	trwa	od	5	do	30	września,	dzię-
ki	temu	dochodzi	do	dobrego	rozkrzewia-
nia	się	go	jesienią.	Orka	powinna	być	wy-
konana	7-14	dni	przed	siewem,	ale	aby	za-
gwarantować	równomierny	siew,	później-
sze	wschody	i	rozwój	powinno	się	stosować	
agregat	uprawowy	z	wałem	strunowym.	
Co	do	wymagań	pokarmowych	pszenży-
to	pobiera	wodę	i	składniki	pokarmowe	
z	gleby	lepiej	niż	pszenica.	Na	wytworze-
nie	1	t	plonu	pszenżyta	(ziarna+słomy)	ro-
ślina	potrzebuje:
n	 24	kg	azotu,
n	 21	kg	potasu,
n	 11	kg	fosforu,
n	 4	kg	magnezu,
n	 5	kg	wapnia,	
n	 3,5	kg	siarki.

Przy	bardzo	kwaśnym	odczynie	gleby	
powinno	się	zastosować	wapno	węglano-
we	bądź	tlenkowe	na	ścierń,	wymieszać	
je	kultywatorem	(albo	wykonać	podoryw-
kę)	oraz	zabronować.	Gdy	jest	bardzo	ni-
ska	zasobność	gleby	w	magnez	powinno	
się	zastosować	wapno	magnezowe	–	od	
300	kg	do	600	kg	dolomitu/ha.	Nawoże-
nie	jest	najbardziej	efektywne,	gdy	nawo-
zy	są	wymieszane	z	warstwą	gleby.	Pod	
orkę	siewną	najlepiej	stosować	nawozy	
kompleksowe	w	terminie	od	7	do	14	dni	
przed	wysiewem	ziarna.	Przy	zbiorze	sło-

my,	przy	wyborze	nawozu	w	uprawie	zbo-
że	po	zbożu	należy	mieć	na	uwadze	to,	iż	
nawóz	kompleksowy	powinien	mieć	sto-
sunek	fosforu	do	potasu	co	najmniej	1	do	
1,5.	Podczas	przyorywania	słomy	nawóz	
kompleksowy	powinien	mieć	mniejszy	
stosunek	fosforu	do	potasu	od	1:1	do	1:1,5.	

Pszenżyto	zaleca	się	nawozić	azotem	
wczesna	wiosną,	wtedy	zboże	pobiera	go	
najwięcej,	bo	od	fazy	krzewienia	do	kłosze-
nia	aż	70%	azotu.	W	glebie	nawozy	azo-
towe	są	ruchliwe,	dlatego	należy	je	stoso-
wać	doglebowo	w	dwóch	lub	trzech	termi-
nach.	Nie	zaleca	się	zastosowania	jednora-
zowo	dawki	powyżej	60kg	azotu/ha,	po-
nieważ	zbyt	wysokie	dawki	azotu	prowa-
dzą	do	wylegania	zboża.	Przy	wykonywa-
niu	większości	zabiegów	ochronnych	zbóż	
–	na	szkodniki	czy	choroby	grzybowe	–	
możemy	stosować	dokarmianie	dolistne	
mocznikiem.	Powinno	się	wykonywać	do-
karmianie	zbóż	co	najmniej	dwukrotnie.	
Terminy	te	są	najkorzystniejsze	do	stoso-
wania	większości	mikroskładników,	które	
mają	wpływ	zarówno	na	przemiany	azotu	
w	roślinie,	jak	i	jakość	ziarna,	co	jest	bar-
dzo	ważne	w	warunkach	nawożenia	azo-
tem,	na	świeżo	wapnowanych	glebach	oraz	
o	odczynie	pH	powyżej	6,5.	Podczas	prze-
orywania	słomy	pszenżyta	ozimego	na	1	t	
ziarna	pozostaje	w	glebie	ok.:
n	 6	kg	azotu,
n	 15	kg	potasu,	
n	 3	kg	fosforu.

Uprawa	gleby	pod	pszenżyto	ozime	
jest	uzależnione	od	stanu	roli	po	zbiorze,	
zwięzłości	gleby,	przedplonu	oraz	terminu	
zbioru,	warunków	atmosferycznych	oraz	
sprzętu	rolniczego.	Obecnie	obok	najpopu-
larniejszej	uprawy	płużnej	stosuje	się	meto-
dę	bezorkową.	Każda	z	nich	ma	zarówno	
swoje	zalety	i	wady.	Metodą	płużną	pszen-
żyto	uprawiane	jest	na	stanowisku	po	ku-
kurydzy,	motylkowych	oraz	po	zbożach.	
Siew	bezorkowy	po	rzepaku,	roślinach	oko-
powych	oraz	częściowo	po	zbożach.	Me-
toda	uproszczona	(bezorkowa)	w	porów-
naniu	do	pełnej	uprawy	zmniejsza	zuży-
cie	paliwa,	nakład	pracy,	a	także	ma	ko-
rzystny	wpływ	na	ograniczenie	erozji	gle-

by	oraz	wilgotność.	Może	za	to	zwiększać	
nasilenie	występowania	chwastów,	szkod-
ników	czy	chorób.	Uproszczenie	polega	
na	zastąpieniu	pługa	zestawami	uprawo-
wymi	i	uprawowo-siewnymi.	Na	glebach	
średnich	i	ciężkich	zabiegów	uprawowych	
nie	zaleca	się	przy	dużej	wilgotności	gle-
by,	gdyż	mogą	spowodować	zbyt	duże	za-
gęszczenie	gleby,	przyczynić	się	do	osłabie-
nia	wschodów,	a	także	zahamowania	wzro-
stu	roślin.	Uprawa	klasyczna	zmniejsza	po-
rażenie	pszenżyta	przez	choroby	grzybowe	
oraz	pozwala	na	dokładne	przykrycie	resz-
tek	pożniwnych.

Bardzo	ważnym	elementem	jest	prawi-
dłowo	dobrany	przedplon,	który	ograni-
cza	wymywanie	azotanów,	chroni	glebę	
przed	erozja,	zmniejsza	nasilenie	patoge-
nów,	zwiększa	zasoby	materii	organicznej,	
a	także	poprawia	aktywność	biologiczną	
gleby.	Dla	pszenżyta	najlepszymi	przed-
plonami	są	motylkowe	wieloletnie,	wcze-
sne	rośliny	strączkowe	przeznaczone	na	
nasiona,	rzepak	oraz	ziemniaki	nawożone	
obornikiem.	Grunt	po	lucernie	i	koniczy-
nie,	czy	ich	mieszankach	z	trawami	trzeba	
przygotować	pod	siew,	aby	uzupełnić	bra-
ki	wody	i	przyspieszyć	rozkład	resztek	po-
żniwnych.	Najgorszymi	przedplonami	są	
rośliny	zbożowe,	za	wyjątkiem	owsa,	gdyż	
powodują	spadek	plonu	o	20%	w	stosun-
ku	do	przedplonów,	które	nie	są	zbożami.	
Obniżka	plonu	po	zbożach	związana	jest	
z	większym	wypadaniem	roślin	w	czasie	
wegetacji,	słabszym	krzewieniem,	zmniej-
szoną	liczbą	kłosów	i	obniżoną	masą	zia-
ren	w	kłosie.	Przedplony	zboża	ozimego	
powodują	większe	zachwaszczenie,	pszen-
żyto	ozime	często	jest	porażane	przed	cho-
roby	systemów	korzeniowych.

Źródła: 
- https://www.ior.poznan.pl/plik,1377,metodyka-
integrowanej-ochrony-pszenzyta-pdf.pdf, do-
stęp 28.02.2021

- https://polifoska.pl/porady/271-tajemni-
ca-uprawy-pszenzyta-ozimego, dostęp 
28.02.2021

- https://doradca-rolniczy.pl/zyto-i-pszenzy-
to-agrotechnika-i-odmiana-pawo/, dostęp 
28.02.2021

Pszenżyto jest to zboże łączące w sobie cechy pszenicy i żyta, o mniejszych wymaganiach glebowych, a jednocze-
śnie o większej tolerancji na niskie pH gleby. Pszenżyto jest głównie surowcem paszowym, a swoje zastosowanie 
może znaleźć w piekarnictwie oraz przy produkcji słodu.

inż. Agnieszka Kieliszek 
Doradca	Zespołu	Doradców	w	Elblągu

Agrotechnika uprawy pszenżyta ozimego
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Słonecznik	bulwiasty	jest	zdrowszy	niż	np.	
ziemniaki	i	można	go	spożywać	na	suro-
wo.	W	uprawie	tej	niezwykłej	rośliny	wa-
runki	glebowe	nie	są	kluczowe,	ponieważ	
rośnie	on	niemalże	wszędzie.	Nie	wyma-
ga	również	stosowania	żadnych	środków	
ochrony	roślin.	

Skąd	pochodzi?	Krzysztof	Kolumb	przywiózł	do	Europy	pomi-
dory,	ziemniaki,	kukurydzę	czy	papryki	oraz	topinambur.	Z	uwa-
gi	na	szybki	wzrost	oraz	skromne	wymagania	glebowe	roślina	
stanowiła	doskonałe	źródło	pożywienia	również	w	czasie	II	woj-
ny	światowej.	Później	uprawiano	ją	głównie	jako	roślinę	ozdob-
ną,	która	często	tworzyła	swoiste	żywopłoty	świetnie	chroniąc	
przed	słońcem	i	wiatrem.	Jest	wysoki	(do	4	m)	i	ma	piękne,	drob-
ne,	żółte	kwiaty	przypominające	nieco	miniaturowe	słoneczniki.

Znanych	jest	kilka	odmian,	które	różnią	się	wielkością	i	ko-
lorem	bulwy:	od	jasnobrązowych,	przez	różowofioletowe,	po	
brunatne	(w	środku	białe).	Uważa	się	jednak,	że	najsmaczniejsze	
to	te	jasnobrązowe	i	to	one	najczęściej	stosowane	są	w	kuchni.	
Pozostałe	to	raczej	warzywa	pastewne.	Po	ugotowaniu	w	sma-
ku	przypominają	ziemniak	z	orzechową	lub	słonecznikową	
nutką.	Na	surowo	smakują	podobnie	jak	rzepa.	

Staropolska	bulwa	oprócz	swoich	walorów	smakowych	oraz	
łatwej	i	taniej	uprawie	jest	bardzo	cenna	również	dla	naszego	
zdrowia.	Zawiera	dużo	żelaza,	magnezu,	wapnia,	fosforu	i	po-
tasu.	Jest	też	źródłem	wielu	witamin,	w	szczególności	K	i	C.	Li-
sta	chorób,	przy	leczeniu	których	wskazane	jest	jej	spożywanie	
jest	naprawdę	długa,	np.	cukrzyca,	choroby	serca,	choroby	ukła-
du	pokarmowego,	choroby	układu	nerwowego	i	wiele	innych.	
Wspomaga	odchudzanie,	idealna	również	dla	kobiet	w	ciąży	
ze	względu	na	dużą	zawartość	kwasu	foliowego.	Mówi	się,	że	
posiada	też	właściwości	antynowotworowe.	

Topinambur,	to	roślina	wieloletnia,	łatwa	w	uprawie.	Kla-
sa	ziemi	nie	jest	istotna,	ale	jeśli	mamy	glebę	ciężką,	gliniastą,	
należy	ją	najpierw	rozluźnić	aby	zwiększyć	jej	przepuszczal-
ność.	Należy	zwrócić	uwagę,	że	topinambur	to	roślina	bardzo	
ekspansywna	i	brak	kontroli	może	spowodować	rozplenienie	
się,	a	także	wypieranie	innych	roślin.	

Jeśli	planujemy	uprawę	topinamburu,	to	przed	zakupem	
bulw	upewnijmy	się,	że	pochodzą	z	dobrego	źródła.	Wielkość	
bulwy	ma	duże	znaczenie,	ponieważ	do	uprawy	nadają	się	eg-
zemplarze	o	wadze	ok.	40-50	g.	Bulwy	sadzimy	wczesną	wio-
sną	bezpośrednio	do	gruntu	na	głębokości	10-15	cm	w	rzędach	
co	30-60	cm.	Robimy	to	dość	wcześnie,	bo	roślina	ta	jest	odpor-
na	na	mrozy.	Możemy	sadzić	również	jesienią.	

Topinambur	dobrze	rośnie	w	towarzystwie	fasoli	tycznej.	By	
fasola	mogła	używać	łodyg	słonecznika	jako	naturalnych	pod-
pór	należy	sadzić	go	od	północy,	a	fasolę	od	południa.	

Uprawę	podlewamy	jedynie	podczas	suszy	i	we	wczesnym	
stadium	rozwoju.	Niedopuszczenie	do	kwitnienia	topinambu-
ru	może	wpłynąć	korzystnie	na	plony.	Możemy	go	więc	skra-
cać	na	wysokości	1,5	m	lub	pozwolić	mu	kwitnąć.	Zależy	jakie	
plony	chcemy	zebrać.

Zbiór	topinamburu	przypada	późnym	latem	lub	wczesną	je-
sienią	aż	do	pierwszych	przymrozków.	Gdy	liście	słonecznika	
zaczynają	żółknąć,	to	jest	dla	nas	sygnał	do	rozpoczęcia	zbio-
rów.	Ścinamy	rośliny	nisko	(na	wysokości	ok.	30	cm),	a	bulwy	
wykopujemy	widłami	lub	koparką	do	ziemniaków.	Jeśli	zależy	
nam	na	bulwach	z	dużą	zawartości	inuliny	(wielocukier,	błon-
nik	i	naturalny	prebiotyk),	powinniśmy	pozostawić	je	w	ziemi	
do	wczesnej	wiosny.

Bulwy	można	przechowywać	podobnie	jak	ziemniaki.	Naj-
lepiej	w	chłodnym	miejscu	przysypane	piaskiem	z	torfem	(do	
pół	roku)	lub	do	codziennego	spożywania	w	lodówce	(do	2	ty-
godni).	Można	je	też	mrozić.	Lekko	przemarznięte	bulwy	ro-
bią	się	nieco	delikatniejsze	i	słodsze.

Jak	widać,	bohater	artykułu	ma	wiele	zalet,	 efektowny	
i	smaczny,	ale	najważniejsze	są	jego	właściwości	lecznicze	co	
czyni	go	coraz	bardziej	popularnym.	Warzywo	to	zapewne	nie	
zastąpi	ziemniaków	ale	będzie	dla	nich	ciekawą	alternatywą	
oraz	smacznym	składnikiem	wielu	potraw	na	naszych	stołach.

Źródła:
- www.miod-malina.pl 
- www.medonet.pl 
- www.mgprojekt.com.pl 

Zapomniany topinambur wraca do łask
Ziemna gruszka, karczoch jerozolimski, staropolska lub indiańska bulwa, to znany pod różnymi nazwami słonecznik 
bulwiasty czyli topinambur. Przez lata roślina uznawana za chwast, jednak pojawiała się na stołach naszych przodków, 
gdy nie było co włożyć do gara, znowu zwraca uwagę smakoszy.

inż. Monika Pałdyna
Starszy	Doradca	Zespołu	Doradców	w	Piszu
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W	październiku	wszystkie	prace	przeno-
siły	się	do	domów.	Dawniej	w	tym	cza-
sie	pozyskiwano	włókna	z	roślin	włókni-
stych,	m.in.	z	lnu	i	konopi.	Obrabiano	sło-
mę	lnianą	lub	konopną	oddzielając	włókno	
od	paździerzy	–	od	tych	czynności	nazwę	
swą	otrzymał	miesiąc	październik.

W	październiku	przygotowujemy	pola	i	ogród	do	zimowego	
spoczynku.	Należy	kończyć	wybieranie	roślin	korzeniowych,	
bulwiastych,	kłączowych,	ziół	korzeniowych.	W	pierwszych	
dniach	miesiąca	sadzi	się	na	miejsca	stałe	rozsady	sałaty	zi-
mującej,	przygotowuje	się	także	zagony	do	ozimego	wysiewu	
marchwi,	pietruszki	korzeniowej	i	naciowej	i	kopru,	sadzi	się	
cebulę	dymkę	oraz	czosnek	ozimy.	

Również	w	sadownictwie	październik	to	czas	przygoto-
wań	do	zimy.	Na	początku	miesiąca	zbieramy	jeszcze	późne	
odmiany	jabłoni,	grusz	oraz	śliw.	Zbiera	się	owoce	jagodowe	
–	jeżyny,	maliny	powtarzające,	jest	to	również	czas	na	zbiór	
orzechów	włoskich,	przy	czym	należy	pamiętać,	aby	orzechy	
zbierać	z	ziemi	–	mamy	wtedy	pewność,	że	osiągnęły	one	
odpowiednią	dojrzałość	i	nadają	się	do	suszenia.	W	drugiej	
połowie	miesiąca	zazwyczaj	pojawia	się	na	rynku	wysokiej	
jakości	materiał	 szkółkarski	–	można	zatem	przystępować	
do	sadzenia	interesujących	nas	odmian	drzewek	i	krzewów	
owocowych.	Należy	pamiętać,	aby	sadzić	drzewka	 i	krze-
wy	na	dobrze	przygotowanym	miejscu,	odpowiednio	zasi-
lić	(na	przykład	potasem	w	dawce	1	kg	K2O	na	100	m2	po-
wierzchni	nawożonej)	i	zabezpieczyć	młode	rośliny	przed	zi-
mą	(np.	owinąć	papierem	lub	osłonką	plastikową	zabezpie-
czając	w	ten	sposób	przed	zającami).	Dawniej	październik	był	
miesiącem,	w	którym	siało	się	nasiona	jabłoni,	gruszy,	śliwek	
i	wiśni	a	także	orzechów	–	dziś	ze	względu	na	ogromną	do-
stępność	odhodowanych	sadzonek	na	rynku	nie	praktykuje	
się	domowych	sposobów.

W	ogrodach	przydomowych	w	październiku	wykopuje	się	
i	dzieli	karpy	kwiatów	ozdobnych,	wyjmuje	się	bulwy,	korze-
nie,	sadzi	się	kłącza	konwalii	i	cebule	kwiatów	na	przykład	tu-
lipanów.	Dobrze	jest	wyjmować	kłącza	i	bulwy,	gdy	przymroz-
ki	zwarzą	liście	i	wstrzymają	wegetację,	co	czasem	w	paździer-
niku	z	racji	pogody	jest	niemożliwe	–	warto	jest	wtedy	prze-
nieść	takie	prace	na	listopad.

Można	przesadzać	zimozielone	krzewy	iglaste	 i	 liściaste	
a	także	wykopać,	podzielić	i	przesadzać	odporne	na	mróz	by-
liny.	W	drugiej	połowie	miesiąca	należy	sadzić	ozdobne	krze-
wy	produkowane	z	gołym	korzeniem	jak	i	krzewy	żywopło-
towe	i	róże.	Rośliny	zdążą	się	jeszcze	ukorzenić	przed	zimą,	
co	korzystnie	wpłynie	na	ich	zimotrwałość	i	odporność	na	su-
szę.	Zregenerowanie	systemu	korzeniowego	przed	zimą	po-
zwoli	na	szybsze	pobieranie	wody	i	składników	pokarmowych	
wiosną	a	co	za	tym	idzie	usprawni	ruszenie	wegetacji	wiosną.	

Październik	to	jeszcze	miesiąc	często	słoneczny,	jednak	naj-
wyższa	pora	pomyśleć	o	zimie	i	odpowiednio	przygotować	na	
nią	trawniki,	aby	później	na	wiosnę	nie	zostać	niemile	zasko-
czonym	wyglądem	naszego	„zielonego	dywanu”.	Oprócz	od-
powiedniego	nawożenia,	które	należy	zastosować	już	w	sierp-
niu,	aby	trawa	zdążyła	je	wykorzystać	przed	przymrozkami,	
należy	pamiętać	o	rodzaju	zastosowanego	nawozu	–	nie	po-
winien	zawierać	znacznych	ilości	azotu,	który	spowodowałby	
zbyt	intensywny	wzrost	traw	i	obniżoną	odporność	na	pleśń	
pośniegową.	Okres	jesienny	spowalnia	wzrost	traw,	tak	więc	
można	je	kosić	rzadziej	–	w	październiku	zaleca	się	2	kosze-
nia	trawy.	Kosić	trawę	należy	do	nadejścia	pierwszych	poważ-
niejszych	chłodów	jesiennych.	Trawę	należy	skosić	nisko	–	2,5	
-4	cm	–	zapobiegnie	to	pokładaniu	się	trawy	pod	śniegiem.

Pomimo	tego,	że	 jesień	 jest	czasem	spokojniejszym	pod	
względem	prac	polowych	–	to	przygotowanie	ogrodu	i	sadu	do	
zimy	jest	zajęciem	bardzo	pracochłonnym.	Warto	jednak	po-
święcić	ten	czas	i	energię	na	wykonanie	wszystkich	niezbęd-
nych	prac	po	to,	aby	na	wiosnę	cieszyć	oczy	pięknym	widokiem.

Październik to ostatni miesiąc pracy na roli i w ogrodzie. Według odwiecznej tradycji około 28 października czyli około 
św. Szymona i św. Judy Tadeusza następowała tzw. „głucha jesień” – prawie wszystkie prace na polu i w ogrodzie były 
już ukończone, zwierzęta przestawały być na pastwiskach, więc na polu robiło się pusto i głucho – stąd też taka nazwa.

Emilia Zajączkowska
Doradca	Zespołu	Doradców	w	Gołdapi

Październikowe prace
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W dniach 23-24 września 2021 roku, na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie odbył się LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Perspektywy i zagrożenia 
w hodowli i użytkowaniu zwierząt”.

dr inż. Rodian Pawłowski 
Starszy	Specjalista	Działu	Technologii	Produkcji	Rolniczej

PTZ o perspektywach i zagrożeniach
w hodowli i użytkowaniu zwierząt

Organizatorem	zjaz-
du	było	Olsztyńskie	
Koło	 Polskiego	To-
warzystwa	Zootech-
nicznego,	 a	współ-
organizatorami	Wy-
dział	 Bioinżynie-
rii	 Zwierząt	 UWM	

w	Olsztynie	oraz	European	Society	for	
New	Methods	in	Agricultural	Research	
(ESNA).	Patronat	nad	tym	wydarzeniem	
objął	m.in.	pan	Damian	Godziński	Dyrek-
tor	Warmińsko-Mazurskiego	Ośrodka	Do-
radztwa	Rolniczego	z	siedzibą	w	Olsztynie.

Celem	LXXXV	Zjazdu	Naukowego	
Polskiego	Towarzystwa	Zootechnicznego	
w	Olsztynie	była	dyskusja	i	wymiana	po-
glądów	pomiędzy	naukowcami	z	wiodą-
cych	ośrodków	naukowych	z	Polski	i	za-
granicy,	a	także	z	praktykami	w	zakresie	
szeroko	rozumianej	zootechniki,	ochrony	
środowiska	w	rolnictwie	oraz	ochrony	za-
sobów	naturalnych	w	kontekście	współ-
czesnych	problemów	w	chowie	i	hodow-
li	zwierząt.	Była	to	także	niepowtarzalna	
okazja	do	rozmów	o	wyzwaniach,	jakie	
stoją	przed	produkcją	zwierzęcą	w	Polsce.

Dwudniowy	zjazd	choć	ze	względu	
na	pandemię	Covid-19	odbywał	się	w	for-
mie	zdalnej,	podzielony	został	na	Sesję	
Plenarną,	która	odbywała	się	23	wrze-
śnia	br.,	oraz	na	obrady	w	poszczegól-
nych	sekcjach	PTZ,	zaplanowane	na	pią-
tek	24	września	2021	roku.	Sesję	plenarną	

prowadziła	Prof.	Anna	Wójcik	z	Katedry	
Higieny	Zwierząt	i	Środowiska	Wydziału	
Bioinżynierii	Zwierząt	Uniwersytetu	War-
mińsko-Mazurskiego	w	Olsztynie,	peł-
niąca	jednocześnie	funkcję	prezesa	Pol-
skiego	Towarzystwa	Zootechnicznego	im.	
Michała	Oczapowskiego.	W	trakcie	sesji	
plenarnej	poruszane	zostały	zagadnienia	
zagrożeń	epidemiologicznych	u	trzody	
chlewnej	i	drobiu,	a	także	wpływ	pro-
dukcji	zwierzęcej	na	środowisko	natural-
ne.	Nie	zabrakło	także	tematów	nt.	no-
wych	systemów	i	technologii	w	rolnic-
twie	i	w	produkcji	zwierzęcej.	

Następnego	 dnia	 obradowano	
w	ośmiu	sekcjach	tematycznych	zajmu-
jących	się	poszczególnymi	gatunkami	
zwierząt	gospodarskich,	wolnożyjących	
i	towarzyszących,	a	także	poruszających	
kwestie	żywienia	zwierząt.	W	progra-
mach	sekcji	omawiano	wyniki	badań	
prowadzonych	w	różnych	ośrodkach	
naukowych	w	kraju	i	zagranicą.	Wystę-
powali	naukowcy	i	doświadczeni	zoo-

technicy,	a	także	specjaliści	w	zakresie	
weterynarii	i	rolnictwa.	

W	obradach	nie	mogło	zabraknąć	tak-
że	przedstawicieli	naszego	Ośrodka,	któ-
rzy	brali	udział	w	czwartkowej	Sesji	Ple-
narnej	oraz	w	piątkowych	spotkaniach	
Sekcji	Chowu	i	Hodowli	Bydła	oraz	Sekcji	
Chowu	i	Hodowli	Trzody	Chlewnej.	Na-
si	pracownicy	zaznaczają,	że	choć	wyniki	
badań	prezentowane	w	czasie	zjazdu	by-
ły	w	ujęciu	naukowym,	to	mają	one	istot-
ny	wymiar	praktyczny	i	poruszają	priory-
tetowe	wyzwania	jakie	stawia	się	przed	
współczesnym	rolnictwem,	m.in.	bioase-
kurację,	ochronę	środowiska	naturalnego,	
dobrostan	zwierząt	oraz	wykorzystanie	
krajowych	źródeł	białka	w	paszy.

Kolejny	Zjazd	zapowiadany	na	przy-
szły	rok	ma	odbyć	się	w	Krakowie,	oby	
do	 tego	 czasu	 ograniczenia	 związa-
ne	z	pandemią	Covid-19,	pozwoliły	na	
przeprowadzenie	zjazdu	w	formie	sta-
cjonarnej.
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Okres niższych temperatur oraz krótszy dzień świetlny to czynniki, które powodują, że późna jesień i zima to czas 
sprawdzianu dla systemu w jakim utrzymywane są zwierzęta. Znaczącą rolę w utrzymaniu dobrej zdrowotności 
zwierząt, a przez to produkcyjność, odgrywają budynki inwentarskie.

Mirosław Zdunek 
Główny	Doradca	Zespołu	Doradców	w	Lidzbarku	Warmińskim

Budynki inwentarskie a dobra zdrowotność 
bydła mlecznego w okresie zimowym

Z	badań	wynika,	że	okres	niskich	temperatur	
(późna	jesień	i	zima)	sprawia	więcej	proble-
mów	w	obiektach	alkierzowych	niż	w	obiek-
tach,	gdzie	krowy	przebywają	w	oborze	bez	
względu	na	sezon	przez	cały	czas	(Fiedoro-
wicz	G.,	Mazur	K.	2011).	Obory	alkierzowe	
są	to	najczęściej	budynki	starego	typu,	nisko	
sklepione	o	małej	kubaturze.	Wyposażone	

najczęściej	w	wentylację	grawitacyjną.	W	badaniach	zootech-
nicznych	stwierdzono,	że	utrzymywanie	zwierząt	w	pomiesz-
czeniach	chłodnych,	wilgotnych,	niedostatecznie	wentylowa-
nych	i	z	przeciągami	powoduje	obniżenie	wydajności	o	10-14%,	
większe	zużycie	pasz	na	jednostkę	produkcji	o	12-35%	oraz	2-3	
krotny	wzrost	zachorowalności	(Wolińska	J.	2009).	Mikrokli-
mat	ma	również	wpływ	na	stan	budynku	inwentarskiego,	je-
go	trwałość	i	warunki	cieplne	(Wolski	1988).	Produkcyjność	sta-
da	krów	mlecznych	zależy	głównie	od	genetyki,	długości	ży-
cia,	pobranej	dawki	pokarmowej,	zdrowotności	i	od	optymal-
nych	warunków	środowiskowych	–	w	okresie	zimy	jest	to	mi-
kroklimat	panujący	w	oborze.	Jego	składowymi	są	takie	cechy	
powietrza	jak:	temperatura,	wilgotność,	prędkość	ruchu	oraz	
obecność	gazów	i	drobin	kurzu.

Mikroklimat	to	również	oświetlenie	i	natężenie	hałasu.	Są	to	
główne	czynniki	środowiskowe,	które	mają	bezpośredni	wpływ	
na	komfort,	zdrowotność	krów	i	wydajność.	Liczy	się	nie	tylko,	
jakie	wartości	przyjmują	poszczególne	składowe	mikroklima-
tu,	a	także	to	czy	istnieje	pomiędzy	nimi	równowaga.	Podczas	
zimy	najtrudniej	zapanować	w	oborze	nad	temperaturą,	wil-
gotnością	powietrza	oraz	prędkością	jego	wymiany.	Wpływ	na	
te	czynniki	mają	wielkość	kubatury	budynku,	wielkość	stada	
oraz	wyposażenie	odpowiadające	za	wentylację	obory.	Z	obser-
wacji	wynika,	że	obiekty	starego	typu	podczas	występowania	
niskich	temperatur	mają	spore	trudności	w	utrzymaniu	rów-
nowagi	mikroklimatycznej	ze	względu	na	brak	wentylacji	wy-
muszonej	a	jedynie	wyposażone	są	w	wentylacje	grawitacyjną.	
Obiekty	tego	typu	nie	są	dostosowane	do	utrzymania	zwierząt,	

których	produkcyjność	jest	na	wysokim	poziomie	mleczności.	
Jest	to	spowodowane	tym,	iż	krowy	HF	z	racji	produkcji	kil-
kakrotnie	większej	ilości	mleka	wydzielają	więcej	ciepła	i	wy-
dychają	większą	ilość	gazów	niż	to	bydło	mleczne,	pod	które	
projektowane	były	stare	obiekty	inwentarskie.	

Optymalna	 temperatura	dla	krów	mlecznych	będących	
w	laktacji	wynosi	8-16°C.	W	budynkach	uwięziowych,	w	któ-
rych	nie	ma	oddzielonych	pomieszczeń	do	udoju	krów,	utrzy-
mywana	jest	wyższa	temperatura.	Jak	wynika	z	literatury	opty-
malna	wilgotność	względna	dla	wszystkich	grup	bydła	to	60-
80%.	Pamiętać	należy,	iż	ilość	pary	wodnej	jaka	może	być	roz-
proszona	w	powietrzu	maleje	wraz	ze	spadkiem	temperatu-
ry	(Fiedorowicz	i	in.	2008).	Dlatego	jeśli	temperatura	w	oborze	
znacznie	przewyższa	tę	na	zewnątrz,	wystarczy	otwarcie	drzwi	
na	krótką	chwile	i	następuję	skraplanie	się	wody	na	ścianach,	
stropie,	wyposażeniu	obory	oraz	na	sierści	bydła.	Zbyt	wyso-
ka	wilgotność	powietrza	w	połączeniu	z	niską	temperaturą	po-
woduje,	że	zwierzęta	mogą	mieć	problemy	z	utrzymaniem	sta-
łej	ciepłoty	ciała.	Dotyczy	to	głownie	zwierząt	młodych,	któ-
rych	metabolizm	nie	działa	tak	szybko,	jak	u	wysokowydaj-
nych	krów,	których	żwacze	wydzielają	duże	ilości	ciepła.	Dla-
tego	w	obiektach	dla	młodzieży	należy	zadbać	o	odpowiednią	
wentylację	usuwając	wilgotne	powietrze.	Ściółka	w	dużej	ilo-
ści	suchej	słomy	jest	takim	czynnikiem,	który	absorbuje	z	po-
wietrza	nadmiar	wilgoci	i	dlatego	ważne	jest	częste	dościelanie	
w	czasie	spadków	temperatur.	Planując	dostosowanie	starych	
budynku	do	mikroklimatu	należy	uwzględnić	komfort	zwie-
rząt	jak	również	poprawne	warunki	pracy	dla	obsługi	zwierząt.	
Dlatego	planując	modernizację	obiektów	starych	powinniśmy	
uwzględnić	izolację	termiczną,	która	może	poprawić	równowa-
gę	miedzy	temperaturą	i	wilgotnością	powietrza	uwzględnia-
jąc	realną	obsadę	zwierząt.

Ważnym	czynnikiem	produkcyjności	mlecznej	 jest	odpo-
wiednie	oświetlenie.	Według	zaleceń	 intensywność	światła	
w	pomieszczeniach	dla	krów	mlecznych	powinna	wynosić	15-
30	luksów,	a	powierzchnia	okien	w	stosunku	do	podłogi	1:16.	

Obora więziowa po modernizacji

Obora więziowa po modernizacji
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Ważne	jest	również	to	jak	te	okna	są	usytuowane	oraz	ich	prze-
puszczalność	dla	promieniowania	świetlnego.	Okna	powin-
ny	być	czyste	a	ściany	wewnątrz	obiektu	winny	posiadać	bia-
ły	kolor.	Ma	to	pozytywny	wpływ	na	przenikanie	i	oświetle-
nie.	Jak	podaje	literatura	optymalnym	okresem,	podczas	któ-
rego	krowy	powinny	mieć	zapewnione	oświetlenie	jest	16	h	
na	dobę.	Wiąże	się	to	z	dodatkowym	doświetleniem	pomiesz-
czeń	w	ciągu	zimy.	Z	badań	wynika,	iż	dodatkowe	oświetle-
nie	zapewnia	wyższe	pobieranie	paszy	oraz	większą	produk-
cję	mleka	niż	w	przypadku	poprzestania	jedynie	na	natural-
nym	oświetleniu	(Romaniuk	1996).

Niewłaściwe	przygotowanie	obory	do	zimy	może	skutkować	
zaburzeniami	zdrowotnymi	u	bydła,	które	mogą	mieć	wpływ	
na	ich	wydajność	i	jakość.	Mniejsze	przyrosty	cieląt	bądź	gorsza	
produkcyjność	krów	nie	są	widoczne	natychmiast	lecz	w	dłu-
gofalowym	rozrachunku.	W	okresie	zimowym	w	budynkach	
o	mikroklimacie	wilgotnym	przy	słabej	wentylacji	i	dużej	obsa-
dzie	zwierząt	mogą	być	zwiększone	zachorowalności	na	grzybi-

ce	skóry.	Najczęstszym	patogenem	wywołującym	zmiany	cho-
robowe	na	skórze	bydła	jest	grzyb	Trichophyton verrucosum.	Naj-
bardziej	skutecznym	sposobem	walki	z	grzybicą	jest	zapewnie-
nie	zwierzętom	właściwego	mikroklimatu	w	pomieszczeniach	
oraz	właściwe	żywienie.	W	dawce	pokarmowej	należy	zasto-
sować	odpowiedni	poziom	białka,	karotenów,	miedzi,	żelaza	
oraz	witamin	A	i	D.	Inną	najczęściej	występującą	chorobą	wy-
stępującą	zimą	u	bydła	jest	zapalenie	płuc.	Jej	przebieg	jest	naj-
cięższy	u	młodego	bydła,	które	są	utrzymywane	w	pomiesz-
czeniach	o	zbyt	dużej	wilgotności,	w	których	panuje	zbyt	ni-
ska	temperatura	przy	sporych	przeciągach	np.	spowodowanych	
nieszczelnymi	drzwiami	lub	oknami.	Przyczyną	jest	również	
stężenie	gazów	toksycznych	oraz	zbyt	duża	obsada	w	cielętni-
kach.	Może	powodować	duże	straty	ekonomiczne.

Źródła:
- Mikroklimat w budynkach inwentarskich Wolski L. 1988.
- Mikroklimat pomieszczeń w oborach w okresie jesienno-zimowym 
Fiedorowicz G., Mazur K. 2011

- Zdjęcia – M. Zdunek

Tabela 1. Oświetlenie w pomieszczeniach dla bydła

Grupa zwierząt
Stosunek

powierzchni
okien do podłogi

Natężenie 
oświetlenia 

(lx)

Krowy	mleczne 1:16 20-30

Jałówki	powyżej	6	m-cy 1:20 20-30

Bukaty	powyżej	6	m-cy 1:25 20-20

Cielęta	3-6	m-cy 1:20 20-30

Cielęta	do	3	m-cy 1:18 20-30
Źródło (Dz. U. Nr 167/poz. 1629 z 2003 r. z p.zm)

Tabela 2 Temp. powietrza w pomieszczeniach dla bydła

Grupa zwierząt
Mini-
mum
(°C)

Opti-
mum
(°C)

Maksi-
mum
(°C)

Krowy	mleczne 6 8-16 25

Jałówki	powyżej	6	m-cy 6 8-16 25

Bukaty	powyżej	6	m-cy 6 10-18 25

Cielęta	do	6	m-cy 8 12-16 25

Porodówka 16 16-20 25
Źródło (Dz. U. Nr 167/poz. 1629 z 2003 r. z p.zm)

Obora wolnostanowiskowa boksowa z nowoczesnym systemem regu-
lacji mikroklimatu Budki dla cieląt ustawione przy oborze

Obora wolnostanowiskowa boksowa – kurtyny sterowane za pomo-
cą stacji pogodowej 

Pojedyncze kojce dla cieląt do 2 tygodni po urodzeniu
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Biegunki to nadal główna przyczyna upadków wśród nowonarodzonych cieląt, co zwłaszcza w dużych stadach gene-
ruje znaczne straty finansowe. Biegunka, potocznie zwana rozwolnieniem, to zaburzenie trawienia, którego głównym 
objawem są częste wypróżnienia oraz zmieniona konsystencja mas kałowych.

mgr Magdalena Okurowska 
Starszy	Doradca	Zespołu	Doradców	w	Olsztynie

Biegunki u cieląt – przyczyny, profilaktyka
i leczenie

Najczęstszą	przyczyną	biegunek	są:	infekcje	
wirusowe	wywołane	przez:	rotawirusy,	ko-
ronawirusy,	czy	parwowirusy,	oraz	infekcje	
pierwotniacze,	których	przyczyną	są	kryp-
tosporidia,	lub	też	infekcje	bakteryjne,	wy-
woływane	przez	Escherichia coli.	Nierzadko	
za	pojawienie	się	biegunek	u	cieląt	odpowia-
da	człowiek,	albowiem	mogą	one	być	wy-

nikiem	błędów	żywieniowych,	bądź	braku	należytej	higieny	
urządzeń	służących	do	pojenia	cieląt,	czy	brudnych	legowisk.	
Biegunki	ze	względu	na	przyczynę,	która	ją	wywołała	różnią	
się	przebiegiem,	objawami	i	determinują	różny	sposób	lecze-
nia	chorych	zwierząt.	

Długotrwała	biegunka,	jest	bardzo	niebezpieczna,	bo	może	
prowadzić	do	odwodnienia	organizmu,	arytmii	związanej	z	za-
burzeniem	koncentracji	potasu	we	krwi,	kwasicy	metabolicznej,	
zmniejszenia	objętości	wyrzutowej	serca,	słabszego	utlenowania	
tkanek,	szoku	hipowolemicznego,	czy	nawet	wtórnych	stanów	
posocznicowych.	Biegunkowe	cielęta	mają	zwykle	zaburzo-
ny	odruch	ssania,	dlatego	bardzo	ważne	jest	szybkie	podjęcie	
odpowiedniego	leczenia	polegającego	w	dużej	mierze	na	sku-
tecznym	nawodnieniu	chorego	organizmu,	czyli	uzupełnienie	
niedoboru	płynów	ustrojowych,	skorygowanie	poziomu	elek-
trolitów	i	zaburzeń	kwasowo-zasadowych.	Można	przeprowa-
dzić	je	w	sposób	doustny	lub	dożylny.	Wskazaniem	do	dożyl-
nego	nawodnienia	jest	znaczny	stopień	odwodnienia	organi-
zmu	wynoszący	około	6%	z	jednoczesnym	zmniejszeniem	lub	
brakiem	łaknienia.	W	przypadku,	gdy	odruch	ssania	jest	za-
chowany	zaleca	się	stosowanie	płynów	doustnych.	Warto	wie-
dzieć,	ze	optymalny	płyn	do	nawadniania	doustnego	powi-
nien	zawierać	sód	i	być	źródłem	substancji	alkalizujących	oraz	
energetycznych,	a	także	powinien	zawierać	dodatek	np.	glu-
taminianów,	które	stymulują	odnowę	uszkodzonego	nabłonka	
jelitowego.	Płyn	taki	powinien	być	osmolalny,	w	którym	sto-
sunek	glukozy	do	sodu	powinien	wynosić	jak	1:1	lub	1:3.	Do-
ustne	płyny	nawadniające	powinny	być	stosowane	równolegle	
z	żywieniem	mlekiem,	a	nie	zamiast	mleka.	Jeszcze	nie	tak	
dawno	zalecano	1-2	dniowe	głodówki.	Obecnie	przyjmuje	się,	
że	cielętom	biegunkowym	należy	podawać	mleko	w	dziennej	
dawce	sięgającej	12%	masy	ciała.	Wraz	ze	stosowaniem	pły-
nów	nawadniających	bardzo	dobre	efekty	przynosi	równocze-
sne	leczenie	biegunek	środkami	wiążącymi	i	chroniącymi	bło-
nę	śluzową	jelit	takimi	jak:	Węgiel	leczniczy	(Carbo medicinalis)	
w	dawce	50	do	75	g	przez	dwa	do	trzech	dni,	białczan	taniny	
(1	do	5	g	dwa	razy	dziennie),	kaolin	(20	do	50	g),	bentonit	(30	
do	60	g	dwa	razy	dziennie),	czy	pektyny	zawarte	w	nasionach	
lnu	–	z	nich	sporządza	się	kleik	używając	do	tego	celu	z	1	kg	
nasion	lnu	na	20-30	litrów	wody.	Wielu	hodowców	nadal	poza	
ogólnodostępnymi	preparatami	przeciwbiegunkowymi	w	le-

czeniu	biegunek	u	zwierząt	hodowlanych	stosuje	tradycyjne	
środki	takie	jak:	kawa	zbożowa,	mąka	ziemniaczana,	kora	dę-
bu	i	ziele	tymianku.	Sporządza	się	z	nich	napary,	które	można	
stosować	przy	niewielkich	zmianach	w	wyglądzie	kału.	Przy	
leczeniu	silnych	biegunek,	lepiej	podać	odpowiednie	leki,	któ-
re	gwarantują	sukces	wyleczenia	z	choroby.

Co	zatem	zrobić,	by	uniknąć	niepotrzebnych	kosztów	i	zmi-
nimalizować	ryzyko	wystąpienia	biegunek	w	stadzie?	

Odpowiedzią	 jest	oczywiście	szeroko	zakrojona	profilak-
tyka	zapoczątkowana	już	przed	narodzinami	cieląt	poprzez	
szczepienie	krów.	Metoda	ta	polega	na	dwukrotnym	szcze-
pieniu	ciężarnych	krów	na	sześć	i	dwa	tygodnie	przed	poro-
dem,	a	w	przypadku	kolejnych	ciąż	wystarczy	 jednokrotna	
dawka	przypominająca	podawana	krowom	na	dwa	do	trzech	
tygodni	przed	spodziewanym	terminem	porodu.	Pozwala	to	
na	produkcję	większej	ilości	przeciwciał	w	siarze,	co	wiąże	się	
z	lepszym	uodpornieniem	cieląt.	Kolejnym	ważnym	elemen-
tem	profilaktyki	biegunek	jest	wczesne	odpajanie	nowonaro-
dzonych	cieląt	siarą	o	dobrej	jakości,	dzięki	czemu	zwiększa	
się	u	cieląt	lokalna	odporność	w	jelitach.	Siarę	zaleca	się	po-
dać	w	ilości	2	litrów	w	pierwszych	trzech	godzinach	od	po-
rodu,	a	następnie	kolejne	2	litry	należy	podać	cielęciu	w	ko-
lejnych	6-9	godzinach.	Jakość	siary	wpływa	na	jej	gęstość,	im	
jest	ona	gęstsza,	tym	zawiera	więcej	przeciwciał.	Dobrej	jako-
ści	siara	powinna	zawierać	od	50	do	100	g	immunoglobulin	
w	jednym	litrze.	Można	ją	gromadzić	i	przechowywać	w	lo-
dówce	do	tygodnia,	a	zamrożoną	nawet	do	15	lat.

Inny	korzystny	poza	siarą	wpływ	na	organizm	cielęcia	
mają	preparaty	z	żywymi	kulturami	bakterii	zawierający-
mi	głównie	bakterie	z	rodzaju	Lactobacillus,	które	wpływa-
ją	na	produkcję	witamin	z	grupy	B,	obniżenie	kwasowo-
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ści	treści	przewodu	pokarmowego,	aktywność	bakteriobój-
czą,	 stymulują	odporność	oraz	neutralizują	 enterotoksy-
ny.	W	profilaktyce	biegunek	u	cieląt	kluczową	rolę	odgry-
wa	utrzymanie	w	czystości	cielętników	i	sprzętu	używane-
go	do	karmienia.	Mając	to	na	uwadze	cielęta	powinny	być	
wychowywane	od	pierwszego	tygodnia	życia	w	indywidu-
alnych	budkach	np.	z	włókna	szklanego,	które	są	łatwe	do	
utrzymania	w	czystości	i	umożliwiają	skuteczną	dezynfek-
cję	na	przykład:	5-10%	roztworem	amoniaku,	3%	nadtlenku	
wodoru	(tzw.	wodą	utlenioną)	lub	10%	roztworem	formal-
dehydu	przez	2	godziny	w	przypadku	profilaktyki	zaka-
żeń	bakteryjnych	lub	wirusowych,	natomiast	w	celu	unik-
nięcia	zakażeń	pierwotniaczych	dezynfekcja	powinna	trwać	
około	16	godzin.	Poza	dezynfekcją,	częstym	myciem	wiader,	
smoczków,	czystymi	legowiskami	ważne	w	profilaktyce	bie-
gunek	jest	odpowiednie	karmienie	cieląt,	temperatura	pój-
ła	oraz	odpowiednie	umiejscowienie	wiader	ze	smoczkiem	
na	wysokości	głowy	cielęcia,	tak	by	podczas	ssania	rynien-

ką	przełykową	mleko	trafiało	bezpośrednio	do	trawieńca,	
zamiast	do	żwacza,	gdzie	 fermentuje	wywołując	biegun-
ki.	Ważne	w	karmieniu	cieląt	 jest	 jednorazowa	porcja	ży-
wieniowa	oraz	ilość	takich	porcji	w	ciągu	doby.	Zbyt	duża	
ilość	mleka	podana	jednorazowo	cielętom	może	się	przele-
wać	do	żwacza	i	w	nim	fermentować	wywołując	biegunki.	
Aby	tego	uniknąć	zaleca	się	by	nowonarodzone	cielęta	by-
ły	być	karmione	częściej	to	jest	w	3-4	porcjach	po	1,5	l	każ-
da.	Większe	cielęta	należy	karmić	dwa	razy	i	zapewnić	im	
dostęp	do	świeżej	i	czystej	wody.	

Reasumując:	by	uniknąć	biegunek	i	wszelkich	chorób	u	cie-
ląt	ważna	jest	zarówno	immunizacja	krów	w	okresie	około-
porodowym,	 jak	również	dbanie	o	należytą	czystość	miejsc	
bytowania	i	skarmiania	zwierząt,	szeroko	pojęta	profilakty-
ka	oraz	bioasekuracja.

Źródła dostępne u autora

Owce są gatunkiem zwierząt przeżuwających. Do specyficznych cech gatunkowych można zaliczyć charakterystyczną 
górną wargę podzieloną rynienką wargową na dwie części, silnie rozwinięte mięśnie języka oraz korzystną proporcję 
długości układu pokarmowego do długości tułowia i masy ciała.

mgr inż. Karol Sus 
p.o.	Kierownik	Zespołu	Doradców	w	Olecku

Podstawowe zagadnienia z żywienia owiec

Wiąże	się	to	z	możliwością	lepszego	wyko-
rzystania	pasz	przez	te	zwierzęta.	Szczególnie	
dotyczy	to	pasz	mniej	wartościowych.	Inten-
sywny	rozwój	układu	pokarmowego	jagniąt	
sprawia,	że	żwacz	osiąga	fazę	dojrzałości	już	
w	wieku	8	tygodni,	co	umożliwia	stosowanie	
różnorodnych	pasz.	Dalej	jednak	trzeba	kar-
mić	je	paszami	łatwo	strawnymi,	o	wysokiej	

jakości	ze	względu	na	znaczne	potrzeby	związane	z	intensyw-
nym	wzrostem	i	rozwojem	oraz	ograniczone	możliwości	trawienia	
błonnika.	Podawania	paszy	o	dużej	zawartości	błonnika	(słoma)	
powinno	się	unikać	w	pierwszym	roku	życia,	szczególnie	trykom.

Pobieranie	pasz	zależy	od	ich	jakości	i	rodzaju.	Pokarm	jest	
szybko	przeżuwany	i	połykany	dzięki	czemu	skraca	się	czas	
uczucia	sytości.	Pasze	płynne,	drobne	i	lekko	strawne	mogą	
przechodzić	wprost	do	trawieńca,	natomiast	pozostałe	do	żwa-
cza	i	po	powtórnym	przeżuciu	oraz	przemianach	biochemicz-

nych	zachodzących	pod	pływem	mikroorganizmów	żyjących	
w	przedżołądkach,	trafiają	dopiero	do	trawieńca.	Przeżuwanie	
zaczyna	się	po	upływie	ok.	40	minut	po	zakończeniu	pobie-
rania	pasz	i	trwa	30-45	min.	W	ciągu	doby	występuje	zwykle	
6-10	takich	okresów	żucia.

Potrzeby pokarmowe

Potrzeby	pokarmowe	owiec	zależą	od	ich	wieku,	płci,	ma-
sy	ciała,	stanu	fizjologicznego	związanego	z	rozrodem,	inten-
sywności	użytkowania	rozpłodowego,	plenności,	rodzaju	tuczu.	
O	poziomie	żywienia	owiec	młodych	decyduje	także	docelo-
wa	masa	ciała	jaką	mają	osiągnąć	w	wieku	dojrzałym.	Żywie-
nie	dostosowane	jest	do	potrzeb	owiec	młodych	i	trwa	z	regu-
ły	do	ukończenia	pierwszej	laktacji	u	maciorek	i	do	ukończenia	
pierwszej	stanówki	w	przypadku	tryków	(16-18	m-cy).	Wczesne	
użytkowanie	owiec	oraz	intensywne	technologie	użytkowania	
rozpłodowego,	wymagają	ustalenia	odrębnych	zasad	żywienia.
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Szczególnym	okresem	jest	laktacja,	gdzie	u	maciorek	rów-
nocześnie	odbywa	się	produkcja	mleka	i	wzrost	wełny.	O	po-
ziomie	żywienia	w	tym	okresie	decyduje,	oprócz	masy	ciała,	
wydajność	mleczna	oraz	plenność.

Pasze stosowane w żywieniu owiec

W	tradycyjnych	technologiach	użytkowania	podstawą	ży-
wienia	są	pasze	gospodarskie	z	grupy	objętościowych	suchych	
i	soczystych,	natomiast	pasze	treściwe	stanowią	uzupełnienie	
dawek	pokarmowych.	W	technologiach	nowoczesnych	używa	
się	pasz	pełnoporcjowych	w	formie	granulowanej	lub	brykie-
towej.	Umożliwia	to	uproszczenie	w	żywieniu	owiec	poprzez	
wprowadzenie	monodiety.

Pasze	objętościowe	suche	–	podstawowe	znaczenie	mają	sia-
na:	łąkowe	(o	bogatym	składzie	botanicznym),	z	roślin	motyl-
kowatych	(stanowią	źródło	białka	i	są	bardziej	przydatne	w	ży-
wieniu	jagniąt	i	młodzieży),	lucerny,	koniczyny	lub	mieszanek	
traw	z	motylkowatymi.	

Dzienna	dawka	siana	dla	owcy	dorosłej	nie	powinna	być	
niższa	niż	0,5	kg	a	najczęściej	waha	się	w	granicach	1-1,5	kg.

Słoma	–	pełni	istotną	funkcję	w	żywieniu	owiec	dorosłych,	
pozwala	zapewnić	odpowiedni	poziom	suchej	masy	w	dawce.	
Najbardziej	wartościowe	są	słomy	z	roślin	strączkowych.	Czę-
ściej	stosowane	są	jednak	słomy	zbożowe.	Unika	się	słom	ze	
zbóż	ościstych,	ponieważ	ości	są	przyczyną	powstawania	sta-
nów	zapalnych	i	bolesnych	ropni	w	początkowych	odcinkach	
układu	pokarmowego.	Z	tych	samych	względów	nie	podaje	się	
owcom	plew	zbóż	odmian	ościstych.	Plewy	i	strączyny	charak-
teryzują	się	wyższą	wartością	pokarmową	niż	słomy	tych	od-
mian	i	są	często	stosowane	w	mieszance	z	paszami	soczysty-
mi.	Największe	znaczenie	maja	plewy	owsiane	i	pszenne	oraz	
strączyny	grochu	i	peluszki.	Średnia	dzienna	dawka	słomy	to	
0,5-1,5	kg	natomiast	ilość	plew	i	strączyn	w	dawce	pokarmo-
wej	ogranicza	się	do	0,2-0,5	kg.

Pasze	objętościowe	soczyste	–	w	letnim	żywieniu	owiec	pod-
stawowym	i	najtańszym	źródłem	składników	pokarmowych	
jest	pastwisko	i	zielonki.	Przyjmuje	się,	że	owca	może	zebrać	
na	pastwisku	w	ciągu	7-10	h	ilość	zielonki	odpowiadającą	ok.	
10%	masy	jej	ciała.	Pastwiska	przeznacza	się	z	reguły	dla	ma-
tek	oraz	jarek	od	6	m-ca	życia.	Tryki	rozpłodowe	i	młode	trycz-
ki	hodowlane	są	żywione	zielonką	dowożoną	do	owczarni	lub	
na	wybiegi,	gdyż	żywienie	tych	grup	musi	być	ściśle	kontrolo-
wane	aby	utrzymać	zwierzęta	w	dobrej	kondycji	rozpłodowej	
oraz	aktywności	płciowej.	Najczęściej	wykorzystuje	się	mie-
szanki	zbóż	i	roślin	strączkowych,	rośliny	motylkowate	takie	
jak:	lucerna	mieszańcowa,	koniczyna	łąkowa	czerwona	i	sera-
dela	pastewna,	lub	węglowodanowa	kukurydza.	Zielonki	z	lu-
cerny	i	koniczyny	oraz	mieszanki	tych	roślin	z	trawami	zaleca	
się	podawać	zwierzętom	młodym,	rosnącym	a	także	maciorkom	
i	trykom	w	okresie	przygotowania	do	stanówki,	bowiem	wystę-
pujące	w	nich	fitoestrogeny	wpływające	stymulująco	na	układ	
rozrodczy,	zwiększając	wydajność	rozrodczą.	Dawki	zielonek	
wynoszą	najczęściej	3-5	kg	na	owce.	W	żywieniu	zimowym	
owiec	stosowane	są	okopowe	pastewne	oraz	kiszonki	i	siano-
kiszonki.	Wśród	roślin	okopowych	największe	znaczenie	mają	
buraki	pastewne	i	półcukrowe	oraz	marchew	pastewna	czer-
wona,	szczególne	źródło	karotenów	dla	jagniąt	i	młodzieży.	Po-
daje	się	je	zwykle	w	dawkach	1-2	kg	(max.	3,5	kg).	Najbardziej	
popularne	są	kiszonki	z	kukurydzy	lub	mieszanki	traw	i	ro-
ślin	motylkowatych.	Stosuje	się	je	w	dawkach	3,5	kg	na	owcę	

dorosłą.	Stosowanie	kiszonek	wymaga	umiejętnego	zbilanso-
wania	dawki	pokarmowej,	szczególnie	przy	niedoborach	siana.

Pasze	treściwe	–	należy	tu	wymienić	głównie	ziarna	zbóż	
–	owsa	i	jęczmienia	–	jako	źródło	energii	oraz	nasiona	roślin	
strączkowych	–	bobik,	 łubin,	o	wysokiej	zawartości	białka.	
W	żywieniu	owiec	mogą	być	stosowane	pasze	treściwe	prze-
mysłowe	-	mieszanki	pełnoporcjowe,	z	zastrzeżeniem	odnośnie	
mieszanek	z	udziałem	mocznika.	Zbyt	duża	koncentracja	tego	
składnika,	przy	niedokładnym	rozdrobnieniu	i	wymieszaniu	
jest	przyczyną	ciężkich	zatruć	i	upadków.	Również	w	przypad-
ku	roślin	strączkowych,	zwłaszcza	łubinu	zaleca	się	ostrożność	
ze	względu	na	występowaniu	wielu	substancji	(np.	alkaloidy)	
aktywnie	wpływających	na	przebieg	trawienia	i	wchłaniania.	
Lepiej	ograniczyć	dawki	do	0,3	kg	na	owce	dorosłą.	Coraz	czę-
ściej	znajdują	zastosowanie	susze	z	zielonek	traw	czy	lucerny,	
całych	roślin	jęczmienia	oraz	kukurydzy.

Związki	mineralne	oraz	witaminy	–	niezależnie	od	natu-
ralnego	źródła	mikro-	i	makroelementów	oraz	witamin,	jakim	
są	pasze	podstawowe	w	dawce	pokarmowej,	owce	powinny	
mieć	stały	dostęp	do	lizawek	pastewnych.	Równocześnie	nale-
ży	przewidzieć	dodatki	mineralno-witaminowe,	najlepiej	w	for-
mie	kompleksowych	polfamiksów,	szczególnie	w	okresie	ży-
wienia	zimowego.	Profilaktyka	w	tym	zakresie	jest	niezbęd-
na	w	okresie	wzrostu	i	rozwoju	oraz	podczas	ciąży	i	laktacji.

Grupy żywieniowe owiec

Czynniki	decydujące	o	poziomie	żywienia	owiec	narzuca-
ją	konieczność	wyodrębnienia	grup	żywieniowych.	Dla	stada	
hodowlanego	o	tradycyjnym	systemie	użytkowania	rozpło-
dowego	wyróżnia	się	owce	dorosłe	(matki,	tryki	rozpłodowe	
i	szukarki	[probiery]	oraz	owce	wybrakowane)	oraz	owce	mło-
de	(matki	do	odchowania	pierwszego	potomstwa,	tryki	do	za-
kończenia	pierwszej	stanówki,	jagnięta,	młodzież	hodowlaną	
oraz	młode	owce	tuczone).

Żywienie maciorek użytkowanych rozpłodowo

Zapotrzebowanie	maciorek	na	składniki	pokarmowe	zmie-
nia	się	w	ciągu	roku	równocześnie	ze	zmianą	ich	stanu	fizjo-
logicznego	związanego	z	rozrodem.

Żywienie	maciorek	w	okresie	przygotowania	do	stanówki	
istotnie	wpływa	na	efektywność	rozrodu.	Poziom	żywienia	po-
winien	zapewnić	utrzymanie	właściwej	kondycji	rozpłodowej.	
Niekorzystne	 jest	zarówno	żywienie	niedoborowe	jak	i	zbyt	
intensywne.	Wzrost	intensywności	żywienia	maciorek	2-3	tyg.	
przed	stanówką	jest	bodźcem	wzmagającym	aktywność	płcio-
wą	oraz	wzrost	stopnia	owulacji.	To	tzw.	popędzanie	wpływa	
korzystnie	na	plenność	maciorek	w	złej	lub	słabej	kondycji,	na-
tomiast	nie	ma	wpływu	na	maciorki	o	dobrej	kondycji.	Zasto-
sowanie	w	tym	okresie	pasz	zawierających	estrogeny,	jak	zie-
lonka	z	lucerny	lub	koniczyny,	zwykle	powoduje	wzrost	licz-
by	urodzonych	jagniąt.	Podstawą	żywienia	jest	pastwisko	uzu-
pełniane	słomą	zbożową.

W	okresie	ciąży	zapotrzebowanie	maciorek	na	składniki	po-
karmowe	zależy	od	jej	zaawansowania	oraz	masy	ciała	macio-
rek	ustalonej	przed	stanówka.	Pierwsze	3	m-ce	ciąży	charak-
teryzują	się	stosunkowo	powolnym	rozwojem	płodu,	stąd	po-
trzeby	pokarmowe	matki	są	niskie.	Praktycznie	mogą	one	być	
zaspokojone	zielonką	pastwiskową.	Uzupełnieniem	pastwiska	
jest	słoma	zbożowa.
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4	i	5	miesiąc	ciąży	to	okres	intensywnego	rozwoju	płodu,	
co	wiąże	się	z	wzrostem	zapotrzebowania	matki	na	składni-
ki	pokarmowe.	Zachodzi	więc	potrzeba	uzupełnienia	dotych-
czasowej	dawki	paszą	treściwą	w	ilości	0,1-0,3	kg/szt.	dziennie	
w	4	miesiącu	i	0,3-0,5	kg	w	5	m-cu	ciąży.	Równocześnie	w	tym	
czasie	następuje	przejście	na	pasze	okresu	zimowego.	3-4	dni	
przed	wykotem	oraz	3-4	dni	po	wykocie	podaje	się	matkom	
jedynie	siano	dobrej	jakości	do	woli.

Okres	karmienia	jagniąt,	trwający	ok.	100	dni,	charaktery-
zuje	się	najwyższym	zapotrzebowaniem	maciorek	na	składni-
ki	pokarmowe,	dlatego	konieczne	jest	podwyższenie	udziału	
pasz	treściwych,	zależnie	od	liczby	karmionych	jagniąt.	Przyj-
muje	się	ilość	pasz	jaką	dostawały	w	5	miesiącu	ciąży	oraz	do-
datkowo	zwiększa	się	dawkę	o	0,25	kg	na	każde	karmione	ja-
gnię.	Praktycznie	matki	karmiące	najlepiej	podzielić	na	2	gru-
py:	karmiące	jedynaki	i	karmiące	więcej	niż	jedno	jagnie.	5-10	
dni	przed	odłączeniem	jagniąt	należy	rozpocząć	zasuszanie	
matek.	Ogranicza	się	w	tym	czasie	częstotliwość	dopuszcza-
nia	jagniąt,	a	z	dawek	pokarmowych	należy	wycofać	pasze	tre-
ściwe	i	soczyste.

Maciorki	żywi	się	w	tym	okresie	zgodnie	z	normami	na	
okres	po	odłączeniu	jagniąt,	które	po	upływie	miesiąca	można	
obniżyć	o	10%,	jeśli	ich	kondycja	jest	dobra.

Żywienie tryków rozpłodowych i probierów

W	ciągu	roku	wyróżnia	się	2	okresy	żywienia	tryków	roz-
płodowych	o	wyraźnie	zróżnicowanym	poziomie,	miano-
wicie	okres	przygotowania	do	stanówki	wraz	ze	stanówką	
oraz	okres	spoczynku	w	rozrodzie.	Zapotrzebowanie	to	za-
leży	oczywiście	od	masy	ciała	tryka,	a	także	od	intensywno-
ści	użytkowania	rozpłodowego.	Przygotowanie	do	stanów-
ki	trwa	zwykle	1,5	m-ca	i	przypada	na	okres	letni.	Podstawą	
są	więc	zielonki,	w	tym	z	traw	motylkowatych,	a	uzupełnia-
nie	dawek	pokarmowych	powinno	stanowić	siano	oraz	pa-
sze	treściwe.	Należy	unikać	nadmiaru	pasz	objętościowych	
i	trudno	strawnych.	Dawki	pasz	treściwych	mogą	dochodzić	
w	tym	okresie	do	1,5	kg	i	oprócz	owsa	podaje	się	również	
nasiona	roślin	strączkowych,	względnie	mieszanki	przemy-
słowe.	Poza	sezonem	kopulacyjnym	wycofuje	się	z	dawki	po-
karmowej	tryka	część	paszy	treściwej	oraz	siana,	które	moż-
na	zastąpić	słomą.	Zaleca	się	jednak	pozostawienie	0,5	kg	pa-
szy	treściwej,	zwykle	ziarna	owsa,	aby	nie	dopuścić	do	zbyt	
dużego	spadku	kondycji.

Żywienie jagniąt ssących

Jagnięta	stanowią	grupę	owiec	wymagających	szczególnej	
troski.	Ich	intensywny	wzrost	i	rozwój	w	okresie	pierwszych	
100	dni	życia	wiąże	się	z	koniecznością	częstych	zmian	pozio-
mu	żywienia.	Potrzeby	pokarmowe	w	pierwszych	10	dniach	
życia	zaspokaja	w	zupełności	mleko	matki.	Od	11	dnia	roz-
poczyna	się	dokarmianie	sianiem	i	gniecionym	lub	śrutowa-
nym	owsem.	Do	30	dnia	życia	jest	to	żywienie	do	woli,	cho-
dzi	o	przyzwyczajenie	jagniąt	do	pobierania	pasz	stałych	i	po-
budzenie	rozwoju	przedżołądków.	Od	31	dnia	życia	rozpo-
czyna	się	żywienie	normowane.	Pasze	objętościowe	soczyste:	
marchew	pastewna	czerwona,	buraki	pastewne	lub	półcukro-
we	lub	ewentualnie	bardzo	dobra	kiszonka	mogą	być	wprowa-
dzone	od	5	tyg.	życia.	Zmiany	norm	żywienia	następują	co	10	
dni.	Jagnięcia	żywi	się	grupowo	i	trzeba	przestrzegać	zasady	

aby	rozpiętość	wieku	w	grupie	nie	przekraczała	2	tyg.	z	upły-
wem	wieku	maleje	częstotliwość	dopuszczania	jagniąt	do	ma-
tek.	100-dniowe	jagnię	jest	w	stanie	pobrać	w	dziennej	daw-
ce	pokarmowej	ok.	0,4	kg	siana,	0,6	paszy	treściwych	oraz	1,5	
pasz	objętościowych	soczystych.

Żywienie młodzieży hodowlanej

W	momencie	odłączenia	jagniąt	od	matek	następuje	rów-
nocześnie	ich	rozdział	na	grupy	wg	płci.	Przechodzi	się	na	
żywienie	zgodne	normami	żywienia	dla	jarek	i	tryczków	ho-
dowlanych.	Czynnik	płci	wyraźnie	różnicuje	poziom	żywienia.	
Normy	żywienia	zmieniane	są	w	tej	grupie	co	30	dni.	Zapo-
trzebowanie	na	składniki	pokarmowe	wzrasta	do	8	m-ca	życia	
u	maciorek	i	do	14	m-ca	u	tryków.	Decyduje	to	o	zróżnicowa-
niu	składu	dawek	pokarmowych,	głównie	dotyczy	to	udziału	
pasz	treściwych.	Maciorki	otrzymują	mniejsze	ilości	pasz	tre-
ściwych	ich	dawka	dzienna	nie	przekracza	0,8	kg	w	wieku	12	
m-cy.	W	sezonie	pastwiskowym	są	one	podawane	w	mniej-
szej	ilości.	Po	ukończeniu	roku	stopniowo	wycofuje	się	pasze	
treściwe	aż	do	całkowitego	wyeliminowania	w	wieku	18	m-cy	
co	zależy	od	jakości	pasz	podstawowych.	Trykom	nie	ograni-
cza	się	dawek	pasz	treściwych	podczas	żywienia	letniego	a	po	
ukończeniu	roku	zwiększa	się	stopniowo	od	1-1,5	kg	dziennie.

Żywienie owiec w tuczu

Tucz	jagniąt	i	młodzieży	można	prowadzić	systemem	żywie-
nia	normowanego	lub	do	woli,	paszami	tradycyjnymi	lub	z	wy-
korzystaniem	mieszanek	pełnoporcjowych.	W	systemie	żywie-
nia	normowanego,	od	momentu	odłączenia	jagniąt	od	matek	
żywione	są	zgodnie	z	zasadami	norm	tyczących	się	do	żywie-
nia	jagniąt	hodowlanych.	Żywienie	do	woli	mieszanką	pełno-
porcjową	może	być	zastosowane	w	tuczu	mlecznym,	kończą-
cym	się	w	momencie	odłączenia	jagniąt	od	matek	lub	też	w	tu-
czu	średnio	intensywnym	młodzieży,	poprzedzonego	żywie-
niem	normowanym	jagniąt.	Receptury	mieszanek	pełnoporcjo-
wych	powinny	zapewniać	odpowiednia	koncentracje	składni-
ków	pokarmowych,	zależnie	od	masy	ciała	i	zakładanych	przy-
rostów	dobowych.
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Rolnictwo to jedna z dominujących dziedzin gospodarki na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Do powszechnych 
zagrożeń występujących w środowisku pracy rolnika należą szkodliwe czynniki biologiczne, w tym te przenoszone 
przez kleszcze.

Aneta Parfianowicz 
Młodszy	Inspektor	Pracy	Okręgowego	Inspektoratu	Pracy	w	Olsztynie

Odkleszczowe choroby zawodowe u rolników

Kleszcze	mogą	przenosić	na	człowieka	(…)	liczne	patogeny	
wywołujące	choroby	zakaźne	(wirusowe,	bakteryjne)	i	inwazyjne	
(pasożytnicze,	grzybicze)	zwane	chorobami	transmisyjnymi.	[1].	
Istotne	zagrożenie	stanowi	wirus	kleszczowego	zapalenia	mó-
zgu	i	opon	mózgowo-rdzeniowych	(KZM)	oraz	krętek	Borrelia	
burgdorferi,	bakteria	wywołująca	boreliozę	nazywaną	również	
boreliozą	z	Lyme	lub	krętkowicą	kleszczową	[2].	Choroby	te,	ze	
względu	na	warunki	wykonywania	pracy,	są	często	chorobami	
zawodowymi	rolników	oraz	pracowników	leśnictwa.

Zgodnie	z	art.	12	ustawy	z	dnia	20	grudnia	1990	r.	o	ubezpie-
czeniu	społecznym	rolników	(Dz.	U.	z	2021	poz.	266	ze	zm.),	za	
rolniczą	chorobę	zawodową	uważa	się	chorobę,	która	powstała	
w	związku	z	pracą	w	gospodarstwie	rolnym,	jeżeli	choroba	ta	
jest	objęta	wykazem	chorób	zawodowych	określonych	w	przepi-
sach	wydanych	na	podstawie	Kodeksu	pracy.	Wykaz	chorób	za-
wodowych	oraz	sposób	i	tryb	postępowania	dotyczący	zgłaszania	
podejrzenia,	rozpoznawania	i	stwierdzania	chorób	zawodowych	
uregulowany	jest	w	Rozporządzeniu	Rady	Ministrów	z	dnia	30	
czerwca	2009	r.	w	sprawie	chorób	zawodowych	(Dz.	U.	z	2009	r.	
Nr	105,	poz.	869	ze	zm.).	Borelioza	oraz	kleszczowe	zapalenie	
mózgu	ujęte	zostały	w	punkcie	26	wykazu	chorób	zawodowych	
jako	„Choroby	zakaźne	lub	pasożytnicze	albo	ich	następstwa”.

Jak	wynika	z	Rejestru	Chorób	Zawodowych	Okręgowego	In-
spektoratu	Pracy	w	Olsztynie	oraz	danych	udostępnionych	przez	
Wojewódzką	Stację	Sanitarno	Epidemiologiczną	w	Olsztynie,	
wśród	stwierdzonych	na	terenie	naszego	województwa	chorób	
zawodowych	od	lat	dominują	choroby	zakaźne	i	pasożytnicze	al-
bo	ich	następstwa.	Najczęściej	orzekaną	zakaźną	chorobą	zawodo-
wą	jest	borelioza	oraz	kleszczowe	zapalenie	mózgu	(patrz tabela).

Tendencja	ta	utrzymała	się	również	w	2020	r.	Wśród	stwier-
dzonych	ogółem	112	chorób	zawodowych	dominują	choroby	za-
kaźne	i	pasożytnicze	albo	ich	następstwa	(92	przypadki	ogółem),	
w	tym	odnotowano	85	przypadków	zawodowych	zachorowań	
na	boreliozę	(z	czego	63	przypadki	u	rolników)	i	7	przypadków	
zachorowań	na	kleszczowe	zapalenie	mózgu	(dotyczy	rolników	
indywidualnych)	[3].

Powyższe	dane	wskazują	na	konieczność	podejmowania	dzia-
łań	mających	na	celu	zmniejszenie	liczby	zakaźnych	i	pasożytni-
czych	chorób	zawodowych.	Najskuteczniejszą	metodą	profilak-
tyki	w	chorobach	zakaźnych	jest	szczepienie	ochronne.	Od	wielu	
lat	pozwala	ono	zabezpieczyć	się	przed	kleszczowym	zapaleniem	
mózgu	i	opon	mózgowo-rdzeniowych	[4].	Natomiast	brak	szcze-
pionki	oraz	endemiczny	charakter	województwa	warmińsko-ma-
zurskiego,	to	główne	powody	zapadalności	na	boreliozę.	W	celu	

skutecznego	zapobiegania	tej	chorobie	należy	przestrzegać	zasad	
zmniejszających	ryzyko	ukąszenia	przez	kleszcza	oraz	wdrożyć	
właściwe	postępowanie	w	przypadku,	gdy	do	ukąszenia	dojdzie.	

ROLNIKU PAMIĘTAJ!
q Z powodu małych rozmiarów i obecności substancji znie-

czulających w ślinie kleszcza wielu zakażonych ludzi nie 
czuje i nie pamięta ukłucia.

q W czasie pracy stosuj ubranie robocze ograniczające moż-
liwości dotarcia kleszcza do skóry (koszule z długimi ręka-
wami i spodnie z długimi nogawkami, najlepiej w jasnych 
kolorach); nakryj głowę; zakładaj obuwie robocze – kryte, 
najlepiej sięgające powyżej stawu skokowego; stosuj – zgod-
nie z zaleceniami producenta, środki odstraszające kleszcze.

q Po powrocie z pracy niezwłocznie dokładnie sprawdź swo-
je ciało na obecność kleszczy (zgięcia stawów łokciowych, 
pachwinowych i kolanowych oraz na głowie we włosach 
i za uszami), jeżeli znajdziesz kleszcza usuń go, w razie ko-
nieczności udaj się do lekarza.

Stosowanie	szczepień	przeciwko	KZM	oraz	prostych	środków	
profilaktycznych	przeciwko	boreliozie	skutecznie	ogranicza	za-
padalność	na	te	choroby	zawodowe.	Po	ukąszeniu	przez	klesz-
cza,	możliwe	jest	również	poddanie	się	badaniom	przesiewo-
wym	w	kierunku	boreliozy,	które	pozwoli	na	ewentualne	wcze-
sne	rozpoznanie	choroby	zawodowej,	co	niewątpliwie	przyczy-
ni	się	do	złagodzenia	następstw	schorzenia.
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Liczba przypadków zachorowań na choroby zawodowe w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2017-2019

ROK Ogólna liczba
chorób zawodowych

w tym przypadki zachorowania na chorobę zawodową
borelioza kleszczowe zapalenie mózgu

2017 106 71	–	z	czego	52	przypadki	u	rolników 6	–	z	czego	5	przypadków	u	rolników	indywidualnych

2018 105 91	–	z	czego	66	przypadków	u	rolników 4	–	wszystkie	przypadki	u	rolników	indywidualnych

2019 133 96	–	z	czego	68	przypadków	u	rolników	 3	–	wszystkie	przypadki	u	rolników	indywidualnych
opracowano na podstawie Rejestru Chorób Zawodowych OIP w Olsztynie oraz raportów WSSE w Olsztynie nt. stanu sanitarno-higienicznego wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. [3]
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Ludzi	przyciąga	urok	
kwiatków,	owady	zaś	
dodatkowo	 inten-
sywny	 żółty	 kolor	
i	delikatny	przyjem-
ny	 zapach.	Roślina	
osiąga	wysokość	od	
10,	do	nawet	60	cm,	

rośnie	najczęściej	w	skupiskach.	Dlaczego	
warto	o	nim	mówić	w	związku	z	produk-
cją	roślinną?	Z	dwóch	powodów.	

Po	pierwsze,	pełnik europejski jest 
rośliną trującą,	dlatego	nie	należy	stoso-
wać	go	do	użytku	wewnętrznego,	jego	za-
stosowanie	polega	na	funkcji	dekoracyj-
nej.	Kwiaty	swym	kształtem	przypomina-
ją	kwiaty	róży,	można	je	więc	kompono-
wać	z	roślinami	kwitnącymi,	by	stworzyć	
kwitnący	kolorami	ogród	przez	cały	sezon.	

Po	drugie	należy	pamiętać,	że	należy 
do roślin objętych ścisłą ochroną,	dlate-
go	nie	należy	go	zrywać	oraz	niszczyć	je-
go	skupisk,	ścisła	ochrona	tego	gatunku	
od	1946	roku.	Umieszczona	na	polskiej	
czerwonej	 liście	w	kategorii	VU	–	czyli	
wysokiego	ryzyka	wyginięcia.	Część	sta-
nowisk	chroniona	jest	w	parkach	narodo-
wych	i	rezerwatach.

Pełnik	europejski	 jest	dość	 łatwy	do	
rozpoznania.	Delikatne	żółte	kwiatusz-
ki,	szybko	przekwitające,	w	czasie	desz-
czu	potrafią	się	chronić	zamykając	płat-
ki.	Łodygi	ma	pojedyncze,	rzadko	rozga-
łęzione,	wzniesione	ku	górze	i	zakończo-
ne	kwiatostanem,	koloru	jaskrawo	żółtego.	
Kwiaty	pełnika	europejskiego	występują	
najczęściej	w	ilości	dwóch,	trzech	sztuk,	
wyrastających	z	jednej	łodygi,	natomiast	
ich	wielkość,	dosyć	znaczna,	waha	się	po-
między	dwoma,	a	trzema	centymetrami.	
Liście	pełnika	są	rodzaju	dłoniastosiecz-
nych,	dzielone	aż	do	nasady,	posiadają	
zabarwienie	zielone.	Liście	posiadają	od	
trzech	do	pięciu	blaszek	(jednak	pięć	bla-
szek	występuje	tylko	u	liści	odziomko-
wych),	są	naprzemianlegle	ułożone,	wyra-
stając	z	łodygi.	Blaszki	w	liściach	pełnika	
europejskiego	są	ząbkowane,	lekko	wcięte	
liście,	wyrastające	z	łodygi	w	dolnej	czę-

ści	rośliny,	osadzone	są	na	długich	ogon-
kach,	liście	ze	środkowego	poziomu,	na	
krótszych	ogonkach,	natomiast	osadzone	
najwyżej	są	siedzące	(bezpośrednio	przy-
legają	do	łodygi).	Kwiaty	pełnika	europej-
skiego	są	dość	duże.	Osiągają	wielkość	od	
2,5 do 5 cm.	Posiadają	kształt	kulisty,	peł-
ny,	o	czym	świadczy	pochodząca	właśnie	
od	kształtu	kwiatu,	nazwa	rośliny.

W	Polsce	roślina	występuje	nieczęsto,	
w	rozproszeniu,	na	terenie	całego	kraju,	
jednak	największe	skupiska	pełnika	euro-
pejskiego	można	znaleźć	w	dolinie	rzeki	
Chocieli,	w	gminie	Bobolice,	na	Pomorzu.	
Występuje	w	siedliskach	zasobnych	w	wo-
dę,	pośród	wilgotnych	łąk,	podmokłych	
lasów,	nad	brzegami	potoków.	Preferuje	
żyzne,	średnio	zwięzłe	gleby.	W	warmiń-
sko-mazurskim	możemy	spotkać	go	np.	
w	Welskim	Parku	Krajobrazowym,	gdzie	
mamy	silną	populację,	której	dobry	stan	
zawdzięcza	się	ekstensywnemu	użytko-
waniu	łąk	i	późnemu	koszeniu.	W	1946	ro-
ku	pełnik	został	objęty	ścisłą	ochroną,	ze	
względu	na	ozdobne	kwiatki	był	nagmin-
nie	zrywany	do	bukietów,	wykopywany	
co	sprawiło,	iż	stał	się	gatunkiem	niszo-
wym.	Do	ograniczenia	jego	występowa-
nia	przyczyniło	się	także	osuszanie	tere-
nów,	spadki	wód	gruntowych,	osuszanie	
wilgotnych	łąk,	a	także	intensywne	użyt-
kowanie	użytków	zielonych.	

Ze	względu	na	właściwości	trujące	nie	
jest	 jednak	rośliną	pożądaną	w	miejscu	
wypasu	zwierząt	trawożernych.	W	rośli-
nie	możemy	znaleźć	związek	zwany	pro-
tonoanemonine	(Protoanemonina	–	orga-
niczny	związek	chemiczny	z	grupy	lakto-
nów),	który	ma	właściwości	drażniące.	Peł-
nik	europejski	na	szczęście	nie	jest	chętnie	
zjadany	przez	zwierzęta,	ze	względu	na	
gorzki	smak,	jednakże	jeżeli	zostanie	spo-
żyty	może	przedostać	się	do	mleka.	Tru-
cizna	nie	jest	silna,	natomiast	może	spo-
wodować	nieprzyjemne	problemy	ze	zdro-
wiem.	Obecnie	pełnik	europejski	prefero-
wany	jest	jako	ozdobna	roślina	ogrodowa	
i	polecamy	je	do	wysiewu.	Znajduje	swoje	
zastosowanie	w	nasadzeniach	przy	zbior-

nikach	wodnych,	ale	sadzi	się	go	również	
na	rabatach	lub	uprawia	na	kwiat	cięty.	
Ze	względu	na	właściwości	trujące	nie	jest	
polecany	do	sadzenia	przy	placach	zabaw	
lub	miejscach,	gdzie	przebywają	dzieci.	
O	czworonożne	zwierzaki,	kury	czy	inne	
ptactwo	domowe	nie	trzeba	się	obawiać.	
Nie	zjadają	pełników.	Bardzo	istotne	jest	
to,	żeby	zadbać	o	odpowiednie	nawilżenie	
gleby.	Co	więcej,	jeszcze	przed	sadzeniem	
pełnika,	w	miejscu,	gdzie	ma	być	on	po-
sadzony,	zaleca	się	dodanie	odrobiny	tor-
fu,	która	sprawi,	że	wilgoć	w	glebie	bę-
dzie	utrzymana	w	większym	stopniu.	Je-
śli	chodzi	natomiast	o	dalszą	uprawę	i	za-
biegi	pielęgnacyjne,	nie	ma	z	tym	większe-
go	problemu.	Należy	jednak	pamiętać,	że	
jeśli	roślina	nie	będzie	posadzona	w	osło-
niętym	od	wiatru	miejscu,	wtedy	może	
przemarzać	w	okresie	zimowym,	dlatego	
konieczne	będzie	jej	zabezpieczenie.	Najle-
piej	rośnie	w	nasłonecznionym,	ewentual-
nie	lekko	ocienionym	stanowisku.

Z	ciekawostek	warto	wspomnieć	o	tym,	
iż	pełnik	europejski	nazywany	jest	też	ró-
żą	kłodzką	i	jest	symbolem	ziemi	kłodz-
kiej	od	kilku	stuleci	i	mimo	wymiany	na-
rodowościowej	na	tych	terenach.	Z	ko-
lei	największą	populację	pełnika	europej-
skiego	możecie	spotkać	na	Pomorzu	w	ze-
spole	przyrodniczo-krajobrazowym	„Doli-
na	rzeki	Chocieli”	w	gminie	Bobolice.	Je-
żeli	marzą	się	Wam	bukiety	pełne	słoń-
ca	polecam	wysianie,	nie	zrywanie,	za-
dbajmy	o	gatunki,	których	niedługo	mo-
że	zabraknąć.

Źródła:
- Kwartalnik Natura Przyroda Warmii i Ma-
zur Nr 2 (46) Czerwiec 2017 ISSN 1895-
7331 „Pełnik europejski-trujące piękno” Ża-
neta Ataszkiewicz

- www: Protoanemonina – Wikipedia, wolna 
encyklopedia

- www: https://www.stolicazdrowia.pl/3487/
pelnik-europejski-wlasciwosci-lecznicze-
zastosowanie-sposob-uzycia/

- www: Pełnik europejski – opis, występowa-
nie, uprawa, porady (fajnyogrod.pl)

- www: Pełnik europejski – Medianauka.pl

Pełnik europejski, śliczny żółty kwiat, który swoim urokiem przyciąga ludzi, ale i różne owady. Urocze drobne 
kwiatki są bardzo chętnie zapylane przez chrząszcze, muchówki i błonkówki, które aby dostać się do wnętrza kwia-
tu, muszą przeciskać się między płatkami. Jeżeli pogoda długotrwale uniemożliwia zapylenie kwiatu, roślina jest 
zdolna do wytworzenia nasion, w procesie samozapylenia. Nasiona pełnika europejskiego dojrzewają w sierpniu.

mgr inż. Kinga Latosińska 
Kierownik	Zespołu	Doradców	w	Węgorzewie

Pełnik europejski – piękny i niebezpieczny
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Przedstawiam Państwu kolejną symulację przejścia na rozliczanie podatku VAT z ryczałtu na zasady ogólne. Tym 
razem prezentowane są dwa gospodarstwa specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej.

mgr inż. Małgorzata Gąska 
Kierownik	Sekcji	FADN

VAT – zasady ogólne czy ryczałt?

Jedno	z	nich	to	gospodarstwo	z	produkcją	
w	cyklu	otwartym	z	15	maciorami	i	roczną	
sprzedażą	tuczników	na	poziomie	18.148	
kg.	Produkcja	roślinna	w	100%	przezna-
czona	jest	na	paszę	dla	posiadanych	zwie-
rząt.	Natomiast	drugie	to	gospodarstwo	
z	produkcją	trzody	chlewnej	w	cyklu	za-

mkniętym.	Roczna	sprzedaż	tuczników	wynosi	66.915,60	kg	
i	stanowi	75%	ogólnej	sprzedaży	produktów	rolnych.	Zapra-
szam	do	analizy	poniższych	przykładów.	

W	razie	pytań	Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Doradztwa	
Rolniczego	służy	pomocą	w	przeprowadzeniu	analizy	konkret-
nego	gospodarstwa,	które	będzie	zainteresowane	przejściem	na	
rozliczenie	z	podatku	VAT	na	zasady	ogólne.

Gospodarstwo z produkcją trzody chlewnej w cyklu otwartym – 15 macior. Roczna sprzedaż tuczników – 18 148 kg.
Sprzedaż tuczników stanowi 100% ogólnej sprzedaży produktów rolnych

Ryczałtowy 7% Zasady ogólne 5%
Wpływy stawka VAT netto brutto w tym VAT stawka VAT netto brutto w tym VAT
Razem sprzedaż 90 711,61 97 061,42 6 349,81 89 871,69 97 061,42 7 189,73
Razem sprzedaż 7% 90 711,61 97 061,42 6 349,81 89 871,69 97 061,42 7 189,73
Sprzedaż tuczników i macior 7% 90 711,61 97 061,42 6 349,81 8% 89 871,69 97 061,42 7 189,73
Sprzedaż produkcji roślinnej 7% 0,00 0,00 0,00 5% 0,00 0,00 0,00
Razem sprzedaż 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sprzedaż tuczników i macior 0% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00
Sprzedaż produkcji roślinnej 0% 0,00 0,00 0,00 5% 0,00 0,00 0,00
Razem VAT uzyskany 6 349,81 7 189,73
Wydatki
Razem wydatki 58 653,80 66 368,99 7 715,19 58 653,80 66 368,99 7 715,19
Razem wydatki 5% 676,19 710,00 33,81 676,19 710,00 33,81
Materiał siewny 5% 676,19 710,00 33,81 5% 676,19 710,00 33,81
Otręby 5% 0,00 0,00 0,00 5% 0,00 0,00 0,00
Razem wydatki 8% 37 689,76 40 704,94 3 015,18 37 689,76 40 704,94 3 015,18
Mieszanki, koncentraty 8% 19 781,67 21 364,20 1 582,53 8% 19 781,67 21 364,20 1 582,53
Środki czystości i dezynfekcyjne 8% 899,07 971,00 71,93 8% 899,07 971,00 71,93
Ziarna z zakupu 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00
Zwierzęta na remont stada 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00
Lekarstwa 8% 527,78 570,00 42,22 8% 527,78 570,00 42,22
Śruty 8% 6 185,78 6 680,64 494,86 8% 6 185,78 6 680,64 494,86
Środki ochrony roślin 8% 685,19 740,00 54,81 8% 685,19 740,00 54,81
Nawozy mineralne 8% 2 875,93 3 106,00 230,07 8% 2 875,93 3 106,00 230,07
Sznurek do prasy 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00
Usługa WET 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00
Usługa do produkcji roślinnej 8% 5 361,11 5 790,00 428,89 8% 5 361,11 5 790,00 428,89
Woda 8% 1 373,24 1 483,10 109,86 8% 1 373,24 1 483,10 109,86
Razem wydatki 23% 20 287,85 24 954,05 4 666,20 20 287,85 24 954,05 4 666,20
Paliwo 23% 2 403,15 2 955,88 552,73 23% 2 403,15 2 955,88 552,73
Części zamienne 23% 1 568,49 1 929,24 360,75 23% 1 568,49 1 929,24 360,75
Materiały budowlane 23% 1 489,81 1 832,47 342,66 23% 1 489,81 1 832,47 342,66
Usługa remontowa 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00
Usługa transportowa 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna 23% 1 911,59 2 351,25 710,00 23% 1 911,59 2 351,25 439,66
Telefon 23% 272,36 335,00 0,00 23% 272,36 335,00 62,64
Mat. drobne 23% 447,33 550,21 102,88 23% 447,33 550,21 102,88
Zakup maszyn 23% 12 195,12 15 000,00 2 804,88 23% 12 195,12 15 000,00 2 804,88
Razem VAT zapłacony 7 715,19 7 715,19
Rozliczenie VAT -1 365,38 z inwestycją (korzyść – zwrot z US) -525,46

bez inwestycji (strata – zwrot do US) 2 279,42
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Gospodarstwo z produkcją trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Roczna sprzedaż tuczników – 66 915,60 kg.
Sprzedaż tuczników stanowi 75% ogólnej sprzedaży produktów rolnych.

Ryczałtowy 7% Zasady ogólne 5%
Wpływy stawka VAT netto brutto w tym VAT stawka VAT netto brutto w tym VAT

Razem sprzedaż 578 815,55 619 332,64 40 517,09 575 167,29 619 332,64 44 165,35

Razem sprzedaż 7% 497 530,84 532 358,00 34 827,16 494 635,21 532 358,00 37 722,79

Sprzedaż tuczników i macior 7% 437 081,31 467 677,00 30 595,69 8% 433 034,26 467 677,00 34 642,74

Sprzedaż produkcji roślinnej 7% 60 449,53 64 681,00 4 231,47 5% 61 600,95 64 681,00 3 080,05

Razem sprzedaż 0% 81 284,71 86 974,64 5 689,93 80 532,07 86 974,64 6 442,57

Sprzedaż bydła 7% 81 284,71 86 974,64 5 689,93 8% 80 532,07 86 974,64 6 442,57

Sprzedaż produkcji roślinnej 0% 0,00 0,00 0,00 5% 0,00 0,00 0,00

Razem VAT uzyskany 40 517,09 44 165,35

Wydatki

Razem wydatki  95 127,75 109 919,95 14 792,20  95 127,75 109 919,95 14 792,20

Razem wydatki 5% 5 340,13 5 607,14 267,01 5 340,13 5 607,14 267,01

Materiał siewny 5% 5 340,13 5 607,14 267,01 5% 5 340,13 5 607,14 267,01

Razem wydatki 8% 329 840,81 356 228,08 26 387,27 329 840,81 356 228,08 26 387,27

Mieszanki, koncentraty 8% 67 041,67 72 405,00 5 363,33 8% 67 041,67 72 405,00 5 363,33

Ziarna paszowe 8% 88 650,93 95 743,00 7 092,07 8% 88 650,93 95 743,00 7 092,07

Pasze mineralne 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00

Dodatki paszowe - olej sojowy 8% 11 954,63 12 911,00 956,37 8% 11 954,63 12 911,00 956,37

Zwierzęta na remont stada 8% 24 907,41 26 900,00 1 992,59 8% 24 907,41 26 900,00 1 992,59

Usługi WET 8% 20 689,81 22 345,00 1 655,19 8% 20 689,81 22 345,00 1 655,19

Usługa do produkcji roślinnej 8% 19 314,81 20 860,00 1 545,19 8% 19 314,81 20 860,00 1 545,19

Lekarstwa 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00

Śruty 8% 46 962,96 50 720,00 3 757,04 8% 46 962,96 50 720,00 3 757,04

Środki ochrony roślin 8% 17 796,30 19 220,00 1 423,70 8% 17 796,30 19 220,00 1 423,70

Nawozy mineralne 8% 31 208,33 33 705,00 2 496,67 8% 31 208,33 33 705,00 2 496,67

Sznurek do prasy 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00

Usługa wywozu gnojówki 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00

Woda i kanalizacja 8% 1 313,96 1 419,08 105,12 8% 1 313,96 1 419,08 105,12

Wywóz nieczystości 8% 0,00 0,00 0,00 8% 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki 23% 17 649,73 21 709,17 4 059,44 46 105,02 56 709,17 10 604,15

Paliwo 23% 7 434,15 9 144,00 1 709,85 23% 7 434,15 9 144,00 1 709,85

Części zamienne 23% 2 859,67 3 517,40 657,73 23% 2 859,67 3 517,40 657,73

Materiały budowlane 23% 1 463,41 1 800,00 336,59 23% 1 463,41 1 800,00 336,59

Usługa remontowa 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00

Usługa transportowa 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00

Energia elektryczna 23% 5 502,35 6 767,89 1 265,54 23% 5 502,35 6 767,89 1 265,54

Telefon 23% 390,15 479,88 89,73 23% 390,15 479,88 89,73

Mat. drobne 23% 0,00 0,00 0,00 23% 0,00 0,00 0,00

Zakup maszyn i urządzeń 23% 0,00 0,00 0,00 23% 28 455,28 35 000,00 6 544,72

Razem VAT zapłacony 30 713,71 37 258,43

30 713,71

Rozliczenie VAT 9 803,38 z inwestycją (korzyść – zwrot z US) 6 906,93

bez inwestycji (strata – zwrot z US) 13 451,64
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CENY PASZ (10.09.2021 r.)

Agro-Produkt M.Zellma Nowe Miasto Lubawskie
wyszczególnienie cena (zł/opak.) 25 kg

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
śruta sojowa ( 1 dt) 222,00
śruta rzepakowa (1 dt) 180,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/51 zł
Brojler 2 25 kg/50 zł
Odchów 1 25 kg/48 zł
Odchów 2 25 kg/46zł
Nioska towarowa 25 kg/46 zł
Kaczka starter 25 kg/49 zł

De Heus-Stendera Lubawa Trzoda
Prestarter MPU 4% Mammy 
Perfekt 20 kg/66 zł

Prestarter MPU C 25 kg/55 zł
Konc.HQ prosięta 25 kg/110zł
Konc.Junior 25 kg/87zł
Kaudalac HE 25 kg/118zł
tuczniki Konc. HGC Super 30 kg/75

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk 20 kg/168 zł
Ekono Milk 20 kg/145 zł
West Milk 20 kg/125 zł
pasza granulowana starter 25 kg/47 zł
pasza granulowana junior 25 kg/45 zł
Kaliber musli 15 kg/41 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie cena (zł/opak.) 25 kg

Produkty SANO
Laktoma 48,00
Meggi 35 88,00
Mleko Milsan 156,00
Protamilk Complite 74,00
Protamino Forte 79,00
Protamino Matra 69,00
Protamino Piggi 84,00
Profisan 154,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j, Kurzętnik”
Power Starter 74,00
otręby pszenne 77,00
Power tucznik *25 kg) 70,00
Provit L (25kg) 66,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 62,00
śruta rzepakowa 189,00
śruta sojowa 220,00

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
Starter Standard 190,00
Lactoma 186,00
Mleko Milsan 604,00
San Bull 252,00

pasze dla bydła cena (zł/dt)
Krówka 158,33
Cielak 1 188,00
Cielak 2 176,00
Opas 150,00
Keno 120,00

Spółdzielnia producentów trzody LUB-TUCZ Lubawa
wyszczególnienie cena (zł/dt) 

Tucznik TV Super 275,00
Warchlak W 20% 306,00
Prosięta PDP 20% 315,00
Lochy karmiące LK 20% 270,00
Lochy prośne LP 7,5% 237,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro ProRobot 20 bez GMO 159,50
Agro Finezja 22 bez GMO 166,50
Agro Werwa bez GMO 298,00
Agro Extra Energia bez GMO 189,50
Agro Delicja bez GMO 235,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 189,50
Agro Musli KPP bez GMO 200,50
Agro Starter bez GMO 170,00
Agro Kadet bez GMO 157,50
Agro MH bez GMO 129,00
Agro Top CJ bez GMO 150,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 238,00
Maximus 38 MH z GMO 245,00

korektory 
Mikor 38 Active bez GMO 218,00
Mikor 34 Energia bez GMO 192,00
Mikor 35 bez GMO 228,00
Mikor 40 Protect bez GMO 202,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 221,00
BullStar Strong bez GMO 199,50
BullStar Treściwy bez GMO 136,00

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 161,00
Agro Mix 28 bez GMO 167,00

Kurczęta hodowlane (opak.25 kg)
Kurka 1 44,88
Kurka 2 42,00
Kurka 3 40,00

drób wodny
Gęś/Kaczka 1 44,38
Gęś/Kaczka 2 40,88
Agro Top 24 bez GMO 140,50

indyki
Indyk Vit Starter 57,25
Indyk Vit Grower 51,75
Indyk Vit Finiszer 46,00

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

pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 292,00
Prestarter 246,00

Pasze dla drobiu cena (zł/dt)
Brojler 2 196,00
Brojler 3 186,00
Kura z podwórka 190,00
Koncentrat 35 264,00

preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1 720,00
Agrolac Excellent 698,00
Agrolac Komfort Plus 567,00
Agrolac Len 530,00

premiksy
VitAgro Repro Max 692,00
VitAgro SomiFix 532,00
Vit Agro Smart 547,00
VitAgro Elita 527,00
VitAgro TMR 357,00
Vit Agro Standard 377,00
VitAgro Zasuszenie 457,00
VitAgro Gladiator 327,00
Vit Agro CJ Max 347,00
VitAgro Silver Efekt 347,00
VitAgro Silver Somat 397,00
VitAgro Karot 477,00 
RumBa Active 517,00
KillAcid 417,00 
Agro Bufor Tytan 317,00 
Calcium Koncept 130,00
VitAgro Przygotowanie 762,00
VitAgro Lakto Somat 452,00
VitAgro Rozród 522,00
Agro Fat 697,00
Agro Bufor Max S.C. 297,00
Agro Bufor 270,00
MYcoKill 612,00
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych
Agro TOP 16 bez GMO 127,00
Agro TOP 18 bez GMO 132,50
Agro TOP 20 bez GMO 139,00
Agro TOP 22 bez GMO 146,00
Agro TOP 24 bez GMO 150,50
Agro 18 bez GMO 140,50
Agro 19 bez GMO 148,00
Agro 20 bez GMO 151,50
Agro 21 bez GMO 154,00
Agro 23 bez GMO 156,50

Pasze dla kur niosek (opak.25 kg)
Kura Nioska 43,12
Kura Nioska bez GMO 43,63
Kura Nioska Zagrodowa 43,88
Koncentrat sojowy dla kur niosek 43,10

kurczak brojler farmerski
Brojler Starter 47,63
Brojler Grower 45,88
Brojler Finiszer 45,13
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.09.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka 
Teresa Nowak – Ełk

ZRiO Agroplon 
Bartoszyce

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

P.U.-H. "CHEMIROL" 
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1l 115,75

galmet 20SG 50 g 40,00

Galaper 200 EC 1l 335,00

Atlantis 12 OD+Actiriob 500ml 77,28

Maister Power 42,5OD 1l 159,00 5l 798,00

Mustang 306 SE 1l 110,00

Helvetic 180 SL 5l / 20l 105 / 380

Attribut 70 SG 120g 165,80

Chwastox Extra 300 SL 1l 12,80 1l 20,00 1l 90,00

Chwastox Turbo 340 SL 1l 20,15 1l 34,00 5l 165,00 1l 32,00

Gold 450 EC 1l 47,45 1l 62,00

Fernando Forte 300EC 1l 72,40 1l 90,00

Glean 75 WG 100g 197,60

Granstar Ultra SX 50 SG 20g 18,47 20g 28,00

Tayson 464 1l 33,85

Lentipur FLO 500SC 1l 28,45

Puma Uniwersal 069 EW 1l 133,30 1l 135,00

Roundap Flex 480 1l / 5l 54 / 217

Roundap Ultra 360 SL 1l 23,17 1l 45,00 1l 36,00

Mustang Forte 195 SE 1l 60,52 1l 65,00

Rosate 360 SL 20l 415,00 20 l 431,00

Titus 25 WG 100 g 286,70

FUNGICYDY

Ambrossio 500 S.C. 5l 454,00

INSEKTYCYDY

Delemetros 100 S.C. 100 g 23,14

ZAPRAWY i regulatory

Nuprid 600FS 0,25l 171,65

Orius Extra 250EW 1,5 kg 104,00

Orius Extra 02WS 0,9kg 44,70 0,9 kg 65,00 0,9kg 52,00

Syrius 02WS 0,3 kg 25,00

Asahi SL 1 l 105,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.09.2021 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

Halwit - Grabinek Hurtownia „Alczes”
Lubawa Mazur s.j Kurzętnik Alfa Agri Michalak

P.A. Michalak Szczytno 
Agro-Produkt M.Zelma

Nowe Miasto Lubawskie
opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL 5l 128,00 5l 86,00 5l 84,00
Chwastox Turbo 340 SL 5l 144,00 5l 145,00 5l 142,00
Huzar Activ 387 OD 5l 704,00 5l 700,00
Granstar Ultra SX 50 SG 240g 240,00
Maister POWER 42,5 OD 1l 165,00 1l/5l 170/750 1l/5l 168/750
Mustang forte 195SE 1l 69,00
Roundap ultra 360 SL 20L 520,00 1l 65,00 1l 65,00
RoundapTrans Energy 1l 64,00
Titus 25 WG 100 g 338,00
Mustang 306SE 1l 132,00
Fusilade Forte 150 EC 1l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 5l 702,00 1l 139,00 1l/5l 40/650 1l/5l 40/640

FUNGICYDY
Artea 330 EC 5l 735,00
Tarcza Łan 250 EW 1l 69,00
Funaben Plus 02WS 0,3kg 35,00

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG 40g 180,00
Coragen 200 S.C. 50ml 85,00
Decis Mega 50 EW 1l 145,00
Mospilan 20SP 200g 108,00 80g/600g 50/290 80g/600g 49/285

Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
W obecnych czasach, w dobie intensywnego rozwoju rolnictwa oraz ciągłych zmian klimatycz-

nych mających wpływ na rozkład opadów fundamentalne znaczenie ma zastosowanie komplek-
sowych, zintegrowanych rozwiązań i działań związanych z gospodarką wodną.

Zarówno naturalne warunki środowiskowe, jak i klimatyczne w sposób istotny wpływają na ja-
kość i ilość wody. Występujące w dzisiejszych czasach anomalia pogodowe doprowadzają coraz 
częściej do zachwiania równowagi pomiędzy opadami, a potrzebami roślin w okresie wegetacji. 
Zmiany te w bezpośredni sposób wpływają na wysokość i jakość plonów, a tym samym na wy-
twarzanie produktów rolnych. Zaburzenia jakości i różnorodności plonów powodują zwiększe-
nie zapotrzebowania na wodę w rolnictwie. Zasoby wodne charakteryzują się dużą zmienno-
ścią sezonową oraz przestrzenną. Dzisiejszy stan hydrologiczny naszego kraju jest wynikiem 
nieprawidłowo przeprowadzonych melioracji, które miały miejsce w rolnictwie i leśnictwie, w la-
tach powojennych. W wyniku tych działań, zmniejszeniu uległa naturalna zdolność retencyjna 
zlewni, co spowodowało szybszy spływ wód opadowych i roztopowych do rzek. Skutkiem tych 
działań jest wzrastające zagrożenie powodziowe oraz wydłużające się okresy 
suszy. Co gorsza zauważalne w ostatnich latach zmiany klimatyczne potęgują 
te ekstremalne zjawiska, powodując niekiedy duże straty w gospodarce i środo-
wisku przyrodniczym. Ograniczanie zagrożeń powodziowych i skutków suszy 
poprzez retencjonowanie wody jest obecnie jednym z priorytetowych zadań 
gospodarki wodnej.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

SPOSOBY MAGAZYNOWANIA WODY
NA OBSZARACH WIEJSKICH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

Paweł Urbanowicz

Bieżące Informacje nr 10 [383]  n  Październik 202130

agrorynek



CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.09.2021 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

– 3,30-4,00 zł + VAT
- WBC kl. E - 5,50-6,00 zł + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:

jałówki – śr. 7,90
buhajki – śr. 8,20

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-15,70

byki pow. 300 kg R-16,20

jałówki: 6,50 zł-7,00 zł + VAT byki 
Byki /HF/: 7,30-7,80 zł + VATbyki
Byki mięsne: 7,60-8,10 zł + VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 8,05 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 13,90 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (10.09.2021 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 0,40  0,12  0,30 1,65 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M.Mrągowo 1,66

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,1+0,05 1,65 0,1-0,22

premia 0,25 dla każd.prod.+0,05
za zbiornik 0,04 za GMO+0,02

za kontr. użytk.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.09.2021 r.)

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

Biskupiec    120-160 0,80-1,00

Ełk 80 65-70 65-70 90 0,80-1,00

Giżycko    180-250 0,60-0,90

Olecko 84 70 76 170-250 0,60-1,00

Orneta 100 150 0,80

Pisz    100-250 0,7-1,00

Szczytno    150 1,20
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.09.2021 r.)

Nazwa

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

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

„Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn"

"Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka" K. Samoraj
Mrągowo

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno

"Zaopatrzenie Rolnictwa  
i Ogrodnictwa „Agroplon”  

Bartoszyce"

Chemirol Bartoszyce

"Centrala Nasienna 
Nidzica"

"Halwit 
Grabinek"

"BAY WA Nowa Wieś 
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem"
Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.09.2021 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 172,80 (godz.) 229,50 h 250,00 /ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

Roztrząsanie obornika 388,80 (godz.) 184,50 h

Transport 1-przyczepa 123,00 (godz.) 150 h

Transport 2-przyczepy 147,60 (godz.) 170,00

Siew kukurydzy 189,00 h 150,00 /ha

Najem ciągnika 140,00 h

Gruber 252,00

Siew nasion kukurydzy 6rz. Gesperado 6 rzędów (h/ha) 270/144 

Siew zbóż 18,00 /ha

Wysiew nawozów 162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/tona

Kultywator 172,80 (godz.)

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00/ha

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

Wypożyczenie ciągnika 108,00 (godz.) 120/godz.

Podsiew traw siew.VERDO 252 za 1 ha 200,00/ha

Bronowanie 97,20 (godz.)

Wałowanie 97,20 (godz.)

Talerzowanie 172,80 (godz.) 261,00

Ładowarka/cyklop 129,60 (godz.) 155,70 130,00/godz.

Spycharka 129,60 (godz.)

Koparka 108,00 (godz.) 100,00

Równarka 135,00 (godz.)

Zestaw niskopodwoziowy 147,60 (godz.)

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 432,00 +45,00

Zbiór balotów turem 126,00

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 25,00 zł/szt

Zbiór zielonek 581,40-632,70 h 300,00 od przyczepy

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Kalkulacje rolnicze
mgr Klaudia Miziej 

Specjalista	Działu	Ekonomiki	i	Zarządzania	Gospodarstwem	Rolnym

Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – ziemniak jadalny (lipiec 2021 r.)

Wyszczególnienie J.m. Cena
Poziom intensywności

Niski Średni Wysoki
Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł)

Wartość produkcji

Ziemniak jadalny (bulwy) dt 77,83 250,00 19 458,33 350,00 27 241,67 450,00 35 025,00

Plon uboczny dt        

Jednolita Płatność Obszarowa ha 483,79 1,00 483,79 1,00 483,79 1,00 483,79

Płatność za zazielenienie ha 323,85 1,00 323,85 1,00 323,85 1,00 323,85

Płatność cukrowa         

Płatność energetyczna         

Płatność dodatkowa ha 182,02 1,00 182,02 1,00 182,02 1,00 182,02

Wartość produkcji ogółem   20 447,99 28 231,33 36 014,66

Materiał siewny

Własny dt 77,83 25,00 1 945,83 30,00 2 335,00 30,00 2 335,00

Z zakupu         

Razem materiał siewny   340,00 425,00 425,00

Nawozy (w czystym składniku)

Azot (N) kg 4,08 70,00 285,95 90,00 367,64 100,00 408,49

Fosfor (P2O5) kg 5,28 70,00 369,30 80,00 422,05 90,00 474,81

Potas (K2O) kg 2,39 100,00 239,03 120,00 286,83 130,00 310,74

Obornik (własny) t  30,00  30,00  30,00  

Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,14       

Inne kg       

Razem nawozy   894,27 1 076,53 1 194,04 

Środki ochrony roślin

– Zaprawy nasienne

Monceren 250 FS l 180,77     1,80 325,39

– Chwastobójcze

Stomp 330 EC l 42,21 1,50 63,31 2,00 84,41 2,00 84,41

Boxer 800 EC l 47,86 3,50 167,53 4,00 191,46 4,50 215,39

– Grzybobójcze

Altima 500 SC l 165,00 0,30 49,50 0,40 66,00 0,40 66,00

Acrobat MZ 69 WG kg 72,60 1,70 123,41 2,00 145,19 2,00 145,19

Rekord 125 SC l 72,58   0,60 43,55 0,60 43,55

– Owadobójcze

Karate Zeon 050 CS l 125,41 0,16 20,07 0,18 22,57 0,20 25,08
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– Inne

Asahi SL l 97,35   0,50 48,68 0,50 48,68

Razem środki ochrony roślin 423,82 601,86 953,69

Koszty bezpośrednie   3 263,92 4 013,39 4 482,73

Nadwyżka bezpośrednia   17 184,07 24 217,93 31 531,93

Praca maszyn własnych

Podorywka z bronowaniem h 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00

Wywóz obornika h 77,46 3,00 232,37 3,50 271,10 3,50 271,10

Orka zimowa h 61,91 2,00 123,81 2,00 123,81 2,00 123,81

Uprawa przedsiewna h 61,91 1,00 61,91 1,00 61,91 1,00 61,91

Siew nawozów NPK (× 2) h 49,82 1,70 84,69 1,70 84,69 1,70 84,69

Sadzenie h 140,95 2,50 352,39 2,50 352,39 2,50 352,39

Redlenie (× 2) h 57,96 1,00 57,96 1,00 57,96 1,00 57,96

Oprysk (× 3) h 80,00 1,50 120,00 1,50 120,00 1,50 120,00

Obsypywanie (× 2) h 57,96 1,00 57,96 1,00 57,96 1,00 57,96

Transport bulw h 61,85 5,00 309,25 6,00 371,10 7,00 432,95

Sortowanie h 7,24 4,00 28,95 5,00 36,19 6,00 43,43

Razem praca maszyn własnych   1 529,28 1 637,10 1 706,18

Usługi z zewnątrz

Zbiór kombajnem h 300,00 8,00 2 400,00 9,00 2 700,00 12,00 3 600,00

Prasowanie słomy h 94,54       

Razem koszty usług   2 400,00 2 700,00 3 600,00

Podatki i ubezpieczenia  180,00 1,00 180,00 1,00 180,00 1,00 180,00

Inne  5,0%  359,66  417,52  489,45

Razem koszty inne   539,66 597,52 669,45

Koszty pośrednie   4 468,94 4 934,62 5 975,63

Koszty całkowite 7 732,86 8 948,01 10 458,36

Koszt jednostkowy produkcji 1 dt  30,93 25,57 23,24

Wskaźnik opłacalność produkcji
(z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich) % 164,43 215,50 244,36 

Wskaźnik opłacalność produkcji
(bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich) % 151,63 204,44 234,90 

Dochód rolniczy (bez dopłat obszarowych) 11 725,47 18 293,65 24 566,64 

Dochód rolniczy (z dopłatami obszarowymi) 12 715,13 19 283,31 25 556,30 

Uprawa:
- tradycyjna na glebach kompleksu żytniego dobrego i słabego o pH 4,5-5,0
- średniointensywna na glebach kompleku żytniego bardzo dobrego i dobrego o pH 5,0-6,0
- intensywna na glebach kompleksu pszennego dobrego oraz żytniego bardzo dobrego i dobrego o pH 6,0-6,5
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STOCZEK KLASZTORNY – CIEKAWE MIEJSCE NA WARMII
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny	Specjalista	Działu	Metodyki	Doradztwa,	Szkoleń	i	Wydawnictw

Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem 
kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin i 40. 
rocznicę śmierci, a także uroczystości jego beatyfikacji 12 wrze-
śnia 2021 roku. Z okazji tego wydarzenia, dla uczczenia Pryma-
sa Wyszyńskiego – postaci, która miała wpływ na kształtowa-
nie historii i społeczeństwa polskiego dziś piszemy o Stoczku 
Klasztornym na Warmii. Dzieje Stoczka Klasztornego są nie-
rozłącznie związane z postacią Kardynała, który przez prawie 
rok, więziony był za murami tutejszego klasztoru. Obecnie znaj-
duje się tutaj izba pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Stoczek Klasztorny, to część wsi Stoczek w powiecie lidzbarskim, 
w gminie Kiwity. Samodzielną placówką parafialną stał się 4 marca 
1981 roku, a sanktuarium posiada tytuł bazyliki mniejszej nadany 
w roku 1987 przez papieża Jana Pawła II.

Początki kultu maryjnego w Stoczku sięgają czasów średnio-
wiecza. Mówiono, że dwie dziewczynki grabiąc siano na łące spo-
strzegły figurkę Matki Boskiej w pniu starego dębu. W miejscu ob-
jawienia wybudowano kapliczkę, oznaczając w ten sposób miejsce 
wskazane przez Boga. Sanktuarium w dzisiejszej formie powsta-
ło w okresie późniejszym, po zakończeniu wojny ze Szwecją, jako 
wotum dziękczynienia biskupa Mikołaja Szyszkowskiego. W latach 
1639-1641 wybudowano kościół w stylu barokowym, w kształcie ro-
tundy. Na opiekunów sanktuarium wyznaczono ojców bernardynów, 
którzy zamieszkali w drewnianym budynku. Sprowadzono kopię ob-
razu Matki Boskiej z bazyliki w Rzymie, który koronowano w 1700 
roku, a świątyni nadano tytuł Nawiedzenia NMP. Obraz wcześniej - 
w 1687 roku – okryto srebrną sukienką. Po latach na obrazie poja-
wiły się bursztynowe korale – wotum kardynała Wyszyńskiego. Kult 
Matki Bożej w Stoczku z każdym rokiem nabierał większego wymia-
ru. Z czasem powiększono klasztor, a świątynię rozbudowano ota-
czając krużgankami i ustawiając w narożnikach cztery kaplice świę-
tych: Kajetana, Walentego, Jana Nepomucena i Franciszka. Nieco 
później dobudowano prezbiterium, a nad całością umieszczono wy-
soką wieżę z dzwonami. Z czasem rozbudowano także klasztor. Po-
wstał budynek murowany, trzyskrzydłowy, dotykający obejść kruż-
gankowych. Całość jak podkowa stworzyła wewnętrzny dziedziniec 

klasztorny. Ołtarz stworzył artysta ołtarza świętolipskiego. W no-
wym ołtarzu znalazł się obraz przedstawiający Matkę Bożą Pokoju.

Szczególną uwagę poświęcono budowie zakrystii klasztornej. 
Jeszcze teraz zwiedzający zobaczyć mogą niezwykłą komodę z XVII 
wieku z obrazami franciszkańskich świętych, lawaterz do obmycia 
rąk, gotycki krzyż oraz monstrancje i okazały zegar szafowy. Na 
sklepieniach krużganków znalazły się sceny ze Starego Testamentu, 
a pod nimi płaskorzeźby przedstawiające stacje Drogi Krzyżowej i fi-
gury świętych. Niezwykłą ozdobą świątyni jest również ambona i ba-
lustrada z żelaza. Klasztor w Stoczku ma swoją historię. Był podpo-
rządkowany dekretowi kasacyjnemu, czasowemu zamknięciu, słu-
żył władzom pruskim za szkołę. Kościół tym samym pozostał pusty 
i ulegał zniszczeniu. Zniszczoną świątynię przywrócono Kościoło-
wi po latach. Pierwsza msza została odprawiona 30 marca 1841 ro-
ku. Życie klasztorne i pielgrzymkowe ożyło na tyle, że klasztor wy-
magał rozbudowy. Burzliwa historia Stoczka Klasztornego odmie-
niła się po słynnym październiku 1956 roku, kiedy wrócił do diece-
zji warmińskiej, a klasztor zasiedlili księża Marianie doprowadzając 
świątynię do świetności.

O czasowym areszcie w celi klasztoru kardynała Wyszyńskiego 
przypomina tablica pamiątkowa. Kardynała do Stoczka przywiezio-
no 12 października 1953 roku. Nie miał wiedzy dokąd jedzie. Ogród 
z wysokim murem zabezpieczono dodatkowo drutem kolczastym, 
zapewniającym skuteczną izolację od świata. Obiektu nieustannie 
pilnowała specjalna ochrona – ludzie i urządzenia. W pomieszcze-
niach panowały chłód i wilgoć, a do ogrodu prowadziła tylko wydzie-
lona część korytarza. Ksiądz prymas i w tych warunkach potrafił się 
znaleźć. W jednej celi urządził kaplicę, a w ogrodzie ustawił kamie-
nie, służące za stacje Drogi Krzyżowej. W odpowiednich porach dnia 
odbywały się czynności religijne, lektura i pisanie oraz spacery po 
ogrodzie. W Stoczku kardynał napisał „Akt osobistego oddania się 
Matce Najświętszej” oraz „Zapiski Więzienne”.

Podróżując ze Wschodu na Pomorze „drogą 513” warto zapla-
nować czas na zwiedzenie Stoczka Klasztornego i nabranie sił du-
chowych.

Źródło: www.wikipedia.pl, www.marianie.pl
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Pomysłodawcą	i	partnerem	wiodącym	pro-
jektu	jest	Wielkopolski	Ośrodek	Doradztwa	
Rolniczego	w	Poznaniu,	który	zaprosił	do	
współpracy	pozostałych	partnerów	projek-
tu,	tj.	Instytut	Ochrony	Roślin	–	Państwo-
wy	Instytut	Badawczy,	Poznańskie	Centrum	
Superkomputerowo-Sieciowe,	Centrum	Do-
radztwa	Rolniczego	w	Brwinowie	i	woje-

wódzkie	ośrodki	doradztwa	rolniczego.	Ogółem	projekt	reali-
zuje	19	partnerów.

Jednym	z	kluczowych	czynników	decydujących	o	efektyw-
ności	i	jakości	produkcji	rolniczej	jest	ochrona	roślin.	Poprawy	
efektywności	oczekują	producenci	rolni,	natomiast	wysokiej	ja-
kości	i	cech	prozdrowotnych	żywności	–	społeczeństwo.	Postęp	
w	udoskonalaniu	tych	czynników	wymaga	powszechnych,	no-
woczesnych	rozwiązań	technologicznych	i	organizacyjnych,	co	
z	kolei	wyznacza	kierunek	rozwoju	usług	oferowanych	przez	
ośrodki	doradztwa	rolniczego	–	kierunek	dążący	do	cyfryzacji	
oraz	ułatwienia	rolnikom	dostępu	do	informacji	i	usług	świad-
czonych	przez	Internet.

Projekt	zakłada	utworzenie	krajowego	systemu	informatycz-
nego	na	rzecz	ochrony	roślin,	który	w	decydujący	sposób	wpły-
nie	na	jakość	i	ilość	produkowanej	żywności	w	Polsce,	oparte-
go	na	sieci	prawie	600	stacji	meteorologicznych	rozmieszczo-
nych	na	terenie	całego	kraju.	

Na	 terenie	województwa	Warmińsko-Mazurskiego	roz-
mieszczonych	zostało	19	stacji	w	miejscowościach:	Bark,	Brzo-
zie	Lubawskie,	Dobrocin,	Galiny,	Głazowo,	Gołębiewo,	Gry-

gieliszki,	Gudniki,	Kocioł,	Kowale	Oleckie,	Miechowo,	Nowy	
Dwór,	Rudłowo,	Runowo,	Skowrony,	Sterławki	Wielkie,	Stuli-
chy,	Tuszewo,	Zalesie.

Każda	stacja	meteorologiczna	na	bieżąco	monitoruje	dane	
meteorologiczne	takie,	jak:
n	 temperatura	powietrza,
n	 wilgotność	względna	powietrza,
n	 suma	i	intensywność	opadów	deszczu,
n	 ciśnienie	atmosferyczne,
n	 prędkość	i	kierunek	wiatru	oraz	zjawisko	punktu	rosy.	

Są	to	podstawowe	i	bardzo	ważne	parametry	dla	rolnika	ma-
jące	wpływ	na	przewidywanie	zagrożenia	dla	upraw	ze	strony	
agrofagów	oraz	wpływające	na	możliwość	i	skuteczność	wyko-
nywanych	zabiegów	środkami	ochrony	roślin.

W	wyniku	realizacji	projektu	zostaną	udostępnione	cztery	
e-usługi	skierowane	do	rolników,	konsumentów,	instytucji	ba-
dawczych	oraz	organów	administracji	publicznej	i	 jednostek	
samorządu	terytorialnego:	
n	 wirtualne	gospodarstwo,
n	 śledzenie	pochodzenia	produktów,	
n	 raportowanie	zagrożeń,	
n	 udostępnianie	danych	meteorologicznych.

Najbardziej	rozbudowaną	usługą	będzie	„wirtualne	gospodar-
stwo”	w	ramach	którego	wprowadzono	szereg	funkcjonalności,	
w	tym	specjalną	stronę	internetową	oraz	aplikację,	w	ramach	któ-
rej	rolnicy	skorzystają	z	wirtualnej	karty	pola.	Wprowadzona	do	
systemu	uprawa	będzie	monitorowana,	a	w	przypadku	wystą-

pienia	zagrożenia	zniszczenia	uprawy	przez	cho-
robę	lub	szkodnika,	system	będzie	o	tym	informo-
wać	i	podpowiadać	kiedy	i	w	jakich	ilościach	sto-
sować	środki	ochrony	roślin.	System	bazuje	na	20	
modelach	prognostycznych	dotyczących	między	
innymi	pszenicy,	jęczmienia,	żyta	oraz	kukurydzy.	

Już	teraz	zapraszamy	na	stronę	internetową	
Warmińsko-Mazurskiego	Ośrodka	Doradztwa	
Rolniczego	z	siedzibą	w	Olsztynie	na	której	udo-
stępnione	są	dane	meteorologiczne	ze	stacji	usy-
tuowanych	na	terenie	Warmii	i	Mazur,	a	pozo-
stałe	usługi	projektu	zostaną	wdrożone	do	koń-
ca	maja	przyszłego	roku.	Informacje	na	temat	po-
stępów	w	ich	realizacji	znajdą	Państwo	na	naszej	
witrynie	internetowej	w	zakładce	Projekty.

Zakończył się etap montażu stacji meteorologicznych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, które zo-
staną włączone do ogólnokrajowej sieci stacji agrometeorologicznych w ramach współrealizowanego przez War-
mińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie projektu pod nazwą „Internetowa Platforma 
Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (akronim: „eDWIN”).

mgr Marcin Cyrankowski 
Kierownik	Działu	Teleinformatyki

„eDWIN” – rolnictwo przyszłości
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W dniach 4-5 września w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się Jesienne 
Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”. To już dwudziesta siódma odsłona targów, które powróciły na Jagiellońską 
91 po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa.

mgr Mirosław Fesnak 
Kierownik	Sekcji	Wydawnictw	i	Informacji

Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rol-
nictwa” wróciły na Jagiellońską!

Targi	Rolnicze,	od	wielu	lat	stanowią	do-
skonałą	okazję	do	spotkań,	wymiany	po-
glądów,	doświadczeń	i	zdobywania	wie-
dzy	z	zakresu	nowych	technologii	rolni-
czych	wśród	rolników	i	mieszkańców	wo-
jewództwa	warmińsko-mazurskiego.	Są	
również	miejscem	popularyzowania	inno-
wacji	w	rolnictwie	oraz	zdobywania	inspi-

racji	w	podejmowaniu	nowych	wyzwań	w	kreowaniu	trendów	
służących	poprawie	warunków	życia	na	terenach	wiejskich	oraz	
podnoszeniu	konkurencyjności	polskiego	rolnictwa	poprzez	
bezpośredni	kontakt	wystawców,	producentów	i	konsumentów.	

W	leśnej	scenerii	bogatą	ofertę	zaprezentowali	producenci	
nie	tylko	z	naszego	województwa.	Na	targach	zaprezentowało	
się	ponad	150	wystawców	z	całej	Polski,	a	dzięki	pięknej	wrze-
śniowej	aurze	ich	ofertę	zobaczyło	około	25	000	zwiedzających.	
Na	targach	zaprezentowany	został	szeroki	asortyment	nowo-
czesnych	ciągników,	maszyn	i	urządzeń	rolniczych.	Można	by-
ło	kupić	krzewy	ozdobne	i	owocowe,	a	także	kwiaty	rabato-
we	i	balkonowe	oraz	powszechnie	nasadzane	krzewy	i	drze-
wa	iglaste.	Nie	zabrakło	szerokiego	wachlarza	rozsad	warzyw	
i	ziół,	nasion	rolniczych	i	ogrodniczych,	mieszanek	traw	traw-
nikowych	i	pastewnych	oraz	nawozów,	preparatów	opartych	na	
technologii	efektywnych	mikro	organizmów	i	środków	ochro-
ny	roślin,	chętnie	kupowanych	przez	działkowców	i	właścicieli	
przydomowych	ogródków.	Odwiedzający	targi	ze	strony	spe-
cjalistów	mogli	uzyskać	pomoc	na	temat	sposobu	pielęgnacji	ro-
ślin	czy	zagospodarowania	i	aranżacji	przestrzeni	w	ogrodzie.

Jak	co	roku	dużym	zainteresowaniem	cieszyły	się	prezenta-
cje	instalacji	wykorzystujących	odnawialne	źródła	energii,	które	
w	ostatnich	latach	znajdują	zastosowanie,	zarówno	w	gospodar-
stwach	rolnych,	jak	i	domach	jednorodzinnych.	Specjaliści	z	tej	
branży	udzielali	fachowych	porad,	jak	żyć	zdrowo,	bezpiecznie	
i	oszczędnie,	prezentując	kolektory	słoneczne,	panele	fotowol-

taiczne	i	inne	urządzenia	przyczyniające	się	do	zminimalizo-
wania	kosztów	ponoszonych	na	energię	elektryczną	i	cieplną.

Zgodnie	z	tradycją	nie	zabrakło	twórców	rękodzieła,	sztuki	
ludowej	oraz	smacznej	kuchni	regionalnej.	Zaprezentowana	zo-
stała	szeroka	gama	ręcznie	wykonanych	produktów	zarówno	
użytkowych,	jak	i	artystycznych	począwszy	od	biżuterii	oraz	

kompozycji	wykonanych	na	bazie	ziół,	przez	galanterię	drew-
nianą,	po	robótki	szydełkowe	i	wyroby	z	wikliny.

Na	miłośników	swojskiego	jedzenia	czekały	domowe	wę-
dliny,	smalec	ze	skwarkami	i	świeży,	wiejski	chleb	–	wszyst-
ko	według	tradycyjnych,	regionalnych	receptur.	Nie	zabrakło	
również	miodów	pozyskanych	z	warmińsko-mazurskich	pa-
siek.	W	dbałości	o	bezpieczeństwo	kupujących	sprzedawcy	po-
siadali	odpowiednie	zezwolenia	wydawane	przez	sanepid	czy	
też	inspektora	weterynarii.

Niezmiennie	jak	co	roku,	podczas	targów	można	było	sko-
rzystać	z	fachowego	poradnictwa	–	swoje	stoiska	miały	liczne	
instytucje	i	organizacje	działające	na	rzecz	rolnictwa	na	czele	
ze	specjalistami	z	Warmińsko-Mazurskiego	Ośrodka	Doradz-
twa	Rolniczego.

Dodatkową	atrakcją,	szczególnie	dla	najmłodszych	odwie-
dzających	Targi,	były	prezentowane	podczas	przeglądu	źrebiąt	
ras	zimnokrwistych	źrebaki	wraz	z	matkami,	owce,	zwierzę-
ta	futerkowe	i	ptactwo	ozdobne.	Pierwszemu	i	drugiemu	dniu	
targów	towarzyszył	pokaz	pozyskiwania	wełny	owczej	połą-
czony	z	degustacją	jagnięciny	i	baraniny.

Czas	spędzony	na	Targach	umilały	występy	artystyczne,	
zespołów	folklorystycznych	„Alna”,	„Pieckowieanie”,	„Rogó-
żanie”,	zespołu	„Czarny	Ortalion”,	Adama	Twardego,	dzieci	
z	niepublicznego	przedszkola	„Nutka”	oraz	tancerek	z	zespo-
łów	tanecznych	„Cheer	Bis”	i	„Cheerleaders	Soltare”.	Na	sce-
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nie	gościliśmy	też	Nieformalną	Grupę	Teatralną	„DOMALE-
SJA”,	która	w	swoim	widowisku	„Jak	onegdaj	z	chlebem	było”	
symbolicznie	i	ciekawie	ukazała	dawną	drogę	od	zżęcia	zbo-
ża	do	wypieku	codziennego	chleba.

Dużym	zainteresowaniem	zwiedzających	cieszył	się	pokaz	
prawidłowego	cięcia	i	formowania	drzew	i	krzewów	owoco-
wych	przeprowadzony	przez	Jana	Dziadkiewicza,	właściciela	
gospodarstwa	szkółkarsko-sadowniczego	z	Sętala.	

Naszych	wystawców	uhonorowaliśmy	w	konkursie	na	„Naj-
ładniejsze	Stoisko”,	którego	laureatami	zostali:
q	I	miejsce:	P.P.H.U.	Mirtrans	Płoskinia	za	premierę	nowego	

modelu	ciągnika	rolniczego	CASEIH	Puma	200,	oraz	boga-
tą	ofertę	wystawienniczą;

q	II	miejsce:	FRICKE	Maszyny	Rolnicze	sp.	z	o.o.	bogata	oferta	
wystawiennicza,	imponujący	park	maszyn,	ekspozycja	po-
łączona	z	działaniami	edukacyjnymi	dla	najmłodszych.

q	III	miejsce:	Rzeźbiarstwo	w	drewnie	Jan	Redźko	za	orygi-
nalne	koncepcje	wzornicze,	wielkoformatowe	ekspozycje	
rzeźbiarskie	wpisujące	się	w	tradycje	folklorystyczne	regio-
nu	Warmii	i	Mazur.

Komisja	oceniająca	przyznała	również	tytuł	„Hit	Targów”	dla	
firmy	GLOBTRAK	Polska	Sp.	z	o.o.	za	dostarczanie	inteligent-
nych	technologii	dla	gospodarstw	rolnych	w	zakresie	rolnictwa	
precyzyjnego.	Wszystkim	laureatom	serdecznie	gratulujemy!

Dziękujemy serdecznie wszystkim wystawcom 
i zwiedzającym XXVII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko 
dla rolnictwa” i zachęcamy do udziału w kolejnych 
wydarzeniach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
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Gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich z miejscowości Kocioł Duży w powiecie piskim oraz Rol-
nicza Spółdzielnia Produkcyjna „Ostoja Natury” z miejscowości Tomaszyn koło Olsztynka to zwycięscy tegorocznej 
edycji prestiżowego konkursu AgroLiga w województwie warmińsko-mazurskim realizowanej w ramach operacji „Kon-
kurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak 
Kierownik	Działu	Technologii	Produkcji	Rolniczej

Podsumowanie konkursu AGROLIGA 2021 
w województwie warmińsko-mazurskim

Tegoroczne	eliminacje	konkursu	AgroLi-
ga	2021	rozstrzygane	były	na	dwóch	szcze-
blach	–	wojewódzkim	i	krajowym.	Woje-
wódzki	etap	konkursu	organizowany	był	
przez	Warmińsko-Mazurski	Ośrodek	Do-
radztwa	Rolniczego	z	siedzibą	w	Olszty-
nie	we	współpracy	z	Zachodniopomor-
skim	Ośrodkiem	Doradztwa	Rolniczego	

w	Barzkowicach,	natomiast	etap	krajowy	przez	Redakcję	Au-
dycji	Programu	1	TVP	i	Stowarzyszenie	AgroBiznesKlub	pod	
Honorowym	Patronatem	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	
oraz	Prezesów:	TVP	S.A.,	ARiMR,	KOWR	i	KRUS.	

|Konkurs AgroLiga 2021 Etap wojewódzki finansowany był 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Ogólnopolski	Konkurs	AgroLiga	prezentuje	dorobek	rolnic-
twa	i	firm	funkcjonujących	w	branży	rolniczej	z	podziałem	na	
poszczególne	województwa.	Laureaci	w	obydwu	kategoriach	to	
najlepsi	rolnicy	i	przedstawiciele	agro-przedsiębiorstw,	którzy	
są	liderami	w	poszczególnych	województwach,	osiągają	wyso-
kie	rezultaty	produkcyjne	i	ekonomiczne,	rozwijają	działalność	

z	wykorzystaniem	funduszy	unijnych	oraz	wykazują	zaangażo-
wanie	w	życiu	lokalnej	społeczności.	Uczestnictwo	w	konkur-
sie	to	prestiż	w	branży,	zaś	bycie	laureatem	–	ogromny	sukces	
oraz	świadectwo	pomysłowości	i	kreatywności	w	poszukiwa-
niu	nowych	rozwiązań	produkcyjnych.

Przy	wyborze	Mistrza	i	Wicemistrza	Wojewódzkiego	w	obu	
kategoriach	komisja	powołana	przez	Dyrektora	Warmińsko-
-Mazurskiego	Ośrodka	Doradztwa	Rolniczego	 z	 siedzibą	
w	Olsztynie	Pana	Damiana	Godzińskiego	brała	również	pod	
uwagę:	bezpieczeństwo	pracy	oraz	estetykę	obejścia	i	otocze-
nia	gospodarstwa	lub	firmy.

Tegoroczna	Gala,	podsumowująca	wojewódzki	etap	kon-
kursu	AgroLiga	odbyła	się	28	września	w	Hotelu	Zamek	Ryn.	
Podczas	uroczystego	finału	organizowanego	przez	Warmińsko-
-Mazurski	Ośrodek	Doradztwa	Rolniczego	z	siedzibą	w	Olsz-
tynie	nie	zabrakło	przemówień,	gratulacji	i	podziękowań.	Za-
prezentowano	mistrzów	i	wicemistrzów	w	kategorii	rolnik	
i	firma	z	województwa	kujawsko-pomorskiego,	mazowieckie-
go,	podlaskiego,	zachodniopomorskiego	i	warmińsko-mazur-
skiego,	ukazując	najlepsze	wzorce,	dobre	praktyki	oraz	innowa-
cyjne	rozwiązania	laureatów.	Podczas	Gali	wygłoszono	prelek-
cję	dotyczącą	zarządzania	w	sektorze	rolnym	oraz	możliwość	
wzrostu	konkurencyjności,	innowacyjności	oraz	wprowadza-

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

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

Odwiedź portal KSOW
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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nie	nowych	rozwiązań	w	rolnictwie,	którą	przeprowadziła	dr	
hab.	Katarzyna	Brodzińska	z	Uniwersytetu	Warmińsko	Ma-
zurskiego	w	Olsztynie.	

Gala	konkursu	AgroLiga	tradycyjnie	zgromadziła	najlep-
szych	przedsiębiorczych	rolników	i	przedstawicieli	firm	naj-
prężniej	rozwijających	się,	z	obszaru	rolnictwa,	a	także	przed-
stawiciele	instytucji,	które	promują	oraz	wspierają	ich	osią-
gnięcia.	Wśród	zaproszonych	gości	nie	zabrakło	przedstawi-
cieli	władz	naszego	województwa,	dyrektorów	instytucji	rol-
niczych,	przedstawicieli	banków,	 firm	z	branży	rolno-spo-
żywczej	oraz	najlepszych	rolników	z	województwa	warmiń-
sko-mazurskiego.

Na	podstawie	przeprowadzonych	wizytacji	w	gospodar-
stwach	i	firmach	oraz	dostępnej	dokumentacji	i	rozeznania	ko-
misja	konkursowa	„AgroLiga	2021”	podjęła	decyzję	o	przyzna-
niu	następujących	miejsc:

Kategoria ROLNIK

Mistrz AgroLigi 2021
Marek i Małgorzata Borkowscy wspólnie	prowadzą	go-

spodarstwo	w	pięknie	położonej	miejscowości	Kocioł	Du-
ży	w	powiecie	piskim.	Głównym	kierunkiem	produkcji	jest	
chów	bydła	mlecznego	z	nastawieniem	na	produkcję	mleka	
wysokiej	jakości.	Całość	produkcji	roślinnej	na	którą	składa	
się	uprawa	kukurydzy	i	lucerny	przeznaczona	jest	na	pokry-
cie	potrzeb	żywieniowych	zwierząt	utrzymywanych	w	go-
spodarstwie.	Obecnie	w	gospodarstwie	utrzymywanych	jest	
120	krów,	przy	wydajności	jednej	sztuki	10	tys.	litrów	mleka	
na	rok.	Małżeństwo	chętnie	korzysta	z	funduszy	unijnych	
dzięki	czemu	wybudowano	nowoczesną	oborę	oraz	na	bie-
żąco	modernizowany	jest	park	maszynowy.

V-ce Mistrz AgroLigi 2021
Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski	prowadzone	

przez	Agnieszkę i Roberta Pucer	w	miejscowości	Gnatowo	
powiat	kętrzyński	ukierunkowane	jest	na	prowadzenie	pa-
siek	pszczelich.	Obecnie	posiadają	2	tysiące	rodzin	pszcze-
lich	oraz	60	ha	ziemi,	na	której	uprawiana	jest	malina	staro-
polskich	odmian,	prowadzona	w	systemie	ekologicznym	pod	
kątem	pożytku	pszczelego.	Od	2012	roku	miody	są	wpisa-
ne	na	listę	produktów	tradycyjnych.	Gospodarstwo	uczestni-
czy	w	krajowej	sieci	zagród	edukacyjnych.	Dzięki	temu	sze-
rzy	zdobytą	wiedzę	i	doświadczenie	wśród	szerokiej	rzeszy	
dzieci,	młodzieży	i	dorosłych.

Kategoria FIRMA

Mistrz AgroLigi 2021
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Ostoja Natury”	

z	miejscowości	Tomaszyn	koło	Olsztynka.	Firma	zrzeszająca	
grupę	producentów	wykorzystuje	ekologiczne	metody	produk-
cji	żywności	wysokiej	jakości,	która	jest	później	dostarczana	bez-
pośrednio	do	klientów	za	pośrednictwem	platformy	sprzeda-
żowej,	która	nie	wymaga	udziału	pośredników.	Idea	produkcji	
i	sprzedaży	w	systemie	„z	pola	do	stołu”	została	wdrożona	już	
w	pierwszym	roku	poprzez	stworzenie	i	zorganizowanie	plat-
formy	BIOHub.	Podstawowym	jej	celem	jest	rozbudowa	i	popu-
laryzacja	krótkiego	łańcucha	dostaw	żywności.

V-ce Mistrz AgroLigi 2021
F.H.U „Animar”	z	siedzibą	w	Kiwitach	powiat	lidzbarski	to	

firma	rodzinna.	Zajmuje	się	handlem	zbóż,	rzepaku,	łubinu,	bo-
biku,	kukurydzy	i	grochu.	Dodatkowo	poszerzyła	swoje	usługi	
o	transport,	sprzedaż	nawozów	oraz	wapna	nawozowego.

WMODR	z	siedzibą	w	Olsztynie	składa	gratulacje	i	wyrazy	
uznania	dla	laureatów	oraz	mistrzów	i	wicemistrzów	konkur-
su	Agroliga	z	województwa	warmińsko-mazurskiego	oraz	życzy	
dalszych	sukcesów,	satysfakcji	oraz	mobilizacji	do	dalszej	pracy.

Mistrzowie	warmińsko-mazurskiej	edycji	konkursu	Agroli-
ga	w	kategorii	Rolnik	i	Firma	zmierzą	się	ze	zwycięzcami	z	in-
nych	województw	na	szczeblu	krajowym.	Wyniki	poznamy	
w	przyszłym	roku.	Wszystkim	życzymy	powodzenia	i	cierpli-
wości	w	oczekiwaniu	na	zwycięzcę	krajowego.

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
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W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania produktami bezpośrednio od wytwórcy, w tym 
rolnika. Konsumenci są coraz bardziej wymagający, chcą kupować produkty o wysokiej jakości i z wiadomego źródła. 

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista	Sekcji	Wiejskiego	Gospodarstwa	Domowego	i	Agroturystyki

Targi „Polski e-bazarek szansą promocji
lokalnych producentów rolnych”

Wychodząc	naprzeciw	tym	wszystkim	po-
trzebom,	w	dniach	25-26	września	2021	ro-
ku	na	ulicy	Stary	Rynek	w	Elblągu	odby-
ła	się	impreza	targowa	pod	nazwą	„Polski	
e-bazarek	szansą	promocji	lokalnych	pro-
ducentów	rolnych”.	

Celem	operacji	zrealizowanej	w	ramach	
w	ramach	Planu	Działania	Krajowej	Sieci	

Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020,	Plan	operacyjny	na	la-
ta	2020-2021	było:	
q	Informowanie	społeczeństwa	i	potencjalnych	beneficjentów	

o	polityce	rozwoju	obszarów	wiejskich	i	wsparciu	finansowym.
q	Wymiana	doświadczeń	i	pomysłów	na	promowanie	produk-

tów	regionalnych,	wyrobów	rękodzielniczych.
q	Promocja	producentów	i	przetwórców	regionalnej	żywno-

ści	oraz	twórców	rękodzieła	ludowego.
q	Promocja	wsi	jako	miejsca	do	życia	i	rozwoju	zawodowego.
q	Wspieranie	rozwoju	przedsiębiorczości	na	obszarach	wiejskich.
q	Promocja	idei	krótkich	łańcuchów	dostaw.
q	Promocja	rozwoju	obszarów	wiejskich.

Setki	elblążan	oraz	turystów	odwiedzających	to	piękne	mia-
sto,	którzy	wybrali	się	podczas	ostatniego	wrześniowego	week-
endu	na	elbląską	starówkę	miało	okazje	zapoznać	się	z	oferta	
producentów	pochodzących	z	trzech	województw:	warmińsko-
-mazurskiego,	kujawsko-pomorskiego	oraz	podlaskiego.	Pro-
ducentów,	którzy	swoje	produkty	najwyższej	jakości	sprzedają	
na	platformie	sprzedażowej	Polski	E-bazarek,	na	którym	Mi-
nisterstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	wraz	z	jednostkami	do-
radztwa	rolniczego	realizuje	kampanię	informacyjną	pod	na-
zwą	„Cudze	chwalicie,	swoje	poznajcie”.	Platforma	ta	stanowi	
narzędzie	sprzedaży	bezpośredniej	od	rolnika	do	konsumenta.

Oficjalne	rozpoczęcie	targów	odbyło	się	w	sobotę	o	godzi-
nie	13:00,	gdzie	ze	sceny	Dyrektor	Warmińsko-Mazurskiego	
Ośrodka	Doradztwa	Rolniczego	z	siedzibą	w	Olsztynie,	pan	
Damian	Godziński	powitał	wszystkich	uczestników	wydarze-
nia	czyli	producentów	rolnych,	kupujących	oraz	gości,	którzy	
swoją	obecnością	uświetnili	to	wydarzenie.	Chociaż	rozpoczę-

cie	targów	odbyło	się	o	godzinie	13:00	to	już	od	9:00	kupujący	
przybyli	aby	zapoznać	się	z	ofertą	oraz	kupić	towary	najwyż-
szej	jakości.	W	sobotę	podczas	wydarzenia	ze	sceny	płynęły	sło-
wa	piosenek,	wykonywanych	przez	regionalne	zespoły	ludowe.	

Grupą	docelową	targów	oraz	konkursu	byli	rolnicy,	pro-
ducenci	rolni,	producenci	i	przetwórcy	regionalnej	i	ekolo-
gicznej	żywności,	Koła	Gospodyń	Wiejskich,	twórcy	rękodzie-
ła	ludowego	z	regionu	warmińsko-mazurskiego,	kujawsko-
-pomorskiego	i	podlaskiego.	Targi	były	wydarzeniem	otwar-
tym,	w	którym	mogli	wziąć	udział	wszyscy	zainteresowa-
ni	–	mieszkańcy	obszarów	miejskich	 i	wiejskich	woj.	war-
mińsko-mazurskiego,	turyści	oraz	przedstawiciele	jednostek	
działających	na	rzecz	rozwoju	obszarów	wiejskich.	Wystaw-
cy	mieli	okazję	do	wymiany	wiedzy	i	doświadczeń,	mogli	
wzajemnie	doradzać	sobie	w	zakresie	prowadzenia	różnych	
form	działalności.	

Podczas	wydarzenia	„Polski	e-bazarek	szansą	promocji	lo-
kalnych	producentów	rolnych”	przeprowadzono	konkurs	na	
„Najładniejsze	stoisko”,	którego	rozstrzygnięcie	nastąpiło	na	
uroczystej	gali	wieńczącej	pierwszy	dzień	targów.	Wyłoniono	
następujących	laureatów:
n	 I	miejsce	Koło	Gospodyń	Wiejskich	„Durąg”,
n	 II	miejsce	Pasieka	Pszczele	Skarby	Izabela	i	Piotr	Kowalscy,
n	 III	miejsce	Stanisław	Chorążyczewski.
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Komisja	przy	ocenie	stoisk	zastosowała	następujące	kryteria:
q	Ogólne	wrażenie	stoiska,	aranżacja	i	estetyka,
q	Materiały	wykorzystane	do	dekoracji	stoiska,
q	Atrakcyjność	i	różnorodność	oferty	prezentowanej	na	stoisku,
q	Pomysłowość	i	pracochłonność	na	sposób	prezentacji	pro-

duktów,
q	Powiązanie	z	lokalną	kulturą.

Wydarzenie	było	doskonałą	okazją	do	promocji	regional-
nych	i	tradycyjnych	produktów,	zaprezentowania	producen-
tów	i	ich	oferty.	Podczas	targów	na	elbląskiej	starówce	można	
było	poznać	wystawców,	którzy	produkują	żywność	w	posza-
nowaniu	lokalnej	tradycji	i	lokalnych	receptur.	Było	to	wyjąt-
kowe	wydarzenie	dla	osób,	które	zdrowo	się	odżywiają	oraz	
cenią	produkty	spożywcze	wysokiej	jakosci.

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

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
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We wrześniu br. odbyły się cztery szkolenia realizowane w ramach operacji „Innowacyjne rozwiązania w hodowli 
owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich”, których organizatorem był Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

mgr Aneta Ferdycz-Augun 
Główny	Specjalista	Działu	Metodyki,	Doradztwa,	Szkoleń	i	Wydawnictw

Podsumowanie operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli 
owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich”

Głównym	celem	realizowanej	operacji	był	transfer	wiedzy	
z	zakresu	innowacyjnych	rozwiązań	w	produkcji	oraz	syste-
mów	jakości	żywności	pochodzącej	od	owiec	i	kóz.

Uczestnikami	 szkoleń	 byli	 uczniowie	 z	Zespołu	 Szkół	
Centrum	Kształcenia	Rolniczego	w	Dobrocinie	kształcących	
się	w	zawodzie	technik	żywienia	i	usług	gastronomicznych	
oraz	technik	weterynarii.	Szkolenia	zostały	przeprowadzone	
w	dwóch	formach:	wykładów	i	warsztatów.	Część	wykładowa	
odbyła	się	w	siedzibie	WMODR,	natomiast	część	warsztatowa	
w	nowoczesnym	Laboratorium	Dydaktyczno-Badawczym,	Ka-
tedry	Hodowli	Owiec	i	Kóz	Wydziału	Bioinżynierii	Zwierząt	
UWM	w	Olsztynie.	Laboratorium	wyposażone	jest	w	aparatu-
rę	i	sprzęt	najnowszej	generacji	oraz	skupia	większość	wystę-
pujących	w	Polsce	ras	owiec	i	kóz.	

Część	wykładową	rozpoczął	broker	Sieci	na	rzecz	innowacji	
w	rolnictwie	i	na	obszarach	wiejskich	WMODR,	który	omówił	

formy	i	metody	wspierania	transferu	wiedzy	i	innowacji	w	rol-
nictwie,	leśnictwie	oraz	na	obszarach	wiejskich.	

W	dalszej	części	przedstawione	zostały	walory	prozdrowot-
ne	produktów	owczych	i	kozich,	aspekt	ten	przedstawił,	Pan	
Profesor	Stanisław	Milewski	z	Katedry	Hodowli	Owiec	i	Kóz	
UWM	w	Olsztynie.	Następnie	kierownik	Katedry	Hodow-
li	Owiec	i	Kóz	UWM	w	Olsztynie,	Pan	Profesor	Jan	Miciński,	
opowiedział	jak	pozyskiwać	wysokiej	jakości	produkty	od	oma-
wianych	zwierząt.	Na	zakończenie	panelu	wykładowego	Pan	
Profesor	Przemysław	Sobiech	z	Wydziału	Medycyny	Wetery-
naryjnej	UWM	w	Olsztynie,	pokrótce	scharakteryzował	meto-
dy	zapobiegania	i	zwalczania	wybranych	chorób	owiec	i	kóz.	

Po	zakończeniu	wykładów	na	uczestników	czekała	degu-
stacja	potraw	przygotowanych	na	bazie	produktów	pochodze-
nia	owczego	i	koziego.	

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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Podczas	wizyty	na	Uniwersytecie	odbyła	się	prezentacja	wy-
branych	ras	owiec	i	kóz.	Ponadto	przeprowadzony	został	po-
kaz	z	zakresu:	pielęgnacji	i	korekcji	racic,	badania	metodą	USG	
przyżyciowej	oceny	umięśnienia	i	otłuszczenia	u	owiec	i	kóz,	co	
spotkało	się	z	dużym	zainteresowaniem	ze	strony	młodzieży.	

Młodzież	szkolna	przy	okazji	udziału	w	operacji	nie	tylko	
zdobyła	wiedzę	merytoryczną	i	praktyczną,	ale	także	poznała	
cele	i	zalety	płynące	z	kształcenia	na	wyższej	uczelni,	co	jest	
kluczowe	przy	wyborze	kolejnego	etapu	edukacji.

Operacja	przyczyniła	się	również	do:
n	 wzrostu	świadomości	 i	podwyższenia	wiedzy	meryto-

rycznej	i	praktycznej	z	zakresu	innowacyjnych	rozwiązań	
w	hodowli	owiec	i	kóz	wśród	bezpośrednich	odbiorców,	
którzy	zdobytą	wiedzę	będą	mogli	przekazywać	do	prak-
tyki	rolniczej,

n	 kształtowania	się	postaw	konsumenckich	sprzyjających	roz-
wojowi	hodowli	owiec	i	kóz	i	zastosowaniu	ich	w	rozwoju	
obszarów	wiejskich,

n	 uświadomienia	roli	i	znaczenia	wiedzy	koniecznej	do	ini-
cjowania	przedsiębiorczości	w	zakresie	pozyskiwania	pro-
duktów	pochodzenia	koziego	i	owczego	wysokiej	jakości	do	

wytwarzania	surowców	wyróżniających	się	walorami	proz-
drowotnymi,

n	 kształtowania	umiejętności	korzystania	z	atrakcyjności	ob-
szarów	wiejskich	w	kierunku	rozwoju	przedsiębiorczości	na	
terenach	wiejskich,	poprzez	wykorzystanie	hodowli	i	surow-
ców	pochodzących	od	owiec	i	kóz	w	rozwój	turystyki	wiej-
skiej	i	w	organizacji	żywienia	lub	innych	form	wykorzysta-
nia	produktów,

n	 wykorzystania	i	wdrażania	innowacyjnych	rozwiązań	i	no-
woczesnych	technologii	w	produkcji	zwierząt	do	partner-
stwa	innowacyjnego	na	rzecz	wydajnego	i	zrównoważone-
go	rolnictwa.

Kolejną	formą	realizowanej	operacji	będzie	publikacja	pt.	
„Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przed-
siębiorczości obszarów wiejskich”	,	która	zostanie	wydana	w	paź-
dzierniku	br.,	w	nakładzie	200	sztuk	i	będzie	stanowiła	formę	
upowszechniania	wiedzy	w	aspekcie:	prozdrowotnych	walo-
rów	produktów	owczych	i	kozich,	sposobów	pozyskiwania	
wysokiej	jakości	produktów	od	owiec	i	kóz	oraz	zdrowotno-
ści	stada.	Zgodnie	z	założeniami	operacji	publikacja	zostanie	
przekazana	uczestnikom	szkoleń,	a	pozostała	część	nakładu	
wybranym	szkołom	rolniczym	z	województwa	warmińsko-
-mazurskiego.	Ponadto	publikacja	ta	będzie	dostępna	w	for-
mie	pdf	na	stronie	internetowej	ośrodka	www.wmodr.pl,	w	za-
kładce	wydawnictwa.	

Operacja	spotkała	się	z	dużym	zainteresowaniem	podmio-
tów	biorących	udział	w	jej	powstawaniu	i	realizacji,	jak	również	
samych	jej	odbiorców.	Dlatego	też	WMODR	planuje	jej	konty-
nuację	w	przyszłym	roku.

|Serdecznie dziękujemy UWM w Olsztynie oraz ZSCKR 
w Dobrocinie za pomoc, zaangażowanie i wsparcie orga-
nizacji operacji.
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Warto	zapoznać	się	zarówno	z	podjętymi	
inicjatywami	i	założeniami,	ich	realizacją	za	
ostatni	okres,	 jak	i	przyjętymi	działaniami	
prawodawczymi	 i	 inicjatywami,	 jakie	Ko-
misja	zamierza	podjąć	w	kolejnym	okresie.

Komisja Europejska miała zająć się przede 
wszystkim:

n	 ochroną	życia	ludzkiego	i	źródeł	utrzymania	w	Europie	zdro-
wia	obywateli	Unii	i	stabilności	naszej	gospodarki,

n	 wzmocnieniem	elementów	składowych	Europejskiego	Zielo-
nego	Ładu,

n	 kierowaniem	transformacją	cyfrową,
n	 pełnym	wykorzystaniem	potencjału	jednolitego	rynku,
n	 dalszą	mobilizacją	sił	w	ramach	globalnej	reakcji	na	korona-

wirusa,
n	 bardziej	asertywnym	reagowaniem	na	wydarzenia	na	świe-

cie	i	zacieśnianiem	stosunków	z	najbliższymi	sąsiadami	UE	
i	partnerami	na	świecie,

n	 przyjęciem	nowego	podejścia	do	migracji.

Wybrane wydarzenia i inicjatywy Komisji Europejskiej 
(Komisji) od poprzedniego orędzia – mające na celu reali-
zację przyjętych założeń we wrześniu 2020.

Wrzesień 2020
q	Komisja	przyjęła	pakiet	dotyczący	 finansów	cyfrowych,	

w	tym	strategię	w	zakresie	finansów	cyfrowych	oraz	wnio-
ski	ustawodawcze	dotyczące	kryptoaktywów	i	odporności	cy-
frowej.	Główny	cel:	zapewnienie	konkurencyjnego	sektora	fi-
nansowego	UE,	który	daje	konsumentom	dostęp	do	innowa-
cyjnych	produktów	finansowych,	jednocześnie	ich	chroniąc	
i	gwarantując	stabilność	finansową	(24	września).
Październik 2020

q	Wniosek	ustawodawczy	Komisji	dotyczący	dyrektywy	UE,	któ-
ra	ma	zapewnić	ochronę	pracowników	unijnych	dzięki	odpo-
wiednim	wynagrodzeniom	minimalnym,	umożliwiającym	god-
ne	życie	niezależnie	od	miejsca	pracy	(28	października).

q	W	ramach	pierwszej	transzy	wsparcia	finansowego	instru-
mentu	SURE	(Europejski instrument tymczasowego wsparcia w ce-
lu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nad-
zwyczajne):	Hiszpanii,	Włochom	oraz	Polsce	wypłacono	kwo-
tę	17	mld	euro.	Do	tej	pory	z	programu	SURE	skorzystało	aż	
30	mln	pracowników	i	2,5	mln	firm.	UE	przekazała	już	19	
państwom	członkowskim	łącznie	około	90	mld	euro	(27	paź-
dziernika).
Listopad 2020 r.

q Nowy program na rzecz konsumentów	ma	na	celu	umoż-
liwienie	unijnym	konsumentom	odgrywania	aktywnej	roli	
w	transformacji	ekologicznej	i	cyfrowej	(11	listopada).	
Grudzień 2020 

q	Komisja	zatwierdziła	pierwszą	bezpieczną	i	skuteczną	szcze-

pionkę	przeciwko	COVID-19	(21	grudnia),	a	drugą	zatwier-
dzono	6	stycznia.

q	Rada	przyjęła	długoterminowy	budżet	UE	na	lata	2021-2027	
w	wysokości	1,211	bln	euro	w	cenach	bieżących	(17	grudnia).
Styczeń 2021 

q	Komisja	rozpoczyna	fazę	projektową	inicjatywy	„nowy	euro-
pejski	Bauhaus”	(twórcza inicjatywa, która znosi granice między 
nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, aby po-
zwolić projektantom znaleźć rozwiązania codziennych problemów),	
której	celem	jest	połączenie	projektowania,	zrównoważonego	
rozwoju	i	inwestycji,	aby	przyczynić	się	do	realizacji	Europej-
skiego	Zielonego	Ładu	(18	stycznia).
Luty 2021 

q	Parlament	Europejski	potwierdza	porozumienie	politycz-
ne	osiągnięte	w	sprawie	Instrumentu	na	rzecz	Odbudowy	
i	Zwiększania	Odporności,	który	jest	kluczowym	instrumen-
tem	stanowiącym	podstawę	NextGenerationEU	(unijny	fun-
dusz	odbudowy).	Fundusz	NGEU	obejmuje	lata	2021-2023	i	jest	
powiązany	z	budżetem	UE	na	lata	2021-2027	(10	lutego).
Marzec 2021 

q	Europejski Zielony Ład:	Komisja	przedstawia	działania	w	ce-
lu	pobudzenia	produkcji	ekologicznej	(25	marca).

q	Cyfrowa dekada Europy: Komisja wyznacza kierunek w celu 
utworzenia do 2030 r. Europy opartej na technologiach cyfrowych 
(9 marca).
Kwiecień 2021

q	Zrównoważone	finansowanie	 i	unijna	systematyka	doty-
cząca	zrównoważonego	rozwoju:	Komisja	podejmuje	kolej-
ne	kroki,	aby	przekierować	przepływy	kapitałowe	i	inwesty-
cyjne	w	stronę	zrównoważonej	działalności	gospodarczej	(21	
kwietnia).
Maj 2021 

q	W	ramach	siódmej	transzy	wsparcia	finansowego	instrumen-
tu	SURE	12	państwom	członkowskim	wypłacono	kwotę	14,1	
mld	euro.	Do	tej	pory	z	programu	SURE	skorzystało	aż	30	
mln	pracowników	i	2,5	mln	firm.	UE	przekazała	już	19	pań-
stwom	członkowskim	łącznie	około	90	mld	euro.	(25	maja).

q	Aby	umożliwić	UE	osiągnięcie	do	2050	r.	celu,	jakim	jest	zdro-
wa	planeta	dla	zdrowych	ludzi,	Komisja	przyjmuje	Plan	dzia-
łania	na	rzecz	eliminacji	zanieczyszczeń	wody,	powietrza	
i	gleby	(12	maja).

q	Podczas	Dnia	Europy	w	2021	r.	w	Strasburgu	ma	miejsce	in-
auguracja	konferencji	w	sprawie	przyszłości	Europy	(9	ma-
ja).
Czerwiec 2021 

q	Komisja	proponuje	wiarygodne i bezpieczne ramy europej-
skiej tożsamości cyfrowej,	która	będzie	dostępna	dla	wszyst-
kich	obywateli,	mieszkańców	i	przedsiębiorstw	UE	(3	czerwca).

q	Komisja	 przedstawiła	 nową	 strategię	 mającą	 na	 celu	
wzmocnienie	i	zwiększenie	odporności	największej	strefy	
swobodnego	podróżowania	na	świecie	–	strefy Schengen	
(2	czerwca).

W poprzednim orędziu o stanie Unii wygłoszonym 16 września 2020 r., przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula 
von der Leyen przedstawiła w Parlamencie Europejskim swoją wizję Europy, która wyjdzie z pandemii silniejsza 
i wyzwoli nową energię. Czy wizja, plan i środki na inwestycje wystarczyły, aby Europa stała się bardziej ekologicz-
na, cyfrowa i bardziej odporna? mgr inż. Maria Suszko 

Kierownik	Działu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich

Od orędzia do orędzia o stanie Unii (2020 i 2021)
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q	Uruchomienie	Prokuratury Europejskiej	–	nowy	rozdział	
w	zwalczaniu	przestępczości	transgranicznej	(1	czerwca).
Lipiec 2021 

q	Nowa	strategia leśna UE	ma	na	celu	zapewnienie	zdrowych	
i	odpornych	lasów,	które	w	znacznym	stopniu	przyczyniają	
się	do	realizacji	celów	w	zakresie	różnorodności	biologicznej	
i	klimatu	(16	lipca).

q	Komisja	przyjęła	pakiet	wniosków,	aby	dostosować	polity-
kę	UE	w	dziedzinie	klimatu,	energii,	użytkowania	gruntów,	
transportu	i	opodatkowania,	co	pozwoli	obniżyć	emisje	ga-
zów	cieplarnianych	netto	o	co najmniej 55 proc. do 2030 r.	–	
w	porównaniu	z	poziomami	z	1990	r.	(14	lipca).

q	Komisja	przyjęła	wniosek w sprawie europejskiego standar-
du zielonych obligacji.	Ustanawia	on	ambitny	dobrowolny	
standard	dla	obligacji	służących	finansowaniu	zrównoważo-
nych	inwestycji	(6	lipca).
Sierpień 2021 

q	Od	grudnia	2020	r.	w	UE	podano	522,4	mln	dawek	szcze-
pionki,	a	ponad	250	mln	mieszkańców	UE	zostało	w	pełni	
zaszczepionych	(25	sierpnia).

15 września br. 2021 r. Przewodnicząca KE Ursula von der 
Leyen przesłała list intencyjny do przewodniczącego Par-
lamentu Europejskiego i premiera Słowenii (w ramach sło-
weńskiej prezydencji Rady), w którym przedstawiła dzia-
łania prawodawcze i inne inicjatywy Komisji, jakie za-
mierza podjąć w kolejnym roku, tj.:

q	Kontynuacja	szczepień	w	Europie	i	przyspieszenie	szczepień	
na	całym	świecie,	a	także	zwiększenie	gotowości	na	wypa-
dek	pandemii.

q	Wypełnianie	 luk	w	finansowaniu	działań	związanych	ze	
zmianą	klimatu,	we	współpracy	z	naszymi	globalnymi	part-
nerami.

q	Przewodzenie	transformacji	cyfrowej,	która	przyczyni	się	do	
tworzenia	miejsc	pracy	i	pobudzania	konkurencyjności.

q	Zapewnienie	sprawiedliwszych	warunków	pracy	i	 lepszej	
opieki	zdrowotnej	oraz	większych	możliwości	dla	europej-
skiej	młodzieży	w	korzystaniu	z	europejskiej	społecznej	go-
spodarki	rynkowej.

q	Zacieśnienie	współpracy	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	i	obro-
ny	oraz	pogłębienie	partnerstwa	UE	z	najbliższymi	sojuszni-
kami.

q	Obrona	europejskich	wartości	i	swobód	oraz	ochrona	prawo-
rządności.

Proponowane działania ustawodawcze i inicjatywy

Europejski Zielony Ład – wnioski ustawodawcze w sprawie:
• zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi – zanie-

czyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,
• certyfikacji usuwania dwutlenku węgla,

• prawa do naprawy,
• unijnych ram dla zharmonizowanych pomiarów emisji z trans-

portu i logistyki,
• ograniczania uwalniania mikrodrobin plastiku do środowiska 

oraz ograniczania dodawania mikrodrobin plastiku do pro-
duktów.

Europa na miarę ery cyfrowej
n	 Europejski	akt	ustawodawczy	dotyczący	cyberodporności.
n	 Europejski	akt	prawny	o	mikroczipach.
n	 Plan	działania	dotyczący	technologii	w	dziedzinie	bezpie-

czeństwa	i	obrony.
n	 Przegląd	polityki	konkurencji	–	gotowość	na	nowe	wyzwa-

nia	oraz	wnioski	ustawodawcze	w	sprawie:
• utworzenia unijnego systemu globalnej bezpiecznej komunikacji 

satelitarnej,
• zalecenia Rady w sprawie poprawy oferty edukacyjnej i szkole-

niowej w zakresie umiejętności cyfrowych,
• instrumentu nadzwyczajnego jednolitego rynku,
• cyfrowych usług w zakresie mobilności multimodalnej.
Gospodarka służąca ludziom: wnioski ustawodawcze i ini-

cjatywy w sprawie:
• ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem 

na działanie azbestu w miejscu pracy,
• poprawy dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału,
• płatności natychmiastowych w UE,
• planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, 

w tym niektórych aspektów prawa materialnego dotyczącego po-
stępowań upadłościowych,

• wdrożenia globalnego porozumienia OECD dotyczącego ponow-
nego przydziału praw do opodatkowania,

• wdrożenia globalnego porozumienia OECD dotyczącego mini-
malnego skutecznego opodatkowania.

Silniejsza pozycja Europy na świecie
n	 Inicjatywa	„Global Gateway”	–	„Brama	na	świat”	(globalny	

projekt	UE,	który	ma	na	celu	zwiększenie	interoperacyjności	
pomiędzy	Europą,	a	resztą	świata)	na	rzecz	konektywności.

n	 Zmiana	rozporządzenia	w	sprawie	statusu	blokującego.
n	 Strategia	na	rzecz	międzynarodowych	zobowiązań	energe-

tycznych.
n	 Wspólny	komunikat	w	sprawie	międzynarodowego	zarzą-

dzania	oceanami.
n	 Wspólny	komunikat	w	sprawie	partnerstwa	z	krajami	Zato-

ki	Perskiej.
Promowanie naszego europejskiego stylu życia

n	 Europejska	strategia	w	dziedzinie	opieki	oraz	wnioski	usta-
wodawcze	w	sprawie:
•	 zobowiązania przewoźników do przekazywania danych dotyczą-

cych pasażerów (dane pasażera przekazywane przed podróżą),
• ram wzajemnego dostępu do informacji związanych z bezpieczeń-

stwem dla funkcjonariuszy pierwszej linii kontroli między UE 
a kluczowymi państwami trzecimi, aby zwalczać wspólne zagro-
żenia bezpieczeństwa,

• aktualizacji zalecenia Rady w sprawie badań przesiewowych 
w kierunku raka.

Nowy impuls dla demokracji europejskiej
n	 Akt	na	rzecz	wolności	mediów	oraz	inicjatywy	ustawodaw-

cze	dotyczące:
•	 przekazywania ścigania w sprawach karnych.
• wzajemnego uznawania rodzicielstwa przez państwa członkowskie.

Źródło: https://ec.europa.eu/info
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
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”

7.05	–	31.08.2020	r.
15.10	–	31.12.	2020	r.

2021 r. – nabór ciągły

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

30.12.2019	–	28.01.2020	r.
29.12.2020	–	26.03.2021	r.

listopad	2021	r.

3. Poddziałanie	„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych go-
spodarstw” typ	operacji	„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF 28.02	–	28.03.2020	r.

4. Poddziałanie	„Pomoc	na	rozpoczęcie	działalności	gospodarczej	na	rzecz	rozwoju	małych	gospo-
darstw”	typ	operacji	„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF

31.03	–	30.06.2020	r.
31	marca	–	30	czerwca	2021	r.

5. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt; obszar b – rozwój pro-
dukcji mleka krowiego; obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego 21	czerwca	–	20	września	2021	r.

6.

Poddziałanie	„Wsparcie	inwestycji	w	gospodarstwach	rolnych”	typ	operacji „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” – obszar d – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie inno-
wacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub 
zwiększenie wartości dodanej produktu

21	czerwca	–	20	września	2021	r.

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

30.11.2020	–	28.01.2021	r.
21	czerwca	–	20	września	2021	r.

8. Poddziałanie	„Pomoc	w	rozpoczęciu	działalności	gospodarczej	na	rzecz	młodych	rolników”	typ	
operacji	„Premie dla młodych rolników” 31	marca	–	30	czerwca	2021	r.

9. Działanie	„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 20 października
– 30 listopada 2021 r.

10.
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”

19.03	–	17.06.2020	r.
31.12.2020	–	29.03.2021	r.

28.09 – 26.11.2021 r.

11. Poddziałanie	„Wsparcie	inwestycji	w	gospodarstwach	rolnych”	typ	operacji	„Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” 1-30 grudnia 2020 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. Poddziałanie	„Pomoc	na	rozpoczęcie	pozarolniczej	działalności	gospodarczej	na	obszarach	wiej-
skich”	typ	operacji	„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 28.02	–	28.03.2020	r.

13. Poddziałanie	„Pomoc	na	rozpoczęcie	pozarolniczej	działalności	gospodarczej	na	obszarach	wiejskich”	
typ	operacji	„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF listopad	2021	r.

14.
Poddziałanie	„Wsparcie	inwestycji	w	przetwarzanie	produktów	rolnych,	obrót	nimi	lub	ich	roz-
wój”	typ	operacji	„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla zakładów prze-
twórczych

30	października	2021	r.
do	29	listopada	2021	r.

15. Poddziałanie	„Wsparcie	inwestycji	w	tworzenie	i	rozwój	działalności	pozarolniczej”	typ	operacji	
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 30.11.2020	–	15.02.2021	r.

16.

Poddziałanie	„Wsparcie	inwestycji	w	przetwarzanie	produktów	rolnych,	obrót	nimi	lub	ich	roz-
wój” „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolników wykonujących lub 
podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tema-
tyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

listopad	2021	r.
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TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. 	„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” kwiecień,	maj,
październik	2021	r.

18. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” marzec,	kwiecień,
listopad	2021	r.

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” do	23	września	2020	r.
czerwiec	2021	r.

20. Działanie	„Współpraca” 29.06	–	24.07.2020	r.
29.03	–	12.05.2021	r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

21. Poddziałanie	„Wsparcie	na	przystępowanie	do	systemów	jakości”	typ	operacji	„Wsparcie dla 
nowych uczestników systemów jakości”

do	3	grudnia	2020	r.
31	maja	–	1	lipca	2021	r.
listopad/grudzień	2021	r.

22. Poddziałanie:	„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez gru-
py producentów na rynku wewnętrznym”

29.11.2019	r.
–	27.01.2020	r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

23. Poddziałanie	„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”	–	premia	pielęgna-
cyjna	i	premia	zalesieniowa

15.03	–	15.06.2020	r.
15.03	–	17.06.2021	r.

24. Działanie	„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

26. Działanie	„Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególny-
mi ograniczeniami (ONW)”

27. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

3.08	–	11.09.2020	r.
17.05	–	27.06.2021	r.	

paźdz./listopad	2021	r.

29. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na za-
lesienie

1.06	–	31.07.2020	r.
1	czerwca	–	2	sierpnia	2021	r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Olsztynie

Organizator: Renata Kierska

zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach pn.

„Koszty ekonomiczno-społeczne
związane z powstaniem i prowadzeniem

gospodarstw opiekuńczych
dla osób starszych”

11 października 2021 r. o godz. 11.00
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Przykładem	instrumentu	prewencyjnego	
jest	pomoc	finansowa	PROW	2014-2020	na	
operacje	typu	„Inwestycje	zapobiegające	
zniszczeniu	potencjału	produkcji	rolnej”	
w	ramach	poddziałania	„Wsparcie	inwe-
stycji	w	środki	zapobiegawcze,	których	ce-
lem	jest	ograniczenie	skutków	prawdopo-
dobnych	klęsk	żywiołowych,	niekorzyst-
nych	zjawisk	klimatycznych	i	katastrof”.

	

Kto może ubiegać się o wsparcie

W	ramach	przedmiotowego	instrumentu	wsparcia	pomoc	
przyznaje	się	rolnikowi,	który	jest	posiadaczem	samoistnym	lub	
zależnym	nieruchomości	położonej	na	terytorium	Rzeczypospo-
litej	Polskiej,	na	której	prowadzi	chów	lub	hodowlę	nie	mniej	niż	
50	świń	lub	zrealizował	zobowiązanie	rolno-środowiskowo-kli-
matyczne	w	ramach	wariantu	7.4.	„Zachowanie	lokalnych	ras	
świń”	i	planuje	realizację	operacji	mającej	na	celu	zapobieganie	
rozprzestrzenianiu	się	afrykańskiego	pomoru	świń	poprzez:
q	ogrodzenie	chlewni	wraz	z	terenem	koniecznym	do	reali-

zacji	obsługi	świń	lub	
q	utworzenie	lub	zmodernizowanie	zadaszonej	niecki	do	de-

zynfekcji,	lub	
q	zakup	urządzeń	do	dezynfekcji,	lub	
q	przebudowę/remont	pomieszczeń	w	celu	utrzymywania	

świń	w	gospodarstwie	rolnym	w	odrębnych,	zamkniętych	
pomieszczeniach;	

q	przebudowę/remont	pomieszczenia	w	chlewni	lub	w	budyn-
ku	gospodarskim	funkcjonalnie	powiązanym	z	chlewnią,	tak	
aby	w	ich	wyniku	w	tym	pomieszczeniu	było	możliwe	zde-
zynfekowanie	się	osób,	które	zajmują	się	obsługą	świń	lub

q	budowę	bądź	przebudowę	magazynu	do	przechowywania	
słomy	dla	świń	lub

q	zakup	i	wykonanie	robót	związanych	z	posadowieniem	silo-
su	na	paszę	gotową	do	bezpośredniego	spożycia	przez	świnie.

Kryteria wyboru

O	kolejności	przysługiwania	pomocy	decyduje	suma	uzyska-
nych	punktów	z	dokładnością	do	trzech	miejsc	po	przecinku,	
przyznanych	na	podstawie	następujących	kryteriów	wyboru:	
q	jeżeli	średnia	liczba	świń	w	stadzie	wynosi:
n	 od	50	do	800	świń	–	przyznaje	się	od	2	do	6	punktów,	przy	

czym	6	punktów	przyznaje	się	w	przypadku	gdy	liczba	
świń	jest	równa	800,	a	dla	pozostałych	wartości	propor-
cjonalnie	mniej,	aż	do	2	punktów	dla	wartości	równej	50,

n	 od	800	do	1200	świń	–	przyznaje	się	od	2	do	6	punk-
tów,	przy	czym	6	punktów	przyznaje	się	w	przypadku	
gdy	liczba	świń	jest	równa	800,	a	dla	pozostałych	warto-
ści	proporcjonalnie	mniej,	aż	do	2	punktów	dla	wartości	
równej	1200,

n	 powyżej	1200	świń	–	przyznaje	się	2	punkty;
q	jeżeli	operacja	dotyczy	niecki	dezynfekcyjnej	–	przyznaje	się	

2	punkty;
q	jeżeli	operacja	jest	realizowana	przez	rolnika,	który	realizuje	

zobowiązanie	rolno-środowiskowo-klimatyczne	w	ramach	
wariantu	7.4.	–	przyznaje	się	6	punktów.

Wysokość pomocy

Pomoc	jest	udzielana	w	formie	refundacji	części	poniesio-
nych	i	udokumentowanych	kosztów	kwalifikowalnych	opera-
cji	w	wysokości	do	80%	kosztów	kwalifikowalnych.	Wspar-
cie	przyznaje	się	na	podstawie	Umowy	o	przyznaniu	pomo-
cy	zawieranej	przez	dyrektora	oddziału	regionalnego	Agen-
cji.	Pomoc	przyznaje	się	i	wypłaca	do	wysokości	limitu,	który	
w	okresie	realizacji	programu	wynosi	maksymalnie	na	jedne-
go	Beneficjenta	100	tys.	zł	–	w	przypadku	rolnika,	który	jest	
posiadaczem	samoistnym	lub	zależnym	nieruchomości	poło-
żonej	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	prowadzi	chów	
lub	hodowlę	nie	mniej	niż	50	świń	średniorocznie	na	nieru-
chomości	położonej	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.

Wsparcie bioasekuracji w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF
Krajowy program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF obejmuje już istniejące lub zmodyfiko-
wane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę 
gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

dr Marcin Kazimierczuk
Wydział	Prawa	i	Administracji	Uniwersytetu	Warmińsko-Mazurskiego
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy	Referent	Działu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich

q	Ustawa	z	dnia	8	lipca	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	izbach	rol-
niczych	oraz	niektórych	innych	ustaw.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	
1579.	Ustawa	weszła	w	życie	z	dniem	11	września	2021	r.

q	Ustawa	z	dnia	8	lipca	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	grupach	
producentów	rolnych	i	ich	związkach	oraz	o	zmianie	innych	
ustaw	oraz	niektórych	innych	ustaw.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1603.	
Ustawa	weszła	w	życie	z	dniem	2	października	2021	r.	

q	Ustawa	z	dnia	23	lipca	2021	r.	o	szczególnych	rozwiązaniach	
związanych	ze	specjalnym	przeznaczeniem	gruntów	leśnych.	
Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1623.	Ustawa	weszła	w	życie	z	dniem	21	
września	2021	r.	

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
q	z	dnia	10	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	sprawie	

zwalczania	zakażenia	SARS-CoV-2	u	norek.	Dz.U.	z	2021	r.,	
poz.	1452.	Rozporządzenie	weszło	w	życie	z	dniem	12	sierpnia	
2021	r.	

q	z	dnia	3	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	szczegółowych	warunków	i	trybu	przyznawania	oraz	
wypłaty	pomocy	finansowej	na	operacje	typu	„Inwestycje	
odtwarzające	potencjał	produkcji	 rolnej”	w	ramach	pod-
działania	„Wsparcie	inwestycji	w	odtwarzanie	gruntów	rol-
nych	i	przywracanie	potencjału	produkcji	rolnej	zniszczo-
nego	w	wyniku	klęsk	żywiołowych,	niekorzystnych	zjawisk	
klimatycznych	i	katastrof”	objętego	Programem	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	
1479.	Rozporządzenie	weszło	w	życie	z	dniem	14	sierpnia	
2021	r.	

q	z	dnia	10	sierpnia	2021	r.	w	sprawie	środków	podejmowa-
nych	w	związku	z	wystąpieniem	afrykańskiego	pomoru	świń.	
Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1485.	Rozporządzenie	weszło	w	życie	
z	dniem	31	sierpnia	2021	r.	

q	z	dnia	12	sierpnia	2021	r.	w	sprawie	formularza	wniosku	
o	płatność	w	ramach	niektórych	działań	i	poddziałań	obję-
tych	Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-
2020.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1488.	Rozporządzenie	weszło	w	ży-
cie	z	dniem	31	sierpnia	2021	r.	

q	z	dnia	2	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	wymagań	dotyczących	niektórych	owoców	pochodzą-
cych	z	niektórych	państw	trzecich	w	celu	zapobieżenia	roz-
przestrzenieniu	się	agrofaga	Phyllosticta	citricarpa	(McAlpi-
ne)	Van	der	Aa.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1493.	Rozporządzenie	we-
szło	w	życie	z	dniem	1	września	2021	r.	

q	z	dnia	12	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	rodzaju	opakowań	materiału	siewnego	roślin	rolniczych	
i	warzywnych,	sposobu	ich	zabezpieczania	oraz	szczegóło-
wego	sposobu	etykietowania	i	plombowania.	Dz.U.	z	2021	r.,	
poz.	1499.	Rozporządzenie	weszło	w	życie	z	dniem	1	wrze-
śnia	2021	r.	

q	z	dnia	12	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	warunków	i	trybu	dokonywania	zamiany	nieruchomo-
ści.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1504.	Rozporządzenie	weszło	w	ży-
cie	z	dniem	1	września	2021	r.	

q	z	dnia	16	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	określenia	obszarów	objętych	nakazami,	zakazami	lub	
ograniczeniami	oraz	innymi	środkami	kontroli	lub	ochronny-
mi	ustanowionymi	w	związku	z	wystąpieniem	afrykańskie-
go	pomoru	świń,	na	których	są	położone	gospodarstwa	rolne,	
w	których	są	utrzymywane	świnie.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1511.	
Rozporządzenie	weszło	w	życie	z	dniem	19	sierpnia	2021	r.	

q	z	dnia	2	sierpnia	2021	r.	uchylające	rozporządzenie	w	spra-
wie	granicznej	kontroli	fitosanitarnej	drewnianego	materia-
łu	opakowaniowego	przeprowadzanej	w	sposób	wyrywko-
wy.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1517.	Rozporządzenie	weszło	w	ży-
cie	z	dniem	3	września	2021	r.	

q	z	dnia	2	sierpnia	2021	r.	w	sprawie	obowiązku	poddania	
drewnianego	materiału	opakowaniowego	granicznej	kontroli	
fitosanitarnej.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1518.	Rozporządzenie	we-
szło	w	życie	z	dniem	3	września	2021	r.	

q	z	dnia	6	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	szczegółowych	warunków	przyznawania	pomocy	finan-
sowej	w	ramach	poddziałania	„Wsparcie	dla	działań	w	za-
kresie	kształcenia	zawodowego	i	nabywania	umiejętności”	
oraz	poddziałania	„Wsparcie	dla	projektów	demonstracyj-
nych	i	działań	informacyjnych”	w	ramach	działania	„Trans-
fer	wiedzy	i	działalność	informacyjna”	objętego	Programem	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020	oraz	warun-
ków	i	trybu	jej	wypłaty.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1520.	Rozporzą-
dzenie	weszło	w	życie	z	dniem	20	sierpnia	2021	r.	

q	z	dnia	23	sierpnia	2021	r.	uchylające	rozporządzenie	w	spra-
wie	zapobiegania	wprowadzaniu	i	rozprzestrzenianiu	się	Pe-
pino	mosaic	virus.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1586.	Rozporządzenie	
weszło	w	życie	z	dniem	31	sierpnia	2021	r.	

q	z	dnia	27	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	wymagań	weterynaryjnych	przy	produkcji	mięsa	prze-
znaczonego	na	użytek	własny.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1591.	Roz-
porządzenie	weszło	w	życie	z	dniem	31	sierpnia	2021	r.	

q	z	dnia	27	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	szczegółowych	warunków	i	trybu	przyznawania	oraz	
wypłaty	pomocy	finansowej	na	operacje	typu	„Inwestycje	
zapobiegające	zniszczeniu	potencjału	produkcji	rolnej”	w	ra-
mach	poddziałania	„Wsparcie	inwestycji	w	środki	zapobie-
gawcze,	których	celem	jest	ograniczenie	skutków	prawdopo-
dobnych	klęsk	żywiołowych,	niekorzystnych	zjawisk	klima-
tycznych	i	katastrof”	objętego	Programem	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2014-2020.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1597.	Rozpo-
rządzenie	weszło	w	życie	z	dniem	1	września	2021	r.	

q	z	dnia	26	sierpnia	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	terytorialnego	zakresu	działania	oraz	siedzib	powiatowych	
i	granicznych	lekarzy	weterynarii.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1619.	Roz-
porządzenie	weszło	w	życie	z	dniem	1	października	2021	r.	

q	z	dnia	9	września	2021	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	spra-
wie	szczegółowych	warunków	i	trybu	przyznawania	pomocy	
finansowej	w	ramach	poddziałania	„Wsparcie	na	rzecz	kosz-
tów	bieżących	i	aktywizacji”	objętego	Programem	Rozwoju	Ob-
szarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.	Dz.U.	z	2021	r.,	poz.	1680.	
Rozporządzenie	weszło	w	życie	z	dniem	14	września	2021	r.
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Celem	operacji,	zrealizowanej	w	ramach	
Planu	Działania	Krajowej	Sieci	Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2014-2020	w	zakresie	Sie-
ci	na	rzecz	Innowacji	w	Rolnictwie	 i	na	
Obszarach	Wiejskich	(SIR),	była	wymiana	
wiedzy	i	dobrych	praktyk	wdrażania	in-
nowacyjnych	rozwiązań	marketingowych	
w	zakresie	promocji	i	dystrybucji	produk-
tów	lokalnych	przyczyniająca	się	do	rozwo-

ju	krótkich	łańcuchów	dostaw	dzięki	wykreowaniu	wizerunku	
ich	marki.	Ponadto,	operacja	miała	również	sprzyjać	nawiązy-
waniu	sieci	kontaktów	i	współpracy	pomiędzy	producentami	
rolnymi,	przetwórcami	żywności,	lokalnymi	liderami,	przed-
stawicielami	Lokalnych	Grup	Działania,	jednostek	naukowych	
oraz	doradztwa	rolniczego.

Uczestnikami	 przedsięwzięcia	 była	 25-osobowa	 grupa	
uczestników,	a	wśród	nich	producenci	rolni,	przetwórcy	żyw-
ności,	lokalni	liderzy,	przedstawiciele	Lokalnych	Grup	Działa-
nia,	jednostek	naukowych	(Uniwersytetu	Warmińsko-Mazur-
skiego	w	Olsztynie)	oraz	doradztwa	rolniczego.	

Zorganizowany	w	dniach	22-24	września	wyjazd	studyj-
ny	był	częścią	operacji	pn.	„Innowacje	marketingowe	w	kre-
owaniu	wizerunku	marki	lokalnej”	poprzedzonej	wydaniem	
w	2020	roku	broszury	o	tym	samym	tytule.	Program	wyjazdu	
objął	m.in.	wizyty	w	gospodarstwach	zajmujących	się	uprawą,	
hodowlą	zwierząt,	produkcją,	przetwórstwem,	a	także	sprzeda-
żą	wytworzonych	produktów.	Wszystkie	podmioty,	jakie	zna-
lazły	się	w	programie	wyjazdu,	są	wyróżnione	znakiem	„Do-
lina	Baryczy	Poleca”.

W	pierwszym	dniu	wyjazdu	studyjnego	uczestnicy	wzię-
li	udział	w	spotkaniu,	podczas	którego	swoje	wystąpienie	wy-
głosiła	m.in.	przedstawicielka	Stowarzyszenia	„Partnerstwo	
dla	Doliny	Baryczy”	w	Miliczu,	która	przedstawiła,	wszyst-
kim	zebranym,	temat	związany	z	marką	lokalną	Doliny	Bary-
czy.	Uczestnicy	dowiedzieli	się	m.in.	o	funkcjonowaniu	syste-
mu	certyfikacji	pn.	„Dolina	Baryczy	Poleca”,	którego	celem	jest	
przede	wszystkim	budowanie	wyróżniającej	się	oferty	tury-

stycznej	związanej	z	produktami	i	usługami	przyjaznymi	śro-
dowisku,	bazującej	na	naturalnych	zasobach	obszaru	i	atrak-
cjach	turystycznych.	Poznali	korzyści	płynące	z	możliwości,	
jakie	daje	certyfikat,	w	tym	m.in.:	wspólną	promocję	w	for-
mie	wydawanych	przewodników	czy	mapek,	aplikacji,	a	także	
udziału	w	różnego	rodzaju	targach.	Dzięki	takim	działaniom	
promuje	się	bogatą	ofertę	obszaru	i	dba	się	o	wspólna	markę.	

W	programie	drugiego	dnia	wyjazdu	znalazły	się	wizyty	
w	trzech	obiektach.	Pierwszym	punktem	na	trasie	było	Gospo-
darstwo	Agroturystyczne	NIWA	w	Piotrkosicach.	Podczas	wi-
zyty	w	gospodarstwie	uczestnicy	wzięli	udział	w	warsztatach,	
w	trakcie	których	mieli	okazję	własnoręcznie	zrobić	masło	oraz	
biały	ser.	Następnie	odbyła	się	degustacja	z	wykorzystaniem	
wytworzonych	produktów.	Właściciele	gospodarstwa	oprowa-
dzili	wszystkich	po	swoim	terenie,	pokazując	także	zwierzęta	
hodowlane	i	zabudowania	z	różnorodnym	sprzętem.	

Drugim	punktem	tego	samego	dnia	była	wizyta	w	Gospo-
darstwie	Rybackim	i	Karczmie	Rybnej	w	Rudzie	Żmigrodz-
kiej.	Uczestnicy	zwiedzili	stawy	rybne	należące	do	gospodar-
stwa,	a	podczas	prelekcji	wygłoszonej	przez	córkę	właścicieli	
poznali	historię	gospodarstwa,	jego	profil,	a	także	bogatą	ofer-
tę.	Podstawowym	profilem	działalności	gospodarstwa	jest	ho-
dowla	i	sprzedaż	żywego	karpia	milickiego,	opatrywanego	co	

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w dniach 22-24 września 2021 roku zorgani-
zował wyjazd studyjny w ramach operacji pn. „Innowacje marketingowe w kreowaniu wizerunku marki lokalnej”.

mgr inż. Monika Hodór 
Starszy	Specjalista	Sekcji	Wiejskiego	Gospodarstwa	Domowego	i	Agroturystyki

Innowacje marketingowe w kreowaniu
wizerunku marki lokalnej
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SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

roku	certyfikatem	„Dolina	Baryczy	Poleca”.	W	sezonowej	ofercie	
rybnej	znajdują	się	także	inne	ryby,	m.in.:	sandacze,	szczupaki,	
sumy	czy	okonie.	Obecnie	zakres	działania	gospodarstwa	obej-
muje	nie	tylko	sprzedaż	żywych	ryb,	ale	również	usługi	gastro-
nomiczne	w	Karczmie	Rybnej,	usługi	rekreacyjne	na	łowisku	
wędkarskim,	a	także	sprzedaż	wstępnie	przetworzonych	ryb.	
W	ostatnim	czasie	córka	właścicieli	prowadzi	z	powodzeniem	
zajęcia	edukacyjne	w	formie	edukacji	pozaszkolnej.	Karczma	
Rybna	w	ramach	operacji	przygotowała	dla	uczestników	bar-
dzo	smaczny	obiad,	który	wzbudził	zachwyt	smakiem,	wyglą-
dem	i	różnorodnością.	

Trzecim	i	zarazem	ostatnim	punktem	w	tym	dniu	była	wi-
zyta	w	Winnicy	ANNA	w	Krośnicach.	Właściciel	oprowadził	
wszystkich	po	swojej	winnicy	pokazując	sady	jabłkowe	i	wino-
gronowe,	które	jak	się	okazało	niełatwo	prowadzić,	gdyż	gros	
czynności	trzeba	wykonywać	ręcznie.	Podczas	wizyty	uczest-
nicy	zostali	poczęstowani	winem	własnej	produkcji	 i	z	wła-
snych	upraw,	w	różnych	smakach.	Oczywiście,	wszyscy	by-
li	zachwyceni.	

W	ostatnim	dniu	wyjazdu	studyjnego	uczestnicy	zwiedzili	
gospodarstwo	rolne	Michała	Sznajdera	w	Karnicach.	To	ma-
łe	rodzinne	gospodarstwo	specjalizuje	się	w	produkcji	kiszo-
nek	z	własnych	upraw,	w	tym	kiszonych	ogórków	oraz	kiszo-

nej	kapusty.	Tradycja	kiszenia	zapoczątkowana	została	w	la-
tach	50-tych	ubiegłego	wieku.	Produkty	gospodarstwa	są	wy-
różnione	znakiem	„Dolina	Baryczy	Poleca”.	W	ramach	swojej	
działalności	gospodarstwo	prowadzi	także	zajęcia	edukacyj-
ne	w	postaci	bogatej	oferty	warsztatów	dla	dzieci	i	dorosłych	
(m.in.:	wykopki	ziemniaków,	łuskanie	bobu,	zbieranie	ogór-
ków,	spacery	po	polu	kukurydzy).	Na	koniec	wizyty	gospoda-
rze	poczęstowali	wszystkich	uczestników	własnymi	wyroba-
mi,	m.in.	kiszoną	kapustą,	ogórkami,	sokiem	z	kiszonej	kapu-
sty	i	wieloma	innymi	produktami	własnego	wyrobu.	Wszyst-
kie	wytwarzane	w	gospodarstwie	produkty	cieszą	się	szero-
kim	zainteresowaniem,	są	wystawiane	i	promowane	podczas	
różnych	krajowych	i	zagranicznych	wydarzeń	targowych.	

Podsumowując,	omówiony	wyjazd	studyjny	cieszył	się	du-
żym	zainteresowaniem	uczestników,	którzy	mieli	okazję	po-
znać	przykłady	różnych	rozwiązań	innowacyjnych	w	zakresie	
kreowania	marki	lokalnej.	Poznane	praktyki	umożliwiły	z	bli-
ska	zaznajomić	się	z	formami	współpracy,	przykładami	wspól-
nego	działania	różnych	podmiotów,	dzięki	czemu	możliwe	jest	
budowanie	silnej	marki	lokalnej.	

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję
i zapraszam do udziału w kolejnych operacjach!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Konkurs	został	podzielony	na	dwie	kategorie:
q	I kategoria	–	rolnicy	lub	domownicy	prowa-

dzący	pozarolniczą	działalność	gospodarczą;
q	II kategoria	–	podmioty	prowadzące	poza-

rolniczą	działalność	gospodarczą	(zatrud-
niające	do	10	osób,	nieprowadzących	dzia-
łalności	 rolniczej	oraz	niepodlegających	
ubezpieczeniu	społecznemu	rolników).

Ocenie	poddano	m.in.	zakres	wykorzystania	lokalnego	po-
tencjału,	znaczenie	przedsięwzięcia	dla	rozwoju	gminy,	estetykę	
i	spójność	obiektu,	samodzielny	wkład	pracy	przy	utrzymaniu	
obiektu,	nadanie	mu	różnych	funkcji	oraz	inne	elementy	stano-
wiące	o	wyjątkowości	obiektu	i	prowadzonego	w	nim	przedsię-
wzięcia.	Komisja	Konkursowa	dokonała	oceny	zgłoszeń,	spośród	
których	wyłoniła	zwycięzców	w	obu	kategoriach.

W kategorii rolnik:
n	I	miejsce	–	Anna	i	Wojciech	Oczkowscy
	 Wężówka	(powiat	węgorzewski)
n	II	miejsce	–	Anna	i	Harald	Lubeccy
	 Nakomiady	(powiat	kętrzyński)
n	III	miejsce	–	Natalia	i	Eligiusz	Ilewicz
	 Szarki	(powiat	braniewski)

W kategorii mikroprzedsiębiorca:
n	I	miejsce	–	Paulina	Budzińska-Nava
	 Plajny	(powiat	elbląski)
n	II	miejsce	–	Krzysztof	Bucholski
	 Browina,	Turowski	Młyn	(powiat	nidzicki)
n	III	miejsce	–	Zbigniew	Śleszycki	Gołębiewo	(powiat	nidzicki)	

Wyróżnieni:
n	Vera	Kobylińska,	Kierwiny	(powiat	lidzbarski)
n	Marta	Elsner,	Szarejki	(powiat	ełcki)

Każdy	z	laureatów	otrzymał	nagrodę	pieniężną	w	ramach	
operacji	KSOW	(jak	na	zdjęciach)	oraz	kosze	upominkowe	od	
WMODR	wraz	z	dyplomami	gratulacyjnymi,	które	wręczała	Dy-
rekcja	W-MODR	i	organizatorzy	konkursu.

Osoby	wyróżnione	otrzymały	od	sponsorów	bony	podarun-
kowe	w	wysokości:
n	1000	zł	–	nagrodę	dla	pani	Very	Kobylińskiej	wręczył	przed-

stawiciel	KOWR	OT	w	Olsztynie	
n	500	zł	–	nagrodę	dla	pani	Marty	Elsner	wręczył	Zastępca	Dy-

rektora	OR	ARiMR	w	Olsztynie.	Zestaw	upominkowy	wrę-
czyła	z-ca	Dyrektora	ds.	ubezpieczeń	KRUS	OR	w	Olsztynie.

Podsumowanie konkursu pt. „Dobre praktyki pro-
wadzenia działalności pozarolniczej w obiektach 
z zachowaniem architektury regionalnej”
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował konkurs, którego celem była promocja 
rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy oraz wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej w obiektach z elementami tradycyjnej architektury regionalnej na obszarach wiejskich woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

mgr inż. Aneta Długokęcka 
Specjalista	Działu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich

I miejsce: Anna i Wojciech Oczkowscy, Wężówka (powiat węgorzewski)

II miejsce: Anna i Harald Lubeccy, Nakomiady (powiat kętrzyński)

III miejsce: Natalia i Eligiusz Ilewicz, Szarki (powiat braniewski)

Kategoria rolnik
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Konkurs	odbył	się	dzięki	operacji	pn.	„Promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur”	w	ramach	Schematu	II	Pomocy	Technicznej	
„Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich”,	Program	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020,	Plan	Operacyjny	na	lata	2020-2021.

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

I miejsce: Paulina Budzińska-Nava, Plajny (powiat elbląski) Vera Kobylińska, Kierwiny (powiat lidzbarski)

II miejsce: Krzysztof Bucholski, Browina, Turowski Młyn (powiat nidzicki) Marta Elsner, Szarejki (powiat ełcki)

III miejsce: Zbigniew Śleszycki, Gołębiewo (powiat nidzicki)

Kategoria mikroprzedsiębiorca Wyróżnienia
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Kwaszenie	 jest	 jed-
nym	 z	 najlepszych	
sposobów	utrwalania,	
ponieważ	w	dużym	
stopniu	zapewnia	za-
chowanie	 wartości	
odżywczej,	 zwłasz-
cza	witaminy	C.

Kwasić	można	kapustę	białą,	czerwo-
ną,	włoską,	ogórki,	fasolkę	szparagową,	
pomidory	zielone	i	różowe,	paprykę,	bu-
raki,	marchew,	seler,	pietruszkę,	kalarepę,	
cukinię,	grzyby,	jabłka,	gruszki.

Produkty	mogą	być	kwaszone	w	cało-
ści	lub	rozdrobnione.	Produkty	rozdrob-
nione	 (kapusta,	mieszanki	warzywne)	
miesza	się	z	solą,	natomiast	produkty	
w	całości	(ogórki,	pomidory,	owoce)	za-
lewa	się	słoną	zalewą.	Nie	wolno	kwasić	
produktów	nieświeżych,	uszkodzonych	
i	z	 jakimikolwiek	oznakami	początków	
gnicia	czy	 innych	chorób.	Do	kwasze-
nia	stosuje	się	rozmaite	przyprawy,	któ-
re	oprócz	znaczenia	smakowego,	sprzy-
jają	trwałości	kiszonek.	Służą	do	tego:	ko-
per,	czosnek,	chrzan	–	korzeń,	kminek,	
gorczyca,	cząber,	estragon,	pieprz,	ziele	
angielskie,	liście	–	wiśni,	dębu,	winoro-
śli,	czarnej	porzeczki.	Naczynia	do	kwa-
szenia	(słoje,	garnki	kamienne,	naczynie	
drewniane)	muszą	być	dokładnie	wyszo-
rowane,	wypłukane	i	wyparzone,	rów-
nież	bardzo	dokładnie	 trzeba	oczyścić	
i	wymyć	surowce.	Od	czystości	naczyń	
i	surowca	zależy	prawidłowe	ukwaszenie.

Kwaszone pomidory	umyte	lekko	ró-
żowe	oraz	przyprawy	(koper,	chrzan,	li-
ście	czarnej	porzeczki	ułożyć	w	naczy-
niu	do	kwaszenia	 i	zalać	przegotowa-
ną	wystudzoną	solanką	(8-10	dag	soli	
na	1	litr	wody)	zalewa	musi	przykrywać	
kwaszonkę.	Następnie	kwaszonkę	należy	
przykryć	denkiem	i	obciążyć.	Kilka	dni	
trzymać	kwaszonkę	w	temperaturze	po-
kojowej	a	następnie	wynieść	ją	do	chłod-
nego	i	ciemnego	pomieszczenia.

Kwaszone grzyby:	młode,	 zdrowe	
i	świeże	grzyby	(rydze,	prawdziwki,	ko-
zaki,	gąski,	opieńki,	kurki)	oczyścić,	po-
obcinać	korzonki,	dokładnie	umyć	i	do-
brze	osączyć	z	wody.	Wszystkie	grzyby	

(oprócz	rydzów)	obgotować	we	wrzą-
cej	osolonej	wodzie	przez	5-10	minut.	
Odsączone	grzyby	nakładać	do	słoików	
lub	kamiennego	garnka	przesypując	so-
lą	w	ilości	2,5-3	dag	na	1	kg	grzybów.	
Można	dodać	cebulę	i	liść	laurowy.	Sok	
musi	przykryć	kwaszonkę,	gdyż	inaczej	
grzyby	się	zepsują.	Przechowywać	 jak	
inne	kwaszonki.

Zasady pasteryzowania przetwo-
rów. Prawidłowo	wykonane	przetwo-
ry	pasteryzowane	są	trwałe	i	w	znacz-
nym	stopniu	zachowują	wartość	odżyw-
czą.	Trwałość	przetworów	zależy	od	czy-
stości	surowca,	wody	i	naczynia,	całko-
witego	usunięcia	powietrza	z	opakowa-
nia	w	którym	znajdują	się	przetwory,	od	
czasu	i	temperatury	pasteryzacji	oraz	od	
składu	chemicznego	surowca.	Przetwory	
z	surowców	kwaśnych	są	mniej	narażo-
ne	na	zepsucie	niż	pozostałe.	Opakowa-
nia	przetworów	pasteryzowanych	muszą	
być	przed	użyciem	starannie	wyszorowa-
ne	i	wyprażone	w	piekarniku	lub	wypa-
rzone	wrzątkiem.	Większość	przetworów	
z	warzyw	i	owoców	jest	tylko	jeden	raz	
poddawana	pasteryzacji.

Soki owocowe pasteryzowane.	Soki	
można	sporządzać	ze	wszystkich	owo-
ców,	pod	warunkiem,	że	są	świeże,	doj-
rzałe	i	zdrowe.	Owoce	na	soki	trzeba	do-
kładnie	umyć.	Miękkie	owoce	jagodowe	

należy	płukać	szybko,	uważając,	ażeby	
nie	rozgniatać	owoców	i	nie	wypłuki-
wać	soku.	Malin,	jeżyn	i	poziomek	moż-
na	nie	płukać,	jeżeli	są	czyste,	a	w	razie	
potrzeby	zanurzyć	je	w	dużej	ilości	wody.	

Owoce we własnym soku i w prze-
cierach pasteryzowane.	Tego	 rodzaju	
przetwory,	sporządzone	prawidłowo,	za-
chowują	w	dużym	stopniu	wartość	od-
żywczą.	Utrwalanie	tym	sposobem	po-
lega	na	pasteryzacji	owoców	umieszczo-
nych	w	słojach	z	małym	dodatkiem	cu-
kru	lub	bez	cukru.	

Kompoty pasteryzowane.	Owoce	na	
kompoty	powinny	być	zdrowe	i	dojrza-
łe,	ale	jeszcze	twarde.	Można	sporządzać	
kompoty	albo	z	jednego	rodzaju	owoców,	
albo	łączyć	różne	owoce.	Wiśnie,	czere-
śnie,	śliwki,	morele	i	brzoskwinie	prze-
znaczone	na	kompot	powinny	być	pozba-
wione	pestek,	ponieważ	w	czasie	dłuższe-
go	przechowywania	do	zalewy	przecho-
dzi	cyjanowodór	szkodliwy	dla	zdrowia.	
Ułożone	w	słojach	owoce	zalewa	się	wo-
dą	zagotowaną	z	cukrem	i	ewentualnie	
z	przyprawami.	Dodatek	cukru	nie	jest	
konieczny,	jednakże	kompot	słodzony	ma	
lepszy	smak	i	wygląd.	Po	zalaniu	owo-
ców	zalewą	kompot	trzeba	pasteryzować.	

Źródło:
- „Poradnik gospodyni” E. Siemaszko

W okresie lata i jesieni warzywa i owoce królują na naszych stołach. Aby nie tylko w sezonie cieszyć się ich smakiem 
robimy przetwory z warzyw, owoców i grzybów.

Mariola Kustra 
Doradca	Zespołu	Doradców	w	Kętrzynie

„Królowe lata i jesieni”
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n	 Sprzedam	haki	do	wędzenia	wędlin	wykonane	z	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	prod.	nie-

mieckiej	typ	K-531	Gigant	sprawna,	kompletna,	przerób	2.5-3.0	to-
n/h	zboża.	Możliwy	dowóz,	czyści	wszystkie	nasiona.	Cena	7500	
zł.	Tel.	668	793	926,	woj.	dolnośląskie,	pow.	Trzebnica,	gm.	Żmigród.

n	 Opryskiwacz	pilmet	2-1012	1000L,	belka	12	metrowa	hydraulicz-
nie	unoszona	i	opuszczana	z	mechaniczną	stabilizacją,	rozwad-
niacz	boczny	i	zbiornik	wody	do	płukania	opryskiwacza.	Koń-
cówki	03	ceramiczne,	dwie	pompy	140,	głowice	4-pozycyjne,	ate-
stacja	w	2019	r.,	od	nowości.	Tel.	606	592	725.

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,	sto-
doła,	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	1990zł.	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	 Sprzedam	–	prasa	do	słomy	kostka	Z	224/1	rok	1989	w	dobrym	

stanie.	Tel.	790	414	714.
n	 Gospodarstwo	rolne	w	m.	Wodukajmy	(gm.	Sępopol)	o	pow.	12	

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

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

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

n	 Ciągnik	 Case	 JX90	 (2010)	 3300	 mtg	 tur	 (2011)	 bez	 osprzę-
tu	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	orygi-
nale,	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	tonowe	
do	zboża;	kombajn	Bizon	na	szerokich	kołach;	owijarkę	do	balotów.	
Tel.	55	244	81	89	(dzwonić	wieczorem),	gm.	Lelkowo.

n	 Sprzedam:	ciągnik	Ursus	1614	sześciocylindrowy	Turbo,	zareje-
strowany,	stan	bardzo	dobry;	przyczepę	rolniczą	D-50	zarejestro-
waną,	stan	bardzo	dobry;	przyczepę	kempingową,	dwuosiową,	
dużą,	sprowadzoną	z	Niemiec.	Tel.	512	479	979.

n	 Sprzedam	silosy	zbożowe	z	kompletną	bazą	zbożową	(sprawną)	–	
cena	22	tys.	zł	do	uzgodnienia.	Stegny	k.	Pasłęka.	Tel.	600	797	360.

n	 Sprzedam	działkę-siedlisko	2,2	ha	z	budynkami	lub	same	bu-
dynki,	piękna	lokalizacja	w	gminie	Chojnice,	cena	do	uzgodnie-
nia.	Tel.	691	877	920.

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	po-
lowe,	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.

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

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

n	 Zapisy	na	drób:	kurki	odchowane:	żółtonóżka	(kwiecień),	Tetra,	
Mesa,	Bangkok,	Leghorn	(maj).	Drób	wodny:	pisklęta,	kaczki:	pe-
kin	francuski,	kaczka	piżmowa,	gęś	kołudzka	(marzec	–	najniż-
sza	cena,	maj),	pisklęta	i	indyki	kolorowe	(maj,	czerwiec).	Kurki	
odchowane	cały	rok.	Kaczki	nieodchowane.	Tel.	604	194	791.

n	 Tryka	rasy	Suffolk	tel.	604	194	791
n	 Gospodarstwo	rolne	37	ha,	położone	na	terenie	gminy	Kiwity	

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

n	 Ciągnik	Ursus	1002,	wał	posiewny	(Jacek)	–	7,5	m.	Tel.	503	509	932.

KUPIĘ:
n	 Kupie	ciągnik	rolniczy	Ursus,	Zetor	lub	MTZ	z	napędem	mo-

że	być	do	remontu	i	rozsiewacz	wapna	RCW	507712354.	Tel.	507	
712	354,	Orneta.

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	 Kupię	rozsiewacz	wapna	RCW	Brzeg	i	dmuchawę	do	zboża	ssą-
co-tłoczącą	Tel.	790-318-118.

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,	opry-
skiwacz	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	 1-2	ha	łąki	z	dostępem	do	jeziora	Orzysz	po	okazyjnej	cenie.	Tel.	
724	133	999.

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.

INNE:
n	 Naprawa	pękniętych	bloków	silników	spalinowych,	płaszczy	

wodnych,	dziur.	Dojazd	do	klienta.	Tel.	601	859	884.
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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,

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

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. Jagiellońska 24d,  
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 2021 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

			n  format A4 – 800 zł netto

			n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

			n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

			n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 października 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
1. Do omłotów
2. Zwalcza 1- i 2-liścienne chwasty
3. Indiańska bulwa
4. W niej niemowlę
5. Matka jagnięcia
6. Choroba odkleszczowa
7. Nisza
8. Na muchy
9. Odpadki po młóceniu
10. Bohater „Konopielki”
11. Hinduski asceta
12. Kapral w marynarce
13. Rolny nieużytek
14. Zbiór zasad
15. Ciąg sukcesów lub niepowodzeń
16. Niepowodzenie, blamaż
17. Obok piramid
18. Achillesowa
19. Boryna
20. Wydzielony obszar
21. Najwyższe drzewo na Ziemi

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.



Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Olsztynie

Już dziś odwiedź Warmińsko-Mazurski e-Bazarek !!!
www.warminskomazurskiebazarek.pl

www.bazarek.wmodr.pl

Warmińsko-Mazurski e-Bazarek to miejsce w którym 
znajdziesz producentów rolnych z województwa war-
mińsko-mazurskiego oraz zawsze świeże i najwyższej 
jakości produkty rolne.  

Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest całkowicie  
bezpłatne! 

Dzięki e-bazarkowi można:
• bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie,
• uzyskać darmową promocję,
• znaleźć ciekawe oferty - nie tylko ze swojego województwa,
• ułatwić sprzedaż swoich towarów,
• kupić produkty w cenach producenta, bez marży.



APLIKACJA 
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie z myślą o rolnikach z województwa
warmińsko-mazurskiego. 

Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
 umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR 

w swoim gospodarstwie lub w siedzibie Doradcy,
 zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach 

organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia 

agrofagów w Twojej okolicy (jeśli na terenie Twojego 
powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),

 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji 
z branży rolniczej,

 dostaniesz powiadomienie o zbliżających się termi-
nach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpie-
czeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,

 weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej, 
a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TWOIM DORADCĄ WMODR

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie 
na system Android z Google Play oraz system iOS z App Store.  

Aplikację można również pobrać wpisując w przeglądarce 
telefonu adres internetowy: aplikacja.wmodr.pl


