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APLIKACJA
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Z TWOIM DORADCĄ WMODR
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 terminach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
 weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej,
a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

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

wiadomości z województwa

Nowa normalność, nowa tarcza
Wprawdzie obecność SARS-CoV-2 będzie odczuwana w naszym życiu jeszcze przez wiele miesięcy, ale podobnie jak
wiele rządów w Europie i na świecie, również polski rząd wprowadził, poczynając od 20 kwietnia, stopniowe łagodzenie ograniczeń, których celem jest powrót Polaków do normalności, a także odmrożenie gospodarki.
Krzysztof Guzek

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa pozostają bez
zmian. Są to:
n zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej
od innych,
n obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
n utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest
to możliwe,
n ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
n kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
pierwszy etap
Nowe zasady w handlu i usługach
Więcej osób jednorazowo może zrobić zakupy w sklepie:
n do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 może wejść
tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
n w sklepach powyżej 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co
najmniej 15 m2 powierzchni
Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja
Możliwe jest przemieszczanie się w celach rekreacyjnych.
Można już wchodzić do lasów i parków, a także biegać czy
jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy kondycja psychiczna
osoby. Przebywamy na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy. Place zabaw
nadal pozostają zamknięte!
Kult religijny
Liczba osób, które mogą uczestniczyć we mszy lub innym
obrzędzie religijnym, zależy od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę przypada 15 m2 powierzchni.
Starsza młodzież na ulicach bez dorosłych
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia może przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Musi jednak zachować odpowiedni, 2-metrowy dystans od innych, zasłaniając
usta i nos.
WSPARCIE DZIĘKI TARCZY
Pomoc również dla nowych firm
Pierwotnie wsparciem (np. dopłatami do wynagrodzeń, pożyczkami i ulgami w ZUS) miały być objęte tylko firmy prowadzące działalność przed 1 lutego 2020 r. Po nowelizacji tarcza
antykryzysowa obejmie także firmy założone przed 1 kwietnia 2020 r., czyli przed dniem wejścia w życie większości przepisów pomocowych.

Wakacje od ZUS w podatku
Umorzenie składek nie będzie traktowane jako przychód
w rozumieniu prawa podatkowego. Pieniądze, zaoszczędzone dzięki nieopłaceniu składek, da się więc w pełni zaangażować w utrzymywanie miejsc pracy. Podobnie nieopodatkowany będzie przychód z tytułu umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, które utrzymały miejsca pracy.
Tarcza chroni przed wierzycielami
Nowelizacja wyłącza środki otrzymane na ochronę miejsc
pracy z możliwości egzekucji sądowej lub administracyjnej.
W ten sposób przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia będą częściowo zabezpieczone przed roszczeniami wierzycieli, co zwiększy szansę na utrzymanie przez nie pracowników.
2,6 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MMŚP
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej razem z marszałkami województw przeznaczyli 2,6 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 20 kwietnia, o pomoc zawnioskowało 8,2 tys. pracodawców. Instrument dopłat do wynagrodzeń, zapobiegający zwolnieniom, jest częścią Tarczy Antykryzysowej. Marszałkowie i rząd musieli się porozumieć, bo jedną częścią pieniędzy dla Polski z EFS dysponuje rząd, a drugą poszczególne województwa. Z programu Wiedza Edukacja
Rozwój pochodzi 949 milionów złotych, a z Regionalnych Programów Operacyjnych 1,7 miliarda złotych.
Środki są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samozatrudnionych i NGO. Dofinansowywane są
wynagrodzenia pracowników i należne od tych wynagrodzeń
składki na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem otrzymania
dofinansowania jest – spowodowany epidemią COVID-19 – spadek obrotów o minimum 30%.
W zależności od stopnia spadku obrotów można dostać
od 50 do 90 proc. minimalnego wynagrodzenia ze składkami
przez 3 miesiące. To daje kwoty pomiędzy 4 500 a 8 100 zł na
3 miesiące na jedno miejsce pracy. Zaangażowane środki wesprą ok. 425 tys. miejsc pracy.
Otrzymana pomoc jest bezzwrotna, o ile pracodawca utrzyma zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem
przez okres, na który to wsparcie uzyskał. Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy
pracy (PUP)
poprzez platformę praca.
gov.pl.
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z życia WMODR

WMODR jako partner Systemu Wiedzy
i Innowacji Rolniczych (AKIS)
Funkcjonujące w państwach Unii Europejskiej schematy wdrażania i upowszechniania innowacji rolniczych ewoluowały na przestrzeni lat – od pierwotnego Systemu Wiedzy Rolniczej (Agricultural Knowledge System [AKS]), poprzez
System Wiedzy i Informacji Rolniczej (Agricultural Knowledge and Information System [AKIS]) po obecny System
Wiedzy i Innowacji Rolniczych (Agricultural Knowledge and Innovation System [AKIS]). Kim są partnerzy systemu,
jakie powiązania zachodzą pomiędzy nimi? Próba usystematyzowania informacji w tym zakresie znajduje się poniżej.
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik
I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Wiedza teoretyczna, jako wytwór
umysłowy opisujący rzeczywistość,
w połączeniu z wiedzą praktyczną
będącą konkretną umiejętnością niezbędną do wykonania danego zadania, gwarantują poprawę konkurencyjności sektora rolnego. Stąd też starania
o stworzenie warunków harmonijnego
funkcjonowania ogniw Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych, którymi
są badania, edukacja i doradztwo rolnicze (patrz rys. 1).
Rozwinięty model przepływu wiedzy
i informacji zakładał, oprócz wymiany
tychże, wzajemne oddziaływanie organizacji i osób obecnych w systemie w celu
wypracowania wsparcia podejmowanych
decyzji i rozwiązywania problemów. Rolnik mógł podawać informację zwrotną do
doradcy, naukowca lub polityka o stopniu zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań (patrz rys. 2).
Obecny System Wiedzy i Innowacji
Rolniczych (AKIS) definiuje się jako
„sieć instytutów badawczych, ośrodków doradztwa, szkół rolniczych
i pozostałych organizacji pozarządowych, zaangażowanych w pomoc rolnikom w podnoszeniu innowacyjności ich gospodarstw i rozwiązywaniu
nowych problemów gospodarczych”
[Wawrzyniak 2019], (patrz rys. 3).
Systemy wiedzy i innowacji rolniczych w krajach Unii Europejskiej
nie mają charakteru sformalizowanego i nie są jednorodne. Na różnice
wpływają przede wszystkim zastosowane systemy prawno-organizacyjne,
stopień zaawansowania technologicznego, znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej, czy poziom wdrożonych rozwiązań innowacyjnych.
W Programie Rozwoju Obszarów

6

Bieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020

Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzono nowe działanie Europejskie
Partnerstwo Innowacyjne (EPI). Strategicznym celem partnerstwa jest ułatwienie wymiany wiedzy fachowej
i dobrych praktyk oraz wywołanie
dialogu pomiędzy rolnikami, a społecznością badaczy. Przyjęte w Polsce kilka lat temu rozwiązanie dotyczące utworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich (SIR) pozwoliło wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego intensywniej, w sposób administracyjnie skomponowany prowadzić
transfer wiedzy z nauki do praktyki
rolniczej. Osiągnięciem SIR są grupy
operacyjne EPI na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa.
WMODR efektywnie współdziała z rolnikami, szkołami rolniczymi,
instytucjami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich. Zadanie na dzisiaj to
zacieśnienie współpracy pomiędzy

nauką a doradztwem w celu zwiększenia dostępności wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach dla rolnictwa i wsi.
Źródła:
- Kania J. i in., System transferu wiedzy
dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju, Polish Journal of
Agronomy, 2011.
- Wawrzyniak B., Przegląd systemów doradztwa rolniczego (FAS) i systemów wiedzy i innowacji rolniczych (AKIS) w krajach członkowskich UE, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2/2019.
Rys. 1. Dawny, uproszczony schemat
przepływu wiedzy [Kania i in.
2011].
Rys. 2.Uproszczony schemat przepływu wiedzy i informacji w modelu społecznej interakcji [Kania i in. 2011].

Rys. 3.Model Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych [Kania i in.
2011].

z życia WMODR
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z życia samorządu województwa

Na ratunek gospodarce regionu
– Koronawirus atakuje nie tylko nasze zdrowie, ale również kondycję gospodarki. Wkroczyliśmy w następny etap
zmagań – przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, i to właśnie w tej materii podejmujemy kolejne działania
– mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.
Biuro Prasowe Marszałka Województwa
Liczba zachorowań na COVID-19 w Polsce rośnie, w naszym regionie też, ale relatywnie wolniej. Czy oznacza to, że
problem dotknie nas mniej?
– Ten kryzys wciąż eskaluje,
i to w sposób, którego nie da się
przewidzieć. Na Warmii i Mazurach w dalszym ciągu obserwujemy wzrost liczby chorych, jednak dynamika tego procesu nie
jest tak wyraźna, jak w przypadku innych województw. To dobrze
świadczy o naszej społeczności – jesteśmy zdyscyplinowani i pozostajemy czujni. Dziękuję za to wszystkim mieszkańcom regionu.
Samorząd województwa uczestniczy w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa?
– Tak, w tej chwili to główny kierunek naszej aktywności. Pierwszym krokiem zarządu było udzielenie potrzebnego wsparcia służbie
zdrowia w regionie. Na te działania przeznaczamy łącznie 75 mln
zł. W tej kwocie mieszczą się środki unijne w wysokości 68 mln zł,
wygospodarowaliśmy dodatkowe 5 mln zł z budżetu województwa,
a ponadto uruchomiliśmy rezerwę kryzysową – 2 mln zł. Na bieżąco
analizujemy potrzeby podległych nam placówek służby zdrowia i doposażamy je w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Jak wspominałem wcześniej, kryzys eskaluje. Pandemia koronawirusa atakuje
już nie tylko nasze zdrowie fizyczne, ale również kondycję tkanki gospodarczej regionu. Wkroczyliśmy więc w następny etap zmagań –
przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu i to właśnie w tej materii podejmujemy kolejne kroki.
Przedsiębiorcy alarmują, że pomoc rządowa jest niewystarczająca. Jak samorząd województwa zamierza wesprzeć
regionalną gospodarkę?
– Intensywnie pracujemy nad tworzeniem regionalnego pakietu
gospodarczego. Będzie to system rozwiązań, które docelowo mają
wesprzeć przedsiębiorców i pracowników w naszym województwie
w tym trudnym czasie. Wykorzystamy do tego wszelkie możliwe
narzędzia, jakimi dysponujemy. Ze środków unijnych na instrumenty finansowe przeznaczamy łącznie aż 90 mln euro, czyli około 400 mln zł – to potężne wsparcie dla gospodarki regionu. Fundusze te funkcjonują w regionie jeszcze od perspektywy budżetowej
z lat 2007-2013. W ostatnim czasie udało nam się wdrożyć szereg
udogodnień dla przedsiębiorców – już teraz beneficjentom instrumentów finansowych RPO Warmia i Mazury 2014-2020 oferujemy półroczną karencję w spłacie pożyczki, możliwość obniżenia ich
oprocentowania, czy też wydłużenie okresu finansowania z 8 do 10 lat.
W czwartek zarząd podjął decyzję o dostosowaniu terminu obowiązywania poręczenia w taki sposób, by był kompatybilny z okresem
wydłużenia procesu spłaty zobowiązania, a także o wakacjach kredytowych dla przedsiębiorców, których pożyczki są zabezpieczone
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poręczeniami. Umożliwia to ich spłatę nie rzadziej niż raz w roku. W kooperacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pracujemy
nad zafunkcjonowaniem pożyczki płynnościowej dla przedsiębiorców z regionu, by mogli oni pokryć koszty związane z utrzymaniem swojej działalności w tym wyjątkowym okresie. Szacujemy,
że produkt ten może osiągnąć wartość około 30 mln zł. Analizujemy możliwość przesunięć środków z RPO między osiami priorytetowymi po to, by lokować pieniądze w miejscach, gdzie są teraz najbardziej potrzebne. Pracujemy nad wprowadzeniem systemu
dotowania wydatków obrotowych przedsiębiorstwom, które z racji
uwarunkowań naszego regionu, są szczególnie narażone na kryzys.
Chodzi tutaj np. o branżę turystyczną, gastronomiczną, usługową
czy transportową. Procedujemy też możliwość dopłat do odsetek od
pożyczek udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom z wybranych sektorów gospodarczych. Opracowujemy system wsparcia finansowego producentów środków ochrony osobistej i zbiorowej, by ich produkty były łatwiej dostępne dla wszystkich. Troszczymy się o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dlatego analizujemy także możliwość wsparcia działalności badawczo-rozwojowej nad udoskonalaniem tych środków ochrony. To bardzo ważne,
bo od ich skuteczności w dużej mierze zależy sukces w walce z koronawirusem. Wymienione działania dotacyjne łącznie mogą sięgnąć kolejnych 30 mln zł.
Wachlarz możliwości wsparcia przedsiębiorców jest naprawdę szeroki. Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy?
– Priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy za wszelką cenę.
Wspieramy zatem to działanie, jak tylko możemy. Częścią pieniędzy z RPO na lata 2014-2020, a dokładniej z Europejskiego Funduszu Społecznego, finansowane są działania w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Środki te biorą udział w systemie dofinansowania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników, samozatrudnionych oraz pracowników NGO-sów. Projekt jest już realizowany przez Powiatowe Urzędy Pracy, zachęcam
więc przedsiębiorców do korzystania z tej formy wsparcia. Nie zapominamy również o beneficjentach funduszu EFS – uelastyczniamy
zasady prowadzenia ich działalności, na którą otrzymali dofinansowanie, m.in. poprzez kwalifikowanie kosztów przestoju przedsiębiorstwa. Łączne zaangażowanie środków w powyższej materii może sięgnąć nawet 72 mln zł.
Dynamika aktywności samorządu województwa jest duża.
– Wyjątkowe czasy wymagają stanowczych działań. Jesteśmy gospodarzem województwa – musimy dbać o swój region. Osobiście liczę na to, że wszystkie te projekty uda się zrealizować możliwie najszybciej i najsprawniej.
Panie marszałku, jak ocenia pan ostatnie decyzje w sprawie zniesienia części restrykcji?
– To ważny krok, jednak nie zwalnia nas z odpowiedzialności za
siebie i innych. Wręcz przeciwnie – musimy pozostać czujni i dbać
o siebie nawzajem.

z życia ARiMR

Restrukturyzacja małych
gospodarstw wiejskich
Rozwój obszarów wiejskich to nie tylko wsparcie dla dużych, towarowych gospodarstw, ale również dla tych mniejszych, które nie przynoszą dochodów pozwalających rolnikowi na utrzymanie się wyłącznie z pracy w rolnictwie.
Leszek Potorski

Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich jest niezwykle istotne dla całej gospodarki, której podstawą powinny być rodzinne przedsiębiorstwa, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki wsparciu
małych gospodarstw istnieje bardzo
duża szansa na utrzymanie takiego
modelu prowadzenia biznesu związanego z prowadzeniem produkcji
rolno-spożywczej. Dlatego też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uwzględnia dofinansowanie małych gospodarstw w ramach operacji
typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” z poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Zgodnie z założeniami Programu,
celem tego instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności
i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:
n obszar A – operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń
(ASF),
n obszar B – pozostałe operacje.
O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający
gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych
lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.
Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa posiadanego przez rolnika bierze się pod uwagę, w przypadku produkcji zwierzęcej - stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy, a w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie
głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za
plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy. Warunkiem prawidłowego zrealizowania operacji jest
zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.
Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS,
jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym
warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów.
Przez dochody w rolnictwie należy rozumieć dochody z pracy
w gospodarstwie obliczone na podstawie liczby hektarów przeli-

czeniowych wchodzących w skład tego gospodarstwa stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, lub
dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działów specjalnych
produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. Natomiast przez przychody z rolnictwa należy rozumieć kwotę stanowiącą równowartość wyrażoną w złotych wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono
pomoc finansową z następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw
rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 20072013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Premia na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych
rolników” w ramach PROW 2014-2020.
Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii.
Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80% (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
a 20% (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.
Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą
lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80% otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków
lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, zakup stada
podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
W przypadku operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń
(ASF), dodatkowym zobowiązaniem jest zaprzestanie chowu
i hodowli świń.
Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji
PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.
Aktualnie Agencja przeprowadza nabór wniosków na pozostałe operacje, nie związane ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Wnioski można składać do 29 maja 2020 r.
Bieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020
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Monitorowanie produkcji i zbytu
surowca tytoniowego

Polska należy do grupy pięciu największych producentów tytoniu w Unii Europejskiej. W naszym kraju uprawa tytoniu
prowadzona jest głównie w województwach wschodnich i południowych z reguły w niedużych rodzinnych gospodarstwach rolnych. Od 2018 r. nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego sprawuje
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Mechanizm ma na celu uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce.
W województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r. uprawy tytoniu prowadzone były w powiatach: ełckim, iławskim,
nowomiejskim oraz oleckim.
Jacek Pawlik

Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Uprawę i zbyt tytoniu może prowadzić tylko i wyłącznie producent
rolny wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę producenta
rolnego. Nowy producent rolny, który zamierza rozpocząć uprawę tytoniu, produkcję lub zbyt surowca tytoniowego powinien złożyć
wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności,
w każdym dowolnym momencie roku. Sankcją za uprawę tytoniu bez wpisu do rejestru jest natychmiastowe zniszczenie
uprawy tytoniu na koszt prowadzącego uprawę.

|

Producent surowca tytoniowego jest zobowiązany przekazywać do 15 maja każdego roku informację o produkcji
i zbyciu surowca tytoniowego.

Obowiązek informacyjny dotyczy każdego, kto będąc producentem surowca tytoniowego prowadził w danym roku sprawozdawczym działalność objętą wpisem do rejestru producentów surowca tytoniowego. Informacja musi zawierać dane dotyczące m.in. powierzchni i lokalizacji uprawy tytoniu, zawartych
umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego
surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych oraz masy surowca zniszczonego.
W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, producent
surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora właściwego OT KOWR korektę Informacji w terminie 30
dni od dnia zaistnienia zmiany danych.
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Niedopełnienie obowiązku złożenia corocznej Informacji
o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego oraz składanie informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym
może skutkować karą grzywny.
W przypadku gdy producent surowca tytoniowego zamierza
dokonać zniszczenia surowca tytoniowego, o zamiarze tym powiadamia Dyrektora OT KOWR, który wydał decyzję w sprawie wpisu do rejestru, co najmniej na 3 dni robocze przed dokonaniem zniszczenia, podając:
n szacunkową masę surowca tytoniowego, który ma ulec
zniszczeniu,
n sposób zniszczenia surowca tytoniowego.
Każde zniszczenie surowca tytoniowego odbywa się pod
nadzorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy dla producentów surowca tytoniowego oraz
nabywców surowca tytoniowego, warunki udziału w mechanizmie oraz formularze wniosków i dokumentów składanych
do KOWR są dostępne na stronie internetowej www.kowr.gov.pl
w zakładce Interwencja/Tytoń lub w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, tel. 89 524 88 81.
Jeżeli w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii,
producent surowca tytoniowego nie ma możliwości złożenia
wymaganej prawem Informacji do dnia 15 maja br. to ustawa
z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 – art. 15zzr
ust. 1 pkt. 6) pozwala na zawieszenie tego terminu, jednakże
nie dłużej niż do ostatniego dnia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

|

Ważne jest, że przytoczony przepis nie zwalnia producenta
z ustawowego obowiązku a jedynie odkłada go w czasie.

z życia KOWR

Czas na patriotyzm
konsumencki!

Postępująca epidemia wirusa SARS CoV-2 odciśnie piętno na gospodarce. Dlatego z początkiem kwietnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczyna kolejną edycję
ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Celem akcji jest zwiększenie wiedzy
Polaków na temat świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie, jak pandemia koronawirusa –
pisze w liście inaugurującym kampanię Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Marcin Wroński

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Trudno jest w tym momencie oszacować, jakie straty dla
gospodarki przyniesie kilkutygodniowa izolacja społeczeństwa w domach. Ekonomiści wieszczą wielką recesję i znaczny wzrost bezrobocia. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przygotował „tarczę antykryzysową”, czyli pakiet rozwiązań mających złagodzić skutki gospodarcze spowodowane epidemią. Warto podkreślić, że dzięki inicjatywie Ministra Rolnictwa, popartej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, rolnicy zostali potraktowani w ustawie na takich samych zasadach
jak przedsiębiorcy.
Korzystny wpływ na polską gospodarkę z całą pewnością
może mieć zmiana postaw konsumenckich. Kupowanie produktów wytworzonych w kraju z polskich surowców przynosi korzyści, z których – dokonując wyboru na półce sklepowej – często nie zdajemy sobie sprawy. Według analizy Grant
Thornton aż 79 gr z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce, jeżeli kupimy produkt rodzimej firmy wyprodukowany
w kraju. Analogicznie, jeśli kupimy produkt firmy zagranicznej
wyprodukowany w innym kraju, z każdej złotówki w Polsce
zostanie tylko 25 gr. Liczby mówią same za siebie. Jeśli chcemy uratować miejsca pracy dla nas i dla naszych bliskich, jeśli zależy nam na wspieraniu budżetów lokalnych, jeśli chcemy, by efekt koronawirusa nie obniżył radykalnie naszego dotychczasowego poziomu życia i rozwoju, musimy przestawić
swoje postawy konsumenckie na tory patriotyzmu gospodarczego. W ostatnich latach, dzięki polityce rządu, który wdrożył liczne programy społeczne, wzrósł popyt wewnętrzny, więc
w naszym wspólnym interesie jest, by udział polskich produktów był w nim jak największy. Mówią o tym także nasi zachodni partnerzy, którzy w dobie kryzysu za priorytet uznają
wspieranie swoich gospodarek. Minister gospodarki i finansów w rządzie Francji Bruno Le Maire wezwał wszystkich obywateli do narodowej solidarności i patriotyzmu gospodarczego
mającego wesprzeć lokalnych producentów w czasie kryzysu.

ciedlenie w postawach zakupowych konsumentów. Nabywanie rodzimych towarów przekłada się m.in. na: utrzymanie
i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu krajowego i budżetów lokalnych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków
na inwestycje. Tymi właśnie czynnikami kierują się w swoich apelach o zwiększenie świadomości konsumenckiej politycy we Francji, w USA czy Niemczech. W Polsce także prowadzimy działania mające na celu promocję patriotyzmu konsumenckiego. Aby łatwiej identyfikować produkty wytworzone z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi opracowało zasady stosowania w znakowaniu żywności
informacji PRODUKT POLSKI. Z dniem 1 stycznia 2017 roku
weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w której określono jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania na etykietach, opakowaniach lub na półkach sklepowych informacji PRODUKT POLSKI.
Dziś, w tym szczególnie trudnym czasie, chcemy przypomnieć, że polska żywność jest przede wszystkim smaczna, zdrowa, bezpieczna i dobrej jakości, a jej zakup przynosi korzyści, o których była mowa powyżej. „Wspólnie
edukujmy społeczeństwo w zakresie konsekwencji dla gospodarki
podejmowanych decyzji zakupowych. Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz
wspólny cel, społeczny obowiązek” – pisze w apelu o wsparcie kampanii informacyjnej Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Odpowiedzmy na apel Ministra Rolnictwa i włączmy się w akcję informacyjną prowadzoną przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, szczególnie w mediach społecznościowych, tak by idea patriotyzmu konsumenckiego
miała jak najszerszy zasięg, a przede wszystkim, by zaistniała w świadomości społecznej i zmieniała postawy konsumenckie Polaków.

Czym jest patriotyzm gospodarczy? Pod tym pojęciem kryją się działania, których głównym celem jest wspieranie gospodarki danego państwa przez sektor publiczny i prywatny.
Wsparcie administracji publicznej powinno mieć pozytywny
wpływ na rozwój rodzimej przedsiębiorczości na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych. Takie działania prowadzimy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa utworzonym w 2017 roku.
Niezmiernie ważną rolę w rozwoju gospodarek krajowych
stanowi patriotyzm konsumencki, który znajduje odzwierBieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020
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w polu i na łące

Uprawa konopi siewnych
Uprawę konopi siewnych w Polsce reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. nr 179, poz.
1485 z póżn.zm.). Aby rozpocząć uprawę tych roślin rolnik musi uzyskać zezwolenie z urzędu gminy, lub miasta,
właściwego dla położenia planowanej plantacji. W tym celu należy złożyć deklarację uprawy konopi, z odpowiednim
wyprzedzeniem (październik/listopad roku poprzedzającego uprawę konopi).
Anna Subocz

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo
Konopie mogą być uprawiane na
włókno, nasiona lub olej. We wszystkich
typach uprawianych konopi wyróżniamy
rośliny jednopienne i dwupienne. Krajowe odmiany jednopienne dojrzewają
wcześniej, dają wysokie i stabilne plony
nasion i słomy. Poprzez dużą zawartość
procentową włókna w łodygach (powyżej
25%), zapewniają wyższe plony włókna
od konopi importowanych. Jednak gwarancją wysokich plonów jest zapewnienie konopiom optymalnych warunków
rozwoju, poprzez stosowanie zasad poprawnej agrotechniki.
Wymagania klimatyczne
Konopie mają duże zapotrzebowanie
na wodę zarówno pod względem wilgotności gleby jaki i powietrza. Odmiany krajowe kiełkują w temp. 1ºC, wytrzymują przymrozki do -5ºC. W okresie intensywnego wzrostu (czerwiec/lipiec) wymagają wysokiej temperatury
i dużych ilości wody. Optymalny poziom wód gruntowych to 120 cm. W fazie rozdzielania płci roślin dobre efekty daje obniżenie lustra wody gruntowej poniżej 120 cm, ponieważ sprzyja to
wymianie gazowej w glebie i umożliwia
lepszy rozwój systemu korzeniowego. Ze
zjawisk pogodowych największe szkody
powodują gradobicia i woda utrzymująca
się na powierzchni gleby: w przypadku
wód zalewowych – dłużej niż 24 godziny, a w przypadku wód z nadmiernych
opadów – dłużej niż 12 godzin, wówczas
rośliny obumierają.
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Wybór stanowiska
Rośliny te nie mogą być uprawiane po
sobie, przerwa między uprawą powinna wynosić 4-5 lat. Konopie dobrze udają się na stanowiskach bogatych w azot.
Plantacji nie należy zakładać na polach
silnie zaperzonych, ubogich w składniki pokarmowe i niestrukturalnych. Należy pamiętać iż plantacje nasienne należy zakładać tylko w zamkniętych rejonach nasiennych.
Uprawa krok po kroku

Wymagania glebowe

Przedplon
Dobrym przedplonem są rośliny okopowe na oborniku, wieloletnie motylkowate, lub kłosowe nawożone jesienią.

Konopie najlepiej rosną na glebach żyznych i głębokich. Udają się więc na czarnoziemach, czarnych ziemiach, glebach
próchnicznych, pyłowych wytworzonych
z lessów, a także na madach o głębokiej
warstwie ornej. Optymalny odczyn gleby to pH 6,5-7,6. Nieodpowiednie są gleby lekkie piaszczyste, podmokłe gliny
i gleby kwaśne.

Uprawa gleby
Podstawowy zabieg to jesienna orka głęboka (25 cm), która pozwoli zmagazynować wodę z opadów jesienno-zimowych. Wiosenna uprawa powinna
służyć spulchnieniu wierzchniej warstwy gleby, przykryciu nawozów, zniszczeniu kiełkujących chwastów i utrzymaniu gruzełkowatej struktury gleby.
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W tym celu stosuje się włókę, bronę, rzadziej kultywator. Niewskazana jest orka
wiosenna, ponieważ może to doprowadzić do przesuszenia gleby. Jeśli konopie uprawia się po zbożach lub motylkowatych wówczas przeprowadza się
podorywkę, następnie obornik należy
przyorać na głębokość 15-18cm, a dopiero przed mrozami należy wykonać orkę
głęboką. Jeżeli przedplonem były mieszanki traw lub koniczyna, wówczas należy zastosować bronowanie.
Nawożenie
Optymalne dawki nawozów mineralnych w czystym składniku w uprawie
na włókno:
Azot (N) 90-120 kg/ha
Fosfor (P2O5) 70-100 kg/ha
Potas (K2O) 150-180 kg/ha
W uprawie nasiennej:
Azot (N) 50-70 kg/ha
Fosfor (P2O5) 40-60 kg/ha
Potas (K2O) 80-100 kg/ha
Nawozy należy dokładnie wymieszać
z glebą na 2 tygodnie przed siewem. Przy
przemysłowej uprawie stosunek N:P:K
powinien wynosić 1:0,7:1,5, natomiast
w uprawie nasiennej 1:0,8:1.

w polu i na łące
Siew
Należy pamiętać iż plantacje obsiewamy wyłącznie materiałem kwalifikowanym. Konopie wysiewamy gdy
średnia temperatura powietrza wynosi
8-10ºC. Na plantacjach przemysłowych
wysiewa się najczęściej 60-70 kg nasion
na 1 ha, w rozstawie 15-20 cm, natomiast na plantacjach nasiennych wysiewa się 10 kg nasion na 1ha w rozstawie
50 cm i głębokości siewu 3-4 cm. Początek siewu konopi zazwyczaj powinien
następować pod koniec siewu zbóż jarych, ze względu na dużą odporność na
przymrozki wiosenne nie jest konieczne opóźnianie siewu.
Zabiegi pielęgnacyjne
W uprawie konopi są one nieliczne,
podstawowym zabiegiem jest spulchnianie gleby. Jeśli po siewie wytworzy się
skorupa, to należy ją likwidować bronami lekkimi. Kolejnym zabiegiem wyko-

nywanym tuż po siewie jest doglebowy
oprysk herbicydem na chwasty. Dalsze
prace pielęgnacyjne to niszczenie skorupy gleby w czasie wschodów, w tym celu stosuje się kolczatkę lub bronkę lekką.
Gdy rośliny osiągają wysokość 6-8 cm potrzebne jest odchwaszczanie mechaniczne
lub motyczenie. Kolejnym zabiegiem jest
utrzymanie jednopienności, w tym celu
rolnik usuwa pojawiające się płaskonie
(osobniki męskie) przed pyleniem.
Zbiór
Przy uprawie jednostronnej na włókno konopie kosi się gdy płaskonie (osobniki męskie) po przekwitnięciu pożółkną i zrzucą liście, a łodygi jeszcze nie zaschną. Natomiast głowacze (osobniki żeńskie) są jeszcze zielone i dopiero zaczynają z nich opadać liście. W uprawie dwustronnej na włókno i nasiona zbiór następuje gdy orzeszki w dolnej części wiechy
ciemnieją, są twarde i znajdują się jeszcze

w listku przysadki. W uprawie na nasiona konopie zbiera się później, gdy dojrzewają nasiona w środkowej części wiechy.
Rośliny te kosi się na wysokość 10 cm.
Konopie dzięki swoim wyjątkowym
zaletom biologicznym cieszą się coraz
większym zainteresowaniem rolników na
świecie. Pozyskiwane z nich włókno ma
szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Coraz częściej rośliny
te wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. W celu
propagowania uprawy konopi na nasiona Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich, opracował specjalny program
konopny, wszelkie informacje dotyczące
tego programu znajdują się na stronie internetowej www.programkonopny.pl
Źródła:
- „Rośliny Rolnicze” pod redakcją Władysława Szemplińskiego
- www.programkonopny.pl

Bobowate – cenne rośliny

Rośliny motylkowe poprzez rozbudowany system korzeniowy spulchniający glebę oraz zdolność wiązania azotu
dzięki symbiozie z bakteriami to najlepszy rodzaj nawozu, który użyźnia podłoże, rosnąc na nim.
mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
roślinnego, a pozostałości roślin na polu
to nawozy zielone, które wzbogacają glebę w azot służąc jako nawozy naturalne.
Bobowate to także rośliny oleiste np. soja,
orzech ziemny, a także dostarczające cennego drewna, gum i garbników np. robinia. Rośliny motylkowe to także rośliny
ozdobne np. złotokap, glicynia, karagana,
a także lecznicze np. lukrecja, nostrzyk.

Bobowate to rodzina roślin o bardzo
dużym znaczeniu użytkowym dla człowieka. Jako rośliny pastewne np. koniczyna, lucerna, seradela wykorzystywane są do produkcji pasz oraz na trwałych użytkach zielonych. Nasiona roślin
strączkowych takich jak fasola, groch,
soczewica, soja to źródło cennego białka

Jedną z najważniejszych zalet występowania roślin motylkowych w płodozmianie to wiązanie azotu atmosferycznego z powietrza. Dzieje się to dzięki
bakteriom brodawkowym, które w symbiozie z rośliną wiążą wolny azot, a następnie udostępniają go roślinom następczym. Kolejną ważną zaletą motylkowych jest zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie. Sprawia to
masa rozbudowanego systemu korzeniowego, który poprawia też właściwości
fizyczne gleby. Rozluźniające działanie
palowego systemu korzeniowego poprawia strukturę gleby, a dobre jej ocienienia przez rośliny wieloletnie zmniejsza
parowanie wody czyli rośliny te chro-

nią gleby przed erozją wodną i wietrzną.
Rośliny motylkowe spulchniają podglebie i uruchamiają z niego składniki pokarmowe. Duże ilości wydzielin korzeniowych oraz resztek pożniwnych bogatych w azot stymulują rozwój flory i fauny glebowej poprzez zwiększenie biologicznej aktywności gleby.
Rośliny motylkowe grubonasienne,
nazywane też strączkowymi, poza tym
że dobrze wpływają na strukturę gleby to także dostarczają wartościowej paszy, a niektóre z nich wykorzystywane
są do produkcji żywności dla ludzi. Rośliny te charakteryzują się dużą zawartością białka, zarówno w masie zielonej
jak i w nasionach.
Rośliny strączkowe można z powodzeniem stosować w mieszankach. Dzięki temu wierność plonowania takich upraw jest
lepsza niż siew roślin w czystym siewie.
Pozwala to też na zmniejszenie wylegania roślin o wiotkich łodygach dzięki stosowaniu roślin podporowych. Mieszanki
ze zbożami charakteryzują się szybszym
Bieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020
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wysychaniem po skoszeniu, a pasza z mieszanki na zielonkę ma korzystniejszy stosunek białka do węglowodanów.

masy, a najlepszym sposobem użytkowania, nie tylko z ekonomicznego punktu
widzenia, jest wypas.

Rośliny motylkowate oraz nasiona roślin strączkowych odgrywają bardzo dużą rolę w żywieniu zwierząt. Zielonki z roślin motylkowatych oraz nasiona roślin strączkowych to doskonałe źródła białka, umożliwiające stosowanie względnie jednego systemu żywienia
bydła w ciągu roku i bilansowanie dawki
żywieniowej w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. W kombinacji z kukurydzą i zbożem stanowią białkowo-węglowodanową dietę, dostarczającą wszystkich potrzebnych składników pokarmowych. Natomiast zielonki z lucerny i koniczyny są tanim surowcem paszowym,
bogatym w białko o wysokiej wartości
biologicznej i wysokiej strawności, składniki mineralne i witaminy. Są wysokoprodukcyjne i poprawiają żyzność gleby. Pod względem żywieniowym więcej
korzyści przynosi uprawa motylkowych
w mieszankach niż w monokulturze, jest
to też bardziej ekonomiczne. Mieszanki mają wyższy i bardziej stabilny poziom plonowania oraz większą koncentrację energii, a także bardziej zrównoważony stosunek białka do składników
energetycznych. Łąki i pastwiska wzbogacone motylkowatymi są i pozostaną
podstawowym miejscem produkcji taniej, wartościowej paszy dla przeżuwaczy
i innych zwierząt gospodarskich. Jednak
warunkiem ich istnienia jest użytkowanie runi, czyli systematyczny odbiór bio-

Doceniając dużą wartość żywieniową
roślin motylkowatych w użytkowaniu
kośnym i pastwiskowym, należy wspomnieć o ich zastosowaniu w ochronie
środowiska, w renowacji terenów zniszczonych przez przemysł, w zagospodarowywaniu tzw. terenów trudnych lub gleb
czasowo odłogowanych, w ogrodnictwie
(zakładanie zieleńców), a nawet w przemyśle i medycynie.
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W ostatnim latach poprzez wsparcie
finansowe przysługujące do upraw tej
grupy roślin systematycznie ich przybywa w płodozmianie. Uprawiać można je
w plonie głównym, poplonach, z przeznaczeniem na nasiona, zielonkę, a także
susz. Aby zwiększyć popularność uprawy roślin strączkowych w Polsce resort
rolnictwa proponuje dwa rodzaje płatności do roślin wysokobiałkowych:
q Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno – będzie
to wsparcie dla roślin mających istotne znaczenie w produkcji pasz białkowych, tj. łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi zwyczajnej, bobiku oraz grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem
grochu siewnego cukrowego i grochu
siewnego łuskowego), jeżeli dokonano
zbioru. Płatności będą zróżnicowane
w zależności od powierzchni upraw.
Jak wynika z opublikowanego rozpo-

rządzenia dotyczącego zasad przyznawania dopłat bezpośrednich do uprawy roślin wysokobiałkowych, płatność ta przysługuje również w przypadku uprawy tych roślin w formie
mieszanek, z wyłączeniem mieszanek
z roślinami innymi niż wymienione.
q Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych – w tym przypadku
płatność przysługuje do powierzchni uprawy: esparcety siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny białoróżowej, koniczyny perskiej, koniczyny krwistoczerwonej,
koniczyny czerwonej lędźwianu, lucerny siewnej, lucerny mieszańcowej,
lucerny chmielowej, nostrzyka białego, seradeli uprawnej oraz wyki kosmatej i wyki siewnej, jeżeli rośliny te
nie zostały wprowadzone do gleby jako świeża masa roślinna (zielony nawóz). Wsparcie przysługuje również
w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w formie mieszanek z roślinami kwalifikującymi do
płatności do powierzchni upraw roślin
strączkowych na ziarno, a w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej także
do uprawy tych roślin z rośliną podporową. Płatność będzie można uzyskać maksymalnie do 75 ha uprawy.
Płatności bezpośrednie mają na celu
ukierunkowanie wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych przede wszystkim na uprawy, z których otrzymuje się
nasiona do produkcji pasz.
Źródła:
- J. Barszczewski, Z. Wasilewski, M. Mendra. Racjonalne użytkowanie pastwisk niżowych. Falenty. Wyd. ITP 2015
- Stamirowska-Krzaczek. Efektywne wykorzystanie pastwiska w żywieniu bydła. Systemy wypasu. Hodowca bydła. 2/2014
- www.hrsmolice.pl
- www.arimr.gov.pl
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Co dalej z ziemniakiem?
Podsumowanie raportu IHAR-PIB

Ziemniaki – to bez wątpienia jeden z elementów podstawy naszego jadłospisu i jeden z głównych produktów na naszych stołach, nie każdy jednak wie, że na polskie pola i stoły trafiły dopiero w XVII wieku. W dzisiejszych czasach
dla wielu z nas ziemniaki to główny składnik obiadu, wykorzystywany również do sałatek, chipsów, frytek czy dań
pieczonych, a nawet pączków!
Emilia Zajączkowska

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Gołdap
Od wielu lat Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi monitoring i szacunek
plonów ziemniaka w naszym kraju. Prawidłowe oszacowanie
plonów pozwala na rzeczywiste prognozowanie zbiorów ziemniaków przy uwzględnieniu warunków pogodowych, skali
uprawy – areału powierzchni i udziału ziemniaka w strukturze zasiewów, zastosowanych odmian ziemniaków. Szacunek
taki potrzebny jest po to, by określić potencjał polskiego rynku oraz w dużej mierze funkcjonowanie rynku produktów pochodzenia rolniczego. Badania IHAR-PIB prowadzone są we
współpracy ze wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Liczba gospodarstw na których wykonywano
pomiary wyniosła w roku ubiegłym 1409 – w tym powierzchnia użytków rolnych to ponad 54 tys. ha, co daje reprezentatywną ilość gospodarstw, z której wyniki można odnieść do
produkcji w całym kraju. Badania plonowania ziemniaka dotyczą wszystkich grup wczesności odmian, uwzględniają ocenę warunków klimatycznych oraz poziom agrotechniczny prowadzenia plantacji.
Dostępne są najnowsze badania z roku 2019, które przedstawił IHAR-PIB oddział w Jadwisinie. Wynika z nich, że generalnie rok ubiegły nie był korzystny dla plonowania ziemniaka, ponieważ wystąpiło dużo czynników limitujących jego
produkcję. Były to między innymi:
q Wysokie temperatury od maja do sierpnia i występująca na
znacznym obszarze kraju susza rolnicza, która powodowała
znaczne pogorszenie się jakości bulw i obniżenie plenności
roślin ziemniaka. Trwająca susza spowodowała obniżkę plonu w produkcji ziemniaka od 15% do ponad 50% w odmianach bardzo wczesnych i wczesnych w zależności od regionu
kraju i w wielu wypadkach spowodowała zdrobnienie bulw.
q Masowy pojaw stonki ziemniaczanej, który powodował gołożery na wielu badanych plantacjach ziemniaka i tym samym zmniejszał powierzchnię asymilacyjną rośliny i powodował obniżenie plonów
q W połowie lipca, kiedy pojawiły się ulewy,
na plantacjach słabiej chronionych chemicznie mogło dojść do pojawienia się
zarazy ziemniaka
Oprócz czynników limitujących plonowanie
ziemniaka warto wspomnieć o czynnikach,
które miały korzystny wpływ na plony,
a były to między innymi:

q Brak przymrozków w okresie sadzenia ziemniaków spowodował wcześniejsze prace na plantacjach, wcześniejsze sadzenie bulw i szybszą wegetację roślin, przy czym dotyczy
to odmian bardzo wczesnych i wczesnych. Okres od posadzenia do wschodów był krótszy, co spowodowało zmniejszenie ryzyka wystąpienia ryzoktoniozy ziemniaka
q Brak opadów w miesiącach letnich nie sprzyjał rozwijaniu
się na plantacjach zarazy ziemniaka.
IHAR-PIB zauważył, że w 2019 roku nastąpiło niewielkie
zwiększenie powierzchni uprawy ziemniaków w stosunku do
lat ubiegłych, co jest zjawiskiem pozytywnym i bardzo rokującym. Przełamuje tendencje spadkowe w minionych latach.
Plony w roku 2019 – jak wynika z raportu oszacowano na 225
dt/ha i są to generalnie plony niższe niż w latach ubiegłych
(w 2018 roku średnio 251 dt/ha) – głównie spowodowane było
to suszą glebową. Zbiory ziemniaków w roku 2019 są, tak samo jak plony, mniejsze niż w roku 2018 o około 0,5 mln ton –
ponieważ wyniosły 6,84 mln ton. Niskie plony są także niższej
jakości, w dużej ilości występują bulwy drobne, zgniłe, porażone chorobami bakteryjnymi i bardzo silnie zdeformowane.
Niższe plony, niższy zbiór niż w roku ubiegłym, gorsze jakościowo bulwy spowodowały wzrost cen ziemniaka, który rozpoczął się gwałtownie w roku 2018 i trwa do chwili obecnej.
Dziś ziemniak nie jest już najtańszym produktem, ceny detaliczne wahają się w granicach 3,00 zł za kilogram i powyżej.
Według raportu IHAR-PIB nawet spożycie ziemniaka spadło
w porównaniu do lat ubiegłych. Przewiduje się, że w sezonie
2019-2020 spożycie ziemniaka wyniesie 87 kg/mieszkańca czyli o 5 kg mniej niż w poprzednim sezonie.
Pomimo niezbyt optymistycznego raportu dotyczącego plonowania i zbiorów ziemniaków rolnicy uprawiający bulwy nie
mają powodu do zmartwień. Ziemniaki są droższe w skupach,
w sprzedaży hurtowej i detalicznej ceny są dość wysokie,
mniejsze plony w roku ubiegłym nie spowodują „zatkania rynku” rodzimym produktem, a tzw. „mały rolnik”, który sprzedaje ziemniaki głównie na
lokalnych rynkach osiąga bardzo korzystne ceny.
Źródła:
- „Szacunek plonowania
ziemniaka w 2019 w badaniach ośrodków doradztwa
rolniczego we współpracy
z IHAR-PIB oddział Jadwisin” (sprawozdanie).
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Resztki pozbiorowe
– źródło materii organicznej w glebie

W Polsce w okresie ostatnich 25 lat, znacznie obniżył się udział roślin wpływających korzystnie na wzrost poziomu
próchnicy w glebie oraz nastąpił spadek produkcji obornika, co spowodowało znaczną redukcję ilości próchnicy
w glebach.
mgr inż. Artur Jankowski

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nidzica
Głównymi źródłami materii organicznej są resztki roślinne i nawozy naturalne,
z których największe znaczenie ma obornik. Od pewnego czasu obserwuje się jednak zmniejszenie produkcji obornika, które wpływa także na mniejsze zapotrzebowanie na słomę wykorzystywaną bezpośrednio w produkcji zwierzęcej. Znacząco natomiast wzrosła rola słomy jako ważnego źródła materii organicznej w glebie. Resztki pożniwne roślin w większości składają się z korzeni (60-80%), z których główna masa znajduje się warstwie
gleby do 30 cm. Pozostałą część stanowi
ścierń i ściółka. Korzenie roślin uprawnych odgrywają ważną rolę w odtwarzaniu glebowej materii organicznej, gdyż
masa korzeniowa zawsze pozostaje w glebie. Rośliny uprawne różnią się w zależności od gatunku zarówno budową systemu korzeniowego, jak i wielkością masy
korzeni, a także zawartością węgla i azotu w biomasie. Największą masę korzeni w glebie pozostawiają rośliny bobowate drobnonasienne lucerna i koniczyna,
a ze zbóż: pszenica ozima, jęczmień ozimy
oraz kukurydza na kiszonkę. Korzenie roślin uprawnych pozostawiają w glebie od
1,3 do ponad 5 ton C na ha, co ma szczególne znaczenie w uprawie zbóż w monokulturze bez regularnego przyorywania słomy. Resztki pozbiorowe można podzielić na części nadziemne (słoma) oraz
podziemne (korzenie). Najlepsze jakościowo resztki pozbiorowe pozostawiają takie rośliny jak: rzepak ozimy, bób, lucerna w 3-4 roku uprawy, gorczyca biała, słonecznik i zboża. Najmniej węgla organicznego (Corg. <1 t/ha) wnoszą do gleby rośliny okopowe.
Duże znaczenie przy bilansowaniu
materii organicznej w glebie oraz ocenie
jakości resztek pozbiorowych roślin ma
wyznaczenie i uwzględnienie stosunku
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C:N, zarówno. w słomie, jak i korzeniach
roślin, najczęściej włączanych do zmianowań. Od stosunku węgla do azotu zależy bowiem szybkość rozkładu materii organicznej. Oprócz obumarłego materiału
roślinnego do gleby zostają wprowadzone różne związki organiczne, charakteryzujące się różnym składem chemicznym i stosunkiem C:N, co przekłada się
na efektywność rozkładu oraz tworzenie
humusu. Zatem stosunek C:N w materiale roślinnym pozwala przewidzieć kierunek rozkładu świeżej masy organicznej
wprowadzonej do gleby i tworzenie humusu. O szybkości rozkładu świeżej materii organicznej w glebie decyduje zawartość azotu, która w połączeniu z dużą zawartością związków labilnych węgla powoduje szybkie jego utlenianie czyli mineralizację.
Rośliny trawiaste korzenią się głęboko i rozkładają w głębszych warstwach
gleby, natomiast rośliny uprawiane na
gruntach ornych wytwarzają więcej biomasy niż korzeni (zboża, ziemniaki). Stąd
w glebach pod użytkami zielonymi następuje systematyczny przyrost zawartości materii organicznej, natomiast w glebach gruntów ornych równowaga procesów mineralizacji i humifikacji zależy od
rodzaju i ilości stosowanych nawozów,
doboru gatunków roślin w zmianowaniu i sposobu uprawy gleby
Resztki roślinne ulegają w 75-80% procesowi mineralizacji, a pozostała część
przekształca się w trwałą próchnicę. Prawidłowy przebieg procesów mineralizacji i humifikacji uwarunkowany jest warunkami klimatyczno-glebowymi, w tym
obecnością mikroorganizmów, ale również składem chemicznym materiału roślinnego wprowadzonego do gleby. Ilość
wytworzonych substancji próchnicznych

w t/1 ha w procesie humifikacji wynosi: dla roślin zbożowych − 0,4-0,6, okopowych − 0,2-0,3, a wieloletnich traw − 0,51,0. Substancje próchniczne, ulegają powolnemu procesowi rozkładu. W glebie
na powierzchni 1 ha o zawartości próchnicy na poziomie 1%, rocznie procesom
mineralizacji może ulec 0,6 t materii organicznej, przy założeniu, że w ciągu roku ulega rozkładowi od 1 do 2% próchnicy. Można obliczyć, że przy masie warstwy ornej wynoszącej 3000 t/ha i zawartości Corg. = 1%, zawartość węgla organicznego w tej warstwie wynosi 30 t/ha.
Jeśli proces mineralizacji będzie zachodził z szybkością 2% zasobów humusu,
to w ciągu roku uwolnić może się 600 kg
C i 60 kg N, przy stosunku C:N wynoszącym 10. Wprowadzając do gleby słomę, która posiada współczynnik humifikacji 0,25 wzbogacamy glebę o 600 kg
C. Ta ilość rekompensuje jedynie straty
węgla organicznego zachodzące drogą
naturalnej mineralizacji. Dodatnie saldo
próchnicy można zatem uzyskać jedynie
stosując zmianowanie, w którym przeważają rośliny o wysokim współczynniku humifikacji, gdyż zawartość próchnicy w glebie jest wypadkową stopnia jej
rozkładu i syntezy. Jak wspomniano wyżej rozkład próchnicy w glebie, uzależniony jest od rodzaju materiału roślinnego wprowadzanego do gleby, jego składu chemicznego, ale również od zawartości w glebie azotu. To właśnie azot odpowiada za natężenie procesów mikrobiologicznych, ponieważ wszystkie przemiany tego pierwiastka w glebie wiążą
się bezpośrednio z procesami rozkładu
materii organicznej.
Źródło:
- Pikuła D., 2017. Resztki pozbiorowe jako
źródło glebowej materii organicznej. Studia
i Raporty IUNG-PIB. Zeszyt 53(7): 93-103.

w polu i na łące

Pszenica ozima lubi dobry przedplon!

W kalendarzu koniec kwietnia, a na polach mamy pełnię wegetacji, kończą się siewy kukurydzy czy sadzenie ziemniaka. Mimo, iż nie zebraliśmy jeszcze pszenicy ozimej z pól, należy zacząć już myśleć o kolejnym sezonie i rozplanować zasiewy ozimin.
mgr inż. Marcin Gołębiewski

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Oczywiście warunki pogodowe mogą
jeszcze namieszać, niemniej jednak rolnik przyszłe zasiewy ma już rozplanowane. Jednym z głównych czynników wpływających na plonowanie pszenicy ozimej
jest odpowiedni przedplon, przy czym
należy pamiętać, że im gorsze stanowisko dla pszenicy, tym większy wpływ
przedplonu.
Pszenica ozima jest rośliną wymagającą dobrego przedplonu co oznacza, że niekorzystnie reaguje na uprawę w monokulturze, czy w uprawie po roślinach zbożowych. Przedplon pod pszenicę powinien
wcześnie schodzić z pola, pozostawiać stanowisko w dobrej strukturze, powinno
być także bogate w składniki pokarmowe
oraz wolne od chwastów i chorób. Przeglądając literaturą, wnioskujemy że najlepszym przedplonem dla pszenicy są rośliny
bobowate, głównie bobik i groch. Plonowanie pszenicy uprawianej po przedplonie, którym były rośliny bobowate, w stosunku do przedplonu zbożowego, skutkuje zwyżką plonu na poziomie 20%.
Rośliny bobowate charakteryzują się
wysokim znaczeniem użytkowo-gospodarczym, który wynika między innymi
ze zdolności wiązania wolnego azotu atmosferycznego i pozostawiania w efekcie uprawy w glebie określonej ilości tego składnika, co pozwala wyeliminować lub przynajmniej znacznie ograniczyć nawożenie azotowe. Rośliny te potrafią związać nawet do 600 kg N/ha, są
doskonałym przedplonem dla zbóż czy
rzepaku. Przyoranie resztek pożniwnych
biomasy roślin wzbogaca ponadto glebę
w substancję organiczną, przekształcającą się po mineralizacji w cenną dla roślin
próchnicę glebową. Biomasa resztek pożniwnych roślin bobowatych umożliwia
wprowadzenie do gleby 40-180 kg N/ha,
a palowy system korzeniowy umożliwia

dotarcie i wykorzystanie głęboko znajdujących się niedostępnych dla innych roślin potasu i fosforu. Tak rozwinięty system korzeniowy roślin bobowatych nadaje im status roślin fitomeriolacyjnych.
Następną grupą roślin, która należy do
jednych z najlepszych przedplonów pszenicy są mieszanki strączkowo-zbożowe.
W badaniach Buraczyńskiej i Ceglarek
z 2008 roku najwyższy plon pszenicy ozimej uzyskano w stanowisku po mieszance, w skład której wchodziło pszenżyto jare (40%) i groch siewny (60%). W takich
warunkach pszenica plonowała o 6,5%
wyżej (tj. o 0,34 t/ha) w porównaniu do
plonu ziarna uzyskanego w stanowisku
po mieszance pszenicy jarej (40%) z grochem siewnym (60%). Jak już wcześniej
wspomniałem pszenica ozima silnie reaguje na uprawę po zbożach i w monokulturze. Podczas rozkładu zbożowych
resztek pożniwnych (o bardzo niekorzystnym, szerokim stosunku C : N) powstają w glebie związki fenolowe, które działają toksycznie na rozwój siewek, szczególnie własnego gatunku. Monokultura
pszeniczna, w zależności od jakości gleby i czasu jej trwania (po 5-10 latach) powoduje spadek plonu co najmniej na poziomie 19-20%. W przeprowadzonych badaniach przez prof. Budzyńskiego w 2012
roku wykazano, że spośród badanych
zbóż jarych najkorzystniej na wielkość
plonu pszenicy wpływa owies. Jej uprawa
po pszenżycie jarym powodowała obniżkę plonu o 22% (tj. o 1,02 tony z 1 ha), a po
pszenicy jarej o 18% (tj. o 0,82 tony z 1 ha).
W produkcji pszenicy ozimej uprawianej w Polce najczęstszym przedplonem jest rzepak ozimy. Jego znaczenie jako przerywacza w monokulturach zbożowych i pszenicznych jest nie do przecenienia. Rzepak pozostawia po sobie dużą masę resztek pożniwnych o zasadni-

czo innym składzie niż resztki pożniwne roślin zbożowych. W stanowisku po
rzepaku w porównaniu do plonu pszenicy uprawianej po sobie, plon ziarna pszenicy może być wyższy o 15-18%. Uprawa
pszenicy po takim przedplonie w większym stopniu ogranicza rozwój chorób
podsuszkowych niż w przypadku krótkotrwałej monokultury. Dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej jest również
gorczyca biała. Powołując się na literaturę, wartość przedplonowa roślin oleistych
wyrażona przyrostem plonu ziarna pszenicy jako rośliny następczej po rzepaku
może wynosić około 15%, po gorczycy
białej około 13%, a po rzepaku jarym 12%,
w stosunku do uprawy po sobie. Niezależnie od kierunku uprawy z przedplonu dla pszenicy ozimej należy wykluczyć
kukurydzę ze względu na silne namnażanie w siedlisku grzybów fuzaryjnych.
Ich występowanie powoduje obniżenie
wartości wszystkich elementów struktury plonu i pogorszenie wartości technologicznej surowca. Wysycenie zmianowań pszenicą, kukurydzą i chwastami
prosowatymi zwiększa również zagrożenie epidemiczne grzybami fuzaryjnymi.
Wybór przedplonu wpływa istotnie
na zachwaszczenie plantacji. Powołując
się na literaturę, uprawa pszenicy po grochu powoduje spadek liczby występowania chwastów w porównaniu do przedplonu zbożowego. W warunkach uprawy pszenicy po sobie wzrost zachwaszczenia w stosunku do przedplonu jakim
jest rzepak ozimy może wynosić nawet
170%. Wielokrotne następstwo pszenicy
po pszenicy powoduje nie tylko większe
zachwaszczenie łanu charakterystycznymi dla monokultur chwastami, ale także zwiększa o kilkadziesiąt procent zasób ich nasion w warstwie ornej, co rodzi poważne problemy nie tylko z ochroną przed agrofagami.
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w chlewni i oborze

Zioła w produkcji trzody chlewnej

Zioła, jako składniki diety znane są już od dawna i wykorzystywane były w żywieniu i leczeniu tak ludzi, jak i zwierząt.
Dzięki swym właściwościom oraz łatwej dostępności znajdowały swe zastosowanie w gospodarstwach domowych dość
powszechnie.
dr inż. Rodian Pawłowski

Starszy Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Popularnym zjawiskiem w miesiącach
letnich wraz z poprawą aury i wzrostem
roślin na łąkach było zbieranie ziół, które trwało aż do późnych miesięcy jesiennych. Zebrane rośliny łączyło się w pęczki, a następnie wieszało i suszyło, tak
aby były dostępne także w miesiącach zimowych. Zioła dzięki udziałowi w nich
substancji czynnych (biologicznie aktywnych) pozwalały na zastosowanie zarówno jako substancji smakowo-zapachowych, jak również preparatów o działaniu terapeutycznym.
Dopiero kiedy nastąpił gwałtowny rozwój medycyny i farmacji zainteresowanie
zastosowaniem roślin zielarskich ustąpiło lekom konwencjonalnym, które często
uznawane były za remedium na wszelkie
dolegliwości. Jak się jednak okazuje zioła nie odeszły w zapomnienie, gdyż wiele składników farmaceutycznych jest pochodnymi ekstraktów ziołowych, które
pozyskiwane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych i technologii.
To właśnie w farmacji spotykamy się najczęściej z pojęciem ziół, jednak ze względu na ich różny charakter trudno doszukiwać się jednoznacznej definicji. Z puntu
widzenia chowu i hodowli zwierząt poprzez zioła należy rozumieć rośliny, które zawierają specyficzne i charakterystycz-

ne substancje biologicznie czynne, a ich
udział w żywieniu zwierząt ogranicza się
do suszy lub ekstraktów ziołowych zaliczanych do grupy dodatków paszowych.
Substancje biologicznie czynne, które znajdują się w ziołach występują grupowo i mają różny skład chemiczny
i w różnych roślinach zielarskich występują w różnej ilości. Ich zawartości może
zależeć od wielu czynników. Począwszy
od czynniki środowiskowych takich jak
warunki atmosferyczne czy rodzaj gleby,
na której rosną, poprzez technikę zbioru,
a na sposobie suszenia i magazynowania kończąc. Do najważniejszych substancji biologicznie czynnych, występujących
w ziołach oprócz podstawowych składników budulcowych i magazynowych (metabolitów pierwotnych) należą także metabolity wtórne: alkaloidy, glikozydy, saponiny, flawonoidy, gorycze, antocyjany,
fitoncydy, garbniki, olejki eteryczne, pektyny, śluzy roślinne. To właśnie te substancje odpowiadają za specyficzne właściwości poszczególnych ziół i na pewno
jeszcze w najbliższym czasie napiszemy
o nich na łamach Bieżących Informacji.
Jeszcze na początku lat 90 XX wieku,
jedną z najbardziej popularnych w żywieniu trzody chlewnej roślin zielnych

była pokrzywa, którą stosowano w postaci sieczki i dodawano do parowanych ziemniaków, kiedy to tucz ziemniaczany był jednym z najpopularniejszych sposobów żywienia tuczników.
Później wraz ze zmianą sposobu chowu
i żywienia opartego na wykorzystaniu
mieszanek pełnoporcjowych, wykorzystanie ziół straciło na znaczeniu. Zainteresowanie ziołami w produkcji trzody
chlewnej wzrosło na początku XXI wieku, kiedy to wprowadzony w 2006 roku
zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu, wymusił na producentach pasz i hodowcach poszukiwanie
alternatywnych, bardziej bezpiecznych
preparatów pozwalających na utrzymanie wysokiego poziomu produkcji przy
zachowaniu właściwego statusu zdrowotnego zwierząt. Zastosowanie preparatów ziołowych w chowie i hodowli trzody chlewnej jest bardzo szerokie
i dotyczy każdej grupy produkcyjnej.
Prowadzone badania dotyczą nie tylko prozdrowotnych aspektów produkcji, ale także podejmują próbę określenia
preferencji żywieniowych poszczególnych grup. Lochy, prosięta oraz tuczniki wykazują nieco odmienne względem
siebie preferencje żywieniowe pod kątem wyboru surowca zielarskiego. Obserwacje behawioru żywieniowego po-

Najchętniej pobierane przez świnie rośliny zielne i ich działanie (opracowanie własne)
Nazwa rośliny zielarskiej
Opis działania
(postać podania)
Wpływa na zwiększenie przyrostów masy ciała, polepszenie stanu fizjologicznego i immunoloPokrzywa zwyczajna (ziele)
gicznego, przyspiesza przebieg akcji porodowej u loch.
Czosnek (cebulka-„ząbek”) Ma silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwzakrzepowe, wpływa na poprawę przyrostów prosiąt.
Skraca czas trwania porodu i przyspiesza wydalenie łożyska, zwiększa apetyt, poprawia wyniki
Koper (owoc)
odchowu prosiąt przez lochę.
Rumianek (kwiat)
Wpływa za zwiększenie przyrostów masy ciała prosiąt, poprawia smakowitość paszy.
Kminek (nasiona)
U loch zwiększa apetyt oraz produkcję mleka w okresie laktacji.
Polepsza wykorzystanie paszy i produkcję przeciwciał oraz wpływa na wzrost przyrostów
Jeżówka (korzeń, sok)
dobowych prosiąt.
Żywokost (liście i łodygi) Wpływa na poprawę wydzielania żółci, polepsza perystaltykę jelit, hamuje procesy fermentacji i gnicia.
Melisa (liście)
Działa kojąco i uspakajająco, wpływa na poprawę wyników użytkowości rzeźnej.
Działa przeciwzapalnie i wpływ na poprawę przyrostów dobowych oraz wyników użytkowości
Szałwia (liście)
rzeźnej u świń opasowych.
Mięta (liście)
Wzmaga apetyt i pobranie paszy, stymulują proces trawienia.
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w chlewni i oborze
zwoliły na określenie, które rośliny zielarskie są najchętniej pobierane przez
świnie i jaki mają pozytywny wpływ
na ich wzrost, rozwój i funkcjonowanie
organizmu (tabela).
Oczywiście na występowanie poszczególnych efektów produkcyjnych
ma wpływ nie tylko stosowanie pojedynczych roślin zielarskich, ale także
ich mieszanin w postaci specjalnie przygotowanych wieloskładnikowych preparatów, łączących działanie kilku ziół.
Istotą ich działania jest poznanie wpływu ziół na organizmy oraz ustalenie
odpowiedniej i bezpiecznej dawki. Stosując mieszaniny ziół musimy mieć na
uwadze zależności (potęgujące lub osłabiające działanie), jakie występują między różnymi substancjami biologicznie
czynnymi. Nieznajomość i nieprawidłowy wybór rośliny zielarskiej lub użycie
jej w nieodpowiedniej ilości może doprowadzić do skutków odwrotnych od
zamierzonych i zamiast pomóc, okaże
się szkodliwy.

Kolejną płaszczyzną, w której zielarstwo znalazło swoje zastosowanie jest
rolnictwo ekologiczne. W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost ilości gospodarstw prowadzących ten sposób produkcji, który często staje się dobrą alternatywą dla małych i średnich
gospodarstw. Niestety obostrzenia w postaci zakazu stosowania leków konwencjonalnych, wymuszają na producentach żywności ekologicznej poszukiwanie innych bardziej naturalnych środków wspomagających profilaktykę i leczenie zwierząt. W tej kwestii zarówno
same rośliny zielarskie, jak również wytworzone na ich bazie preparaty pozwalają często uniknąć różnego rodzaju problemów zdrowotnych, które mogłyby dosięgnąć zwierzęta utrzymywane w sposób ekologiczny.
Podsumowując rolę ziół w żywieniu
trzody chlewnej należy zaznaczyć iż
wpływają one na:
n zwiększenie atrakcyjności paszy (dodatki smakowo-zapachowe),

n polepszenie parametrów pobrania paszy i tempa wzrostu,
n stymulowanie pracy układu pokarmowego,
n poprawę funkcjonowania systemu odpornościowego,
n obniżenie podatności na stres,
n polepszenie właściwości sensorycznych i dietetycznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Na tej podstawie można stwierdzić, że
produkty zielarskie stanowią doskonałą alternatywę dla różnego rodzaju syntetycznych dodatków paszowych, a ich prozdrowotne działanie pozwala na poprawę stanu zdrowotnego naszych zwierząt. Trzeba przy tym pamiętać, że preparaty ziołowe należy stosować z umiarem i zgodnie
z podanymi recepturami, aby nie dopuścić
do wystąpienia antagonistycznego działania substancji biologicznie czynnych. Poznanie wszystkich tych własności pozwoli na wybór odpowiednich komponentów
zielarskich i uzyskanie pożądanego efektu w hodowli i produkcji świń.

Biegunki u cieląt
Zdrowe cielę to przyszłość każdego gospodarstwa mleczarskiego. Odpowiednia dbałość o oseska, zapewnienie
mu jak najlepszych warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju zaprocentuje w przyszłości pozyskaniem sztuki
o wysokich wynikach produkcyjnych. I mimo pełnej wiedzy na temat odchowu cieląt, w większości gospodarstw to
biegunki pozostają dominującym schorzeniem.
mgr inż. Dorota Michniewicz

Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
Z przeprowadzonych w naszym kraju badań wynika, że w większości gospodarstw produkujących mleko istnieją zaburzenia czynności układu pokarmowego u cieląt, skutkujące niebezpiecznymi biegunkami. Jest to szczególnie dotkliwe w grupie cieliczek przeznaczanych na remont stada, ponieważ
mimo zastosowania odpowiedniego leczenia, sztuki te mogą charakteryzować
się gorszym pobraniem i wykorzystaniem składników pokarmowych z paszy, a tym samym mniejszymi przyrostami masy ciała.
Wiele danych dowodzi również, że
schorzenia przebyte w okresie wychowu, skutkują obniżeniem ilości produkowanego mleka w laktacji. Takie sytuacje
zmniejszają znacznie możliwości wykorzystania potencjału genetycznego krów,
a co za tym idzie generują większe straty finansowe dla rolników.

Każde chore cielę, wymagające interwencji lekarza weterynarii, to z reguły terapia z zastosowaniem odpowiedniego leczenia i nakładem środków finansowych. Przypadki zdiagnozowane w stanie silnego osłabienia i odwodnienia cielęcia, to zwiększone ryzyku
upadków, a tym samym większe straty. Za głównych winowajców biegunek
uważa się bakterie z rodzaju Escherichia
coli i Salmonella, pierwotniaki z rodzaju Cryptosporidium, kokcydie z rodzaju
Eimeria oraz rotawirusy i koronawirusy,
które wykazują duże powinowactwo do
nabłonka jelit.
Najbardziej krytycznym momentem
dla cielęcia, kiedy ryzyko zachorowań
i upadków jest największe, jest czas zaraz
po urodzeniu. Wielowarstwowe łożysko
u bydła uniemożliwia przenikanie przeciwciał z krwioobiegu matki do krwioobiegu płodu. Cielę rodzi się bez odpor-

ności pierwotnej, z tak zwanym stanem
hipogammaglobulinemii, stąd tak ważny jest moment podania pierwszej porcji siary, najlepiej do 1 godziny po porodzie. Następnie przez 3 kolejne dni podawane są odpowiednie porcje siary. Pamiętać należy jednak, by była ona jak najwyższej jakości. W jednym litrze pozyskanym z pierwszego doju po wycieleniu powinno znajdować się co najmniej
50 gramów imminoglobulin. Dodatkowo siara musi mieć również odpowiednie parametry organoleptyczne. Dobry
hodowca wie, że powinna ona mieć gęstą konsystencję o żółtawym zabarwieniu, pozbawioną grudek i skłaczeń, które mogą świadczyć o mastitis i powodować biegunki u cieląt.
Ważne są również ilość i sposób podawania siary. Z uwagi na ograniczoną pojemność trawieńca i konieczność wytworzenia rynienki przełykowej, cielę w pierwBieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020
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szych godzinach życia powinno otrzymać
nie więcej niż 2 l siary. Ciele utrzymywane przy matce potrzebuje 3-4 minuty do
wypicia 1 litra mleka. Pojone z wiadra ze
smoczkiem, całą porcję jest w stanie wypić
w ciągu 30 sekund, a to już krótka droga
do biegunki. Stąd zalecenia do stosowania
smoczków z wewnętrzną membraną, która spowalnia przepływ mleka i stymuluje cielę do intensywnego ssania, podczas
którego wytwarza się duża ilość śliny zawierającej enzymy trawienne.
Drugim krytycznym okresem w odchowie cieląt jest 3-4 tydzień życia. Występuje wtedy tzw. „siodło immunologiczne”, czyli gwałtowna utrata IgG siarowych. Cielęta wtedy nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości przeciwciał własnych, niezbędnych do obrony
organizmu przed patogenami. Do czynników zwiększających podatność osesków na choroby, oprócz nieprawidłowego odpojenia siarą, zaliczyć należy również nieodpowiednie warunki środowiskowe, w tym brak dezynfekcji pomieszczeń, wysoki stopień wilgotności powietrza, nieregularne usuwanie odchodów
oraz nadmierne zagęszczenie zwierząt
w grupach technologicznych.
Rozpoznanie i właściwe działanie
przy wystąpieniu biegunki u cieląt
Głównym objawem biegunki u cieląt
są częste, obfite i wodniste wypróżnienia. Obserwujemy dodatkowo osowia-
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łość, niechęć do poruszania się, brak apetytu, zanik odruchu ssania i stopniowy
spadek masy ciała. W tym momencie nie
można całkowicie rezygnować z podawania pokarmu, trzeba go jedynie ograniczyć o 1/3. Płynny pokarm nie tylko
zawiera składniki odżywcze niezbędne
do podtrzymania funkcji życiowych, ale
posiada również substancje biologicznie
aktywne, które wspomagają regenerację
uszkodzonego nabłonka jelit.
Nadmierna utrata płynów to duże ryzyko odwodnienia. „Odciągając” skórę cielęcia możemy zauważyć jak szybko wraca
ona do swojej pierwotnej pozycji. Jeśli po
kilku sekundach wracamy do stanu pierwotnego, wówczas stan cielęcia jest stabilny. Jeśli natomiast fałd skóry rozprostowuje się bardzo powoli, mamy do czynienia z zaostrzeniem się stanu chorobowego. Dodatkowy wyznacznik to pomiar zapadnięcia gałki ocznej, wyrażany w milimetrach. Wartość od 8 do 12 mm świadczy o intensywnym (> 12%) stopniu utraty wody i składników mineralnych z organizmu. Jeśli zbagatelizujemy te symptomy,
to w ciągu kilku następnych godzin mogą
one doprowadzić do osłabienia funkcji nerek, hipotermii, zakwaszenia, arytmii serca oraz do wtórnego niedotlenienia. Jeśli
cielę gorączkuje (>39,5°C), mamy do czynienia z wstępną fazą schorzenia, z kolei
obniżenie temperatury (<38°C) świadczy
o stanie mocno zaawansowanym, związanym z odwodnieniem.

Kolejnym krokiem jest podanie środków nawadniających, które uzupełnią
poziom „wypłukanych” elektrolitów. Jeśli cielę zachowuje odruch ssania, możemy podać preparat doustnie, rozpuszczony w wodzie i podawany nie później
niż 3 godziny przed żywieniem mlekiem. Ma to związek z tym, iż zawarty w preparatach nawadniających kwaśny węglan sodu (podnoszący pH w obrębie trawieńca) w połączeniu z mlekiem może zaburzyć funkcje trawienne, a tym samym ograniczyć możliwości wykorzystania głównej frakcji białka – kazeiny.
Biegunki u cieląt stanowią poważną przyczynę strat ekonomicznych i hodowlanych. Każde gospodarstwo powinno dążyć do zmniejszenia ich występowania poprzez kompleksowe działania
obejmujące m.in. poprawę warunków
zootechnicznych, dbałość o prawidłowy
proces odpajania cieląt siarą oraz unikania wprowadzania „nowo” zakupionych
zwierząt do tych, które przebywają cały
czas na terenie gospodarstwa.
Źródła:
- Z.Kowalski, Procedury odchowu cieląt, Hoduj z głową, XI-XII 2017 r.,
- P.Skoczek, Cielęta powinny pić wolno, Wykład z konferencji w Starym Polu, XI 2019 r.
- A. Zachwieja, E.Wojtas, Biegunki u cieląt – jak postępować?, Hoduj z głową IX-X 2019 r.
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Żywienie bydła mięsnego
Produkcyjność i opłacalność produkcji mięsa wołowego zależy w głównej mierze od prawidłowego dobrostanu utrzymywanych zwierząt, ich zdrowia oraz od efektywnego żywienia. To właśnie żywienie bydła opasowego stanowi często ok. 60% kosztów, jakie musi ponieść hodowca.
inż. Agnieszka Kieliszek

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Elbląg
Poza paszami objętościowymi podstawą w żywieniu jest woda. Jej stały
dostęp decyduje o prawidłowym wzroście i rozwoju zwierząt. Cielęta, które
od pierwszych dni swojego życia mają nieograniczony dostęp do wody rosną zdecydowanie szybciej, niż te którym się ją ogranicza. Woda poza sprawowaniem podstawowych funkcji w organizmie zwierząt opasowych umożliwia zrównoważony wzrost mikroorganizmów żwacza, które są odpowiedzialne za trawienie pasz.
Wyróżnić można 3 rodzaje opasu: intensywny, półintensywny i ekstensywny. Opas intensywny polega
na uzyskaniu najwyższej wagi w jak
najkrótszym czasie, dlatego zwierzęta
przebywają w zamkniętych budynkach
inwentarskich i nie korzystają z wolnych wybiegów. Ich karmienie opiera
się na paszach treściwych, objętościowych i takich, które zawierają dużą ilość
energii. Opasy karmione takim systemem osiągają wagę nawet 600 kg w wieku 15 miesięcy, a ich mięso cechuje się
bardzo dobrym umięśnieniem i niską
zawartością tłuszczu.
Opas półintensywny jest najbardziej
popularnym opasem w naszym kraju. Polega on na dwuetapowym sposobie żywienia, gdzie w pierwszym etapie półroczne
zwierzęta żywią się świeżą zielonką z pastwisk, natomiast w drugim, gdy kończy
się etap pastwiskowy przenoszone są do
budynków, gdzie odbywa się kompensacja wzrostu. Jest to intensywne żywienie
dla trochę nieodżywionych zwierząt po sezonie pastwiskowym, a ich opas trwa do
uzyskania masy 550-670 kg w wieku 20-24
miesięcy. Tusza charakteryzuje się dobrym
umięśnieniem i umiarkowaną zawartością tłuszczu. Opas ekstensywny oparty
jest o tanie, oszczędne żywienie głównie
paszami gospodarskimi. W tym systemie
wyróżnia się dwa sezony pastwiskowe,
a waga jaką osiągają sprzedawane opasy
sięgają 400-500 kg, natomiast ich mięso cechuje się najsłabszym umięśnieniem i największym otłuszczeniem.

Stado podstawowe i jałówki reprodukcyjne powinny być karmione w sposób ekstensywny, przy czym w stopniu
maksymalnym należy wykorzystać wypas na użytkach zielonych krów z cielętami. W okresie zimowym wskazane jest
karmienie paszami objętościowymi pochodzącymi z pastwisk, a ich wartościowym
uzupełnieniem mogą być odpady z przemysłu rolno-spożywczego tj. wysłodki buraczane, browarniane itp. Taki sposób żywienia zapewnia bardzo dobrą efektywność produkcji bez dużego nakładu finansowego. Zaleca się ograniczone stosowanie
kiszonki z kukurydzy w stadzie podstawowym ze względu na wysoką zawartość
energii, która przy dużych ilościach może
spowodować zatuczenie krów i jałówek,
a co za tym idzie trudne porody oraz pogorszenie wskaźników rozrodu. Kiszonka
z kukurydzy polecana jest dla odsadków,
które będą przeznaczane na ubój. Warto
pamiętać również o słomie, która dzięki
swojej włóknistości spowalnia przechodzenie pokarmu przez żwacz i daje uczucie
sytości i zaspokojenie głodu. Kolejną zaletą słomy jest regulacja składników pokarmowych zawartych w dawce, jak i stabilizacja konsystencji kału.
Krowy mamki z cielętami jak już
wspomniano wyżej najefektywniejszym
żywieniem jest wypas na pastwisku.
W ciągu roku nawet do 65% zapotrzebowania w składniki pokarmowe stanowią
użytki zielone, jednak należy tutaj brać
pod uwagę jakość i stan pastwiska. Poza
mlekiem matki cielęta w wieku 4-5 miesięcy powinny pobierać ok. 45% składników pokarmowych z runi pastwiskowej.
Żywienie mamek powinno opierać się na
takich paszach, które poprzez swój odpowiedni skład pokarmowy pozwolą utrzy-

mać je w dobrej kondycji i przygotują je
na okres zimowy, kiedy to mogą być karmione wyłącznie paszami objętościowymi.
Wybrakowane krowy bez opasania nie
dają wołowiny dobrej jakości. Aby podwyższyć jakość mięsa należy je najpierw zasuszyć, a następnie opasać przez okres 2-4
miesięcy, wtedy to zwiększa się masa ciała jak również umięśnienie. Najkorzystniejsze do opasu w tym przypadku są kiszonki
z kukurydzy, sianokiszonki, dodatki pasz
treściwych, wysłodki buraczane, wywary
gorzelniane, młóta browarniane itp.
Dokarmianie cieląt powinno odbywać się w kojcu wyposażonym w poidła na wodę oraz karmniki na pasze
stałe. Dokarmianie paszami treściwymi
i sianem w tak wczesnym wieku sprawia, że poprzez przyspieszenie rozwoju
żwacza i poszczególnych części przedżołądkowych cielęta szybciej wykorzystują i pobierają pasze objętościowe. Jednakże przeprowadzone badania wykazały, że takie dokarmianie ma niekorzystny wpływ na przyszłe pokolenia, a spowodowane jest to nadmiernym spożywaniem pasz wysoko energetycznych. Zaobserwowano, że mamki, które w wieku cielęcym były karmione w wyżej opisany sposób mają niższą płodność, gorszą mleczność oraz cielęta przez nie urodzone mają mniejszą masę urodzeniową.
Opasanie odsadków najkorzystniejsze
jest wtedy, gdy zakłada się przyrost masy powyżej 1000 g na dobę, wtedy szacuje się, że ich masa w wieku 10-12 miesięcy może wynieść 450-500 kg, w wieku
14-18 miesięcy 500-600 kg, a w wieku 2430 miesięcy nawet 700-800 kg. Taki przyrost masy możliwy jest jedynie w systeBieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020
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mie opasu intensywnego. W przypadku
gdy, przyrost masy jest mniejszy niż 1000
g na dobę, czas trwania opasu wydłuża
się, co wiąże się z większym zapotrzebowaniem składników żywieniowych. Karmienie opasów w główniej mierze powinno opierać się na kiszonkach, paszach treściwych i dodatków mineralno-witaminowych.
Jałówki reprodukcyjne wykazują duże tempo wzrostu, a średni przyrost masy powinien wynieść 500-700 g na dobę.
W pierwszym roku ich życia najlepiej jest
żywić je paszami objętościowymi o dobrym składzie jakościowym, niewielkimi dodatkami pasz treściwych i mieszanek mineralno-witaminowych. Jak sianokiszonkę i siano można podawać im bez

ograniczeń, tak z kiszonką z kukurydzy
należy uważać. Jej przedawkowanie może powodować zatuczenie, co może natomiast powodować ciężkie porody. Dopiero gdy jałówka osiągnie ok. 70% masy ciała dorosłej krowy w poszczególnej rasie
można uznać, że jest zdolna do rozrodu.
Buhaje rozpłodowe tylko w okresie
rozpłodowym potrzebują dodatkowej paszy bogatej w białko, która potrzebna jest
im do utrzymania większej sprawności fizycznej, jak i produkcji nasienia. Prawidłowo zbilansowane żywienie dorosłych buhajów zapewnia optymalną aktywność
płciową i możliwość regularnego pobierania od nich nasienia. Natomiast w okresie
spoczynku żywienie powinno być umiarkowane.

Należy pamiętać również o terminach
wycieleń. Najlepszym okresem na wycielenia jest okres zimowo-wiosenny, kiedy żywienie krów jest słabsze. Cielęta urodzone
w tym okresie będą mogły korzystać z pastwiska samodzielnie, a mamki zwiększą
swoją mleczność. Im więcej mleka dla starszych cieląt, tym lepszy wzrost i rozwój.
Źródła:
- https://wmodr.pl/files/dMWvwc0R4mIGfL56mzcvSKce89uLRkaVVE5zfcgc.pdf, dostęp 12.03.2020r.
- https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/podstawy-zywienia-bydla-miesnego,66770.html, dostęp 12.03.2020 r.
- http://www.technologia.kpodr.pl/index.php/
produkcja-zwierzeca/bydlo-miesne/502-zywienie-bydla-opasowego1, dostęp 12.03.2020 r.

Rzeka Krutynia
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Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
„Jutro popłyniemy daleko,
jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się nowym brzegom,
odkryjemy nowe zatoki;
nowe ryby znajdziemy w jeziorach,
nowe gwiazdy złowimy w niebie,
popłyniemy daleko, daleko,
jak najdalej, jak najdalej przed siebie.”
K.I. Gałczyński „Kronika olsztyńska” (fragm.)
Mazury, zwane także krainą jezior, oprócz wielkich jezior
mają również inne ciekawe akweny wodne. Przez Puszczę Piską i Mazurski Park Krajobrazowy, pośród lasów, pól i zagród
płynie rzeka Krutynia. Płynie przez rezerwat krajobrazowo-wodno-leśny położony na terenie trzech gmin: Piecki, Mikołajki, Ruciane Nida. Nazwa Krutynia w języku pruskim oznacza „kręta rzeka”. Rzeka ma 26 km długości, ale cały szlak
kajakowy Krutyni wynosi 102 km, od miejscowości Zyndaki
aż do Jeziora Bełdany. W swoim studwukilometrowym biegu
przybiera różne nazwy, Sobiepanka, Grabówka, Dąbrówka,
Babięcka Struga, Struga Spychowska. Szlak kajakowy rzeki
Krutyni jest uznawany za najpiękniejszy w Polsce i najpopularniejszy w Europie. Powierzchnia dorzecza wynosi 638 km2.
Właściwa rzeka Krutynia wypływa z Jeziora Krutyńskiego i wpada do Jeziora Gardyńskiego. Wzdłuż całego szlaku kajakowego występują inne rzeki i strumienia, które łączą
wszystkie jeziora na szlaku, ale żadne z nich nie jest na tyle
dzikie, nieuregulowane i piękne, aby na trwałe zostać w pamięci. Kompleks rzeki i Jeziora Krutyńskiego ma status rezerwatu przyrody. Wysokie brzegi porośnięte są starymi sosnami i dębami, tworzącymi nad rzeką zielony tunel. Ciekawostką są rośliny wodne: gąbka słodkowodna, krasnorost, żółte
grążele. W rezerwacie spotkać można ponadto interesujące
zwierzęta jak: bielik, dzięcioł czarny, puchacz, puszczyk, lelek kozodój, rybołów, jarząbek, bocian czarny, żuraw, samotnik, gągoł, zimorodek, borsuk. W okresie letnim najczęściej
obserwowanymi na brzegu rzeki ptakami są tracze oraz nu-
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rogęsi z młodymi. Zimą można zobaczyć w rezerwacie zatrzymujące się tu łabędzie krzykliwe, pluszcze oraz wydry.
Rzeka jest płytka, ale szeroka, z łatwo dostępnymi brzegami. W lasach rezerwatu występuje bogata i interesująca flora, w tym takie gatunki jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, żywiec cebulkowy, ciemiężyk białokwiatowy.
Prawdziwe piękno, zatrzymujące dech w piersiach, stanowi dolny odcinek rzeki, poniżej wsi Ukta. Ze względu na swój
dziki charakter i niedostępność bagnistych brzegów jest również objęty ochroną rezerwatową. W tym miejscu rzeka jest
znacznie głębsza. Jej głębokość dochodzi tu do 7 m, a prawie
dwukilometrowy odcinek poniżej Ukty nazywany jest „Małą
Amazonką”. Nazwę tę zawdzięcza sobie Krutynia z powodu
licznych drzew, zanurzonych w jej wodach, tworzących prawdziwie egzotyczną scenerię.
Krainę tysiąca jezior kochali poeci i pisarze, chętnie przelewając zachwyt i podziw piórem na papier. Pisał o niej nie tylko Konstanty Ildefons Gałczyński przy swoim biurku w leśniczówce Pranie, lecz również Melchior Wańkowicz, który był
prawdziwym orędownikiem spływu rzeką Krutynią. Odzwierciedlenie podróży po rzekach i jeziorach Pojezierza Mazurskiego, w tym także spływ Krutynią, znalazło miejsce w książce „Na tropach Smętka”. Organizatorzy turystyki w okolicach
oferują różne warianty spływów kajakowych. Najbardziej popularne i bezpieczne są jednodniowe spływy na trasie Krutyń-Ukta, około 15 km i 5 godzin płynięcia. Prawdziwą atrakcją jest spływ od miejscowości Zgon do Miejscowość Krutyń. Obejmuje on Jezioro Krutyńskie i odcinek rzeki Krutyń.
Na tym odcinku odbywają się również spływy w stylu staro-mazurskim, pchane kijami.
Wielbicielom przyrody i spływów kajakowych Mazurski
Park Krajobrazowy na swojej stronie internetowej przypomina:
„Zrywanie jakichkolwiek roślin i chwytanie zwierząt
poza miejscami wyznaczonymi do wędkarstwa, jest na
szlaku Krutyni zabronione. W całym dorzeczu Krutyni
obowiązuje strefa ciszy oraz zakaz biwakowania poza
miejscami wyznaczonymi.”
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GMO w uprawie roślin rolniczych
Tematyka związana z organizmami genetycznie modyfikowanymi jest w ostatnim czasie bardzo intrygująca, poruszana w wielu publikacjach naukowych, a także w mediach społecznościowych i innych formach masowego przekazu.
Należy zauważyć, że rozwój technologii GMO zależy w dużej mierze od opinii społecznej, w tym także przyszłych
konsumentów żywności GMO, dlatego warto szerzej zgłębić ten temat.
mgr inż. Szymon Krysiuk

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Bartoszyce
W zależności od miejsca zamieszkania, poglądów politycznych, przekonań etycznych i religijnych, sytuacji społecznej lub
materialnej społeczeństwa obserwuje się podział na zwolenników i przeciwników wprowadzania GMO do środowiska naturalnego lub spożywania produktów zawierających składniki genetycznie modyfikowane pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego. Wyraźny podział występuje w przypadku przynależności kontynentalnej, co związane jest z przyjętą polityką poszczególnych państw. Do największych entuzjastów GMO zliczyć należy państwa Ameryki Północnej
i Południowej z kolei na przeciwnym biegunie są konserwatywne państwa europejskie. Pomimo faktu, iż w Europie
uprawy GMO prowadzone
są na małą skalę, niektóre
produkty GM są importowane z innych krajów.
Warto więc podjąć dyskusję, czy Europa słusznie sprzeciwia się wprowadzaniu upraw GMO,
pomimo, iż produkty
pochodzące z plantacji
genetycznie modyfikowanych roślin są sprowadzane
z innych krajów. Duże obawy związane ze stosowaniem
GMO rodzi kwestia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Dodatkowo potęguje je najczęściej agresywna reklama stosowana przez media, która
podaje przeważnie bezpodstawne informacje niepotwierdzone naukowo. Podstawowym problemem wydaje się
być brak merytorycznej dyskusji, dzięki czemu do odbiorców
dotarłaby opinia naukowców i głos rzetelnych znawców tematu. Warto też podkreślić, że GMO to nie tylko produkcja żywności, lecz także wykorzystanie produktów GM w przemyśle,
medycynie i farmacji, ochronie środowiska i w wielu innych
ważnych dziedzinach.
Rolnictwo jako jedno z najstarszych zajęć towarzyszących
człowiekowi podlega nieustannym zmianom. Ludzie dostosowują otaczające nas środowisko naturalne do swoich potrzeb,
aby najbardziej optymalnie wykorzystywać zasoby naturalne i zwiększać potencjał produkcyjny pozyskiwanej żywności.
Człowiek dzięki temu od lat kształtował środowisko do własnych potrzeb. W przypadku roślin przy segregacji osobników kierowano się cechami zewnętrznymi takimi jak dorod-

ność owoców, plenność roślin, czy odporność na stresy środowiska naturalnego, w tym odporność na suszę, niskie temperatury, czy wrażliwość na patogeny i szkodniki. W przypadku zwierząt najcenniejsze były osobniki, które charakteryzowały się odpowiednią budową ciała, a co za tym idzie dużą ilością pozyskiwanego mięsa, przyrostem masy ciała, czy mlecznością. Procesy te były bardzo czasochłonne, trwające niejednokrotnie wiele lat do uzyskania zadowalających efektów. Przez odpowiednie dobieranie najlepszych
organizmów w kolejnych pokoleniach, po
wielu latach możliwe było otrzymanie
osobników, które zawierały coraz
mniej negatywnych cech, a jednocześnie posiadały pożądane
właściwości. Największym
jednak problemem w przypadku hodowli poszczególnych organizmów była zmiana wielu cech
równolegle, co sprawiało znaczne trudności lub
całkowicie uniemożliwiało uzyskanie osobników o konkretnych cechach. Dynamiczny rozwój nauki, a w szczególności w dziedzinie genetyki umożliwił z czasem bardziej precyzyjną oraz mniej
czasochłonną hodowlę nowych
odmian. Najskuteczniejsze okazują
się być modyfikacje genetyczne organizmów, które pozwalają na znaczne skrócenie ich procesów hodowlanych.
Obecnie wśród najbardziej rozpowszechnionych roślin genetycznie modyfikowanych możemy wyróżnić takie gatunki jak soja, kukurydza, bawełna, rzepak zaś na mniejszą skalę pszenica, ziemniak, burak cukrowy, lucerna, dynia, pomidor, czy papryka. Krajami dominującymi w uprawie roślin genetycznie modyfikowanych są USA, Brazylia, Argentyna, Indie, oraz Kanada. W krajach europejskich udział tych roślin
jest znacznie niższy, głównie ze względu na restrykcyjną politykę Unii Europejskiej względem GMO. Należy podkreślić, iż
istnieje wiele różnorodnych kierunków wykorzystania roślin
GM. Oprócz oczywistego wykorzystania w produkcji żywności, rośliny te stosuje się do wytwarzania pasz dla zwierząt,
produkcji biopaliw, czy w ochronie środowiska. Szerokie zastosowanie jest również w medycynie np. przy pozyskiwaniu
szczepionek roślinnych.
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Główną ideą tworzenia roślin uprawnych genetycznie modyfikowanych jest uodpornianie ich na patogeny, szkodniki, oraz
działanie herbicydów, czyli poprawę walki z chwastami. Odporność na patogeny i szkodniki nie tylko pozwoli rolnikom
zaoszczędzić na uprawie, ale może również poprawić zdrowotność roślin przez minimalizowanie ich porażenia. Odporność
na herbicyd totalny, jakim jest glifosat zastosowano w takich
gatunkach jak burak cukrowy, pszenica, bawełna, czy soja aby
ułatwić walkę z uciążliwymi chwastami. Jedną z najbardziej
znanych roślin modyfikowanych genetycznie jest kukurydza
MON 810, a także ziemniak Amflora. W przypadku kukurydzy MON 810 biotechnolodzy wprowadzili zmianę w materiale genetycznym rośliny polegającą na wytwarzaniu specyficznego białka, które jest toksyczne dla groźnego szkodnika kukurydzy, jakim jest omacnica prosowianka. Modyfikacją ziemniaka Amflora jest zwiększenie odporności na choroby wirusowe i bakteryjne, w tym niebezpiecznej bakteriozy ziemniaka. Ważnym elementem jest tu także polepszanie jakości plonu organizmów genetycznie modyfikowanych. W przypadku
modyfikacji ziemniaka wzbogaconego o geny Szarłata, uzyskano roślinę o nawet czterokrotnie większej liczbie cennych kwasów aminowych, w porównaniu z odmianami tradycyjnymi.
Z kolei w przypadku pszenicy istotną modyfikacją jest polepszenie wartości wypiekowej mąki, co uzyskuje się poprzez ingerencję w ilość i jakość glutenu zawartego w ziarnie pszenicy. Poza tym zwiększa się ilość witamin w owocach pomidorów, ryżu, czy ziemniaków, a także zwiększanie wartości paszowej kukurydzy, wartości technologicznej i żywieniowej ziemniaków. Modyfikacją, na którą warto zwrócić uwagę jest stworzenie złotego ryżu, o charakterystycznej żółtej barwie. Dzięki
pobraniu genów z narcyza, ryż zyskał w swoim składzie prowitaminę A. Niektóre transgeniczne rośliny nabyły zdolność
do oczyszczania środowiska. Dzięki możliwości wchłaniania
i magazynowania w swoich częściach metali ciężkich oczyszczają glebę z toksyn. Genetycznie zmodyfikowany tytoń dzięki
wprowadzeniu obcego genu wchłania metale ciężkie do korzeni, które są magazynowane w roślinie. Proces taki nazywamy
fitoremediacją i polega on na przywracaniu gleb silnie zanieczyszczonych do użytku. Rośliny takie mogą być później zbierane i spalane, zaś toksyny z popiołu usuwane. Bardzo rozsądnym wykorzystaniem roślin GM jest również produkcja biopaliw. Genetycznie modyfikowany rzepak, czy inne rośliny wykorzystywane do produkcji biopaliw stwarzają szansę bezpieczeństwa energetycznego na świecie. Bio-diesel, czy bioetanol
mogą być alternatywą dla rosnących cen paliw kopalnianych.
W produkcji biogazu użycie kukurydzy GM pozwala osiągnąć
znacznie większe plony, a koszty uprawy są niższe, w tym także zużycie środków ochrony roślin. Ważną korzyścią jest wykorzystanie GMO w medycynie. Obecnie trwają pracę nad wykorzystaniem roślin modyfikowanych do produkcji leków dla
ludzi cierpiących na groźne choroby takie jak: cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby wirusowe, czy AIDS. W ostatnim
czasie stwierdzono również, że niektóre rośliny GM zdolne są
do wytwarzania antygenów wirusowych, zaś podanie leku
otrzymanego z rośliny indukuje odpowiedź immunologiczną.
Pomimo wielu pozytywnych aspektów stosowania organizmów GM obserwuje się jednak wiele obaw dotyczących uprawy, oraz konsumpcji roślin GM. W tym miejscu należy zaznaczyć, że większa część zagrożeń ze strony organizmów GM jest
zagrożeniami potencjalnymi. Wiele zarzutów przeciwników
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GMO nie są naukowo udokumentowane i bazują bardzo często
na danych, które nie są powtarzalne, a mimo to znacznie wpływają na opinię publiczną społeczeństwa Do najważniejszych
obaw należy zaliczyć wpływ GMO na zdrowie człowieka. Przypuszcza się że transgeniczne rośliny mogą uwalniać do środowiska nowe alergeny, wywołując tym samym uczulenia ludzi.
Przykładem może być gen orzecha wprowadzony do soi. Obawy stwarza też fakt, iż nie zostały przeprowadzone długoterminowe badania wpływu żywności GM na organizm człowieka.
Nie jest potwierdzone czy wieloletnie spożywanie takiej żywności nie wywoła schorzeń u człowieka, lub w jego następnych pokoleniach. Ponadto nadużywanie w uprawach transgenicznych
glifosatu również niesie za sobą zagrożenia zdrowia. Stosowanie
upraw GMO niesie ryzyko pojawienia się chwastów, które mogą nabywać odporność na daną substancję chemiczną w przypadku gdy jest ona nieprzerwalnie stosowana. Dlatego w integrowanej ochronie roślin zaleca się naprzemienne stosowanie
środków o różnych substancjach aktywnych. Rośliny GM mogą też oddziaływać na środowisko naturalne, co w efekcie może
spowodować zachwianie bioróżnorodności poprzez zbyt duży
udział oraz konkurencję ze strony roślin transgenicznych. Niekontrolowane krzyżowania GMO z roślinami tradycyjnymi mogłoby stopniowo wypierać gatunki tradycyjne. Kolejne zagrożenie dotyczy roślin, takich jak np. kukurydza, które nabyły zdolność wytwarzania białek szkodliwych dla niektórych szkodników (np. omacnica prosowianka), co może skutkować negatywnym wpływem także na inne gatunki owadów.
Podsumowując, postęp w dziedzinie biotechnologii umożliwia ludziom tworzenie nowego życia, dzięki czemu możemy
dostosowywać florę i faunę według własnych upodobań. Należy jednak przeanalizować potencjał jaki niosą za sobą rośliny
transgeniczne, a także uwzględnić zagrożenia. Dla krajów rozwiniętych, Europy i Ameryki Północnej jest to szansa do wytwarzania taniej żywności, a także stosowania roślin GM w innych dziedzinach takich jak przemysł, czy medycyna. Należy
pamiętać chcąc wprowadzać do obrotu rośliny GMO, oraz
żywność GMO, że człowiek musi przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa i przezorności, a wszelkie niejasności
rozwiewać skrupulatnie prowadzonymi badaniami.
Źródła:
- S. Krysiuk „Użycie GMO w opinii rolników z powiatu kętrzyńskiego”, 2016 r.
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- Skawińska M., Blicharska J. 2012: „Genetycznie Modyfikowane
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Innowacje w rolnictwie ekologicznym
Definicja rolnictwa ekologicznego to systemem produkcji rolniczej oparty na wykorzystaniu naturalnych procesów
zachodzących w gospodarstwie rolnym z zachowaniem ekosystemów w ich otoczeniu. Produktem końcowym jest
żywność ekologiczna i czyste środowisko. Nasuwa się zatem pytanie, czy można w takim systemie wprowadzać innowacje? Odpowiedź jest tylko jedna.
mgr inż. Sebastian Waśkowicz

Broker SIR
Kiedy zastanowimy się i prześledzimy ostanie trzy, cztery lata, to zauważymy rosnący trend wprowadzania innowacji w szeroko rozumianym rolnictwie ekologicznym. Polskie rolnictwo ekologiczne
prowadzone jest na terenach o cennych walorach kulturowych i przyrodniczych, które
decydują o jego dużej atrakcyjności. To zaś
sprzyjają utrzymaniu dużej bioróżnorodności naszego kraju, co za tym idzie można
to doskonale wykorzystać marketingowo
jak również biznesowo. Przykładem może
być łączenie gospodarstw ekologicznych
z agroturystycznymi. Taki mariaż daje innowacyjne podejście do rolnictwa ekologicznego. Koncepcja ta zapewnia uzyskanie efektu generowanego przez ekoturystykę i agroturystykę, wzbogaconego dodatkowo o zaspokojenie popytu na żywność
wyprodukowaną w gospodarstwach ekologicznych. Połączenie to korzystnie wpływa na społeczność lokalną, doskonale integruje jak również skraca łańcuchy dystrybucji. W efekcie bezpośredniej sprzedaży turystom, gospodarstwa oferują szereg produktów i usług. Rolnicy eliminują
większość ogniw pośredniczących. Dzięki
temu, pozostaje w gospodarstwie dochód,
który wspiera rodzinę rolnika oraz okoliczne obszary wiejskie. Te innowacyjne podejście do łączenia zasobów gospodarstw
ekologicznych z agroturystyką daje szerokie i wymierne korzyści. Wśród najważniejszych efektów należy wymienić: zachowanie produkcji ekologicznej żywności
przy równoczesnym świadczeniu usług turystycznych, ograniczenie porzucania rolnictwa na rzecz turystyki, zaspokajanie potrzeby ciszy i spokoju oraz kontaktu z naturą, zachowanie naturalnych cech środowiska przyrodniczego w wyniku eliminowania chemizacji oraz poznawanie etnografii wsi.
Ciekawym przykładam może być innowacyjne podejście do marketingu w rolnictwie ekologicznym. Ten temat znalazł
swoje miejsce podczas ubiegłorocznej konferencji w Warszawie, poświęconej innowacjom w rolnictwie ekologicznym. Instytu-

ty badawcze biorące udział w tym wydarzeniu, poruszały tematykę analizy rynku
produktów ekologicznych w Polsce i UE
a także elementy marketingu produktów
ekologicznych. Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu poświęcił sporo czasu na temat
marketingu, promocji oraz analizy rynku –
wpływu wsparcia gospodarstw ekologicznych, w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014-2020.
Ostatnie lata pokazują, jak dobitnie marketing i promocja wpłynęła na świadomość
konsumentów. Przełożyło się to na zapotrzebowanie klientów na produkty ekologiczne. Dzięki temu pojawiają się innowacyjne produkty w sieciach dużych koncernów handlowych, które jeszcze kilka lat temu nie miały by swoich odbiorców.
Inne przykłady innowacji w rolnictwie ekologicznym mają wymiar naukowo-badawczy. W przyszłej siedmiolatce
w nowym okresie programowania znajdzie się znacznie więcej funduszy na prace badawcze dotyczące szeroko pojmowanej ekologii i ochrony klimatu w ramach programu Horyzont 2020 czy Sieci
na Rzecz Innowacji w Rolnictwie . To zaś
stanowi przedsmak możliwości wykorzystania funduszy na innowacje w rolnictwie ekologicznym. Już dziś wiele instytutów naukowych w swoich pracach badawczych angażuje gospodarstwa ekologiczne czy zakłady przetwórstwa ekologicznego w swoje projekty. Badania nad
optymalizacją i rozwojem innowacyjnych
rozwiązań przetwórstwa ekologicznego
w zakresie metod, sposobów i rozwiązań
obniżania poziomu substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie to jeden z przykładów jakie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie prowadził
w ubiegłym roku. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zaangażowany był w badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej
uprawie roślin rolniczych, zalecanych do
produkcji polowej towarowej. Miał za zadanie określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach.

Takich przykładów można by mnożyć
i pokazywać różne aspekty oddziaływania badań naukowych na rozwój rolnictwa ekologicznego. W codziennym odczuciu rolnictwo ekologiczne kojarzone jest
z tradycyjnymi metodami nie mającymi
wiele wspólnego z innowacjami. Jest to
jednak bardzo mylne podejście.
Na koniec chciałbym zwrócić jeszcze
uwagę na jeden z aspektów innowacji.
Wpływ na proces powstawania innowacji
ekologicznych ma wiele czynników, bezpośrednio związanych z rolnikiem (przedsiębiorcą), z gospodarstwem rolnym (firmą), jak również otoczeniem instytucji
wspierających rolników. Warto zaznaczyć,
że w procesie powstania nowych produktów, usług, procesów i sposobów organizacji, czynniki te nie odgrywają pojedynczo proinnowacyjnej roli. Tworzą one połącznie wszystkich składowych tego procesu. Wśród przypadków innowacji decydujące znaczenie ma pomysłodawca. W wielu przypadkach decyzja o wdrożeniu nowego rozwiązania poprzedzona jest zdobywaniem odpowiedniej i specjalistycznej
wiedzy z dziedziny rolnictwa ekologicznego. Cenny know-how jest pozyskiwany
przez rolników czy przedsiębiorców samodzielnie – nauka przez praktykę rolnictwa
ekologicznego czy od ekspertów-doradców
rolniczych, przedstawicieli firm, ekologów.
Cenne informacje przekazywane są przez
członków rodziny. Te zaś elementy są niewątpliwym kołem napędowym do tworzenia kolejnych innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie ekologicznym.
Źródła:
- Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady-Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy-Warszawa 2019
- Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska-próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności. Bożydar ZIÓŁKOWSKI Politechnika
Rzeszowska Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
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Powszechny spis rolny 2020 r.
Spis rolny zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 (Dz.U. 2019, poz. 28) zostanie
przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Obecnie
trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu.
mgr inż. Marek Morze

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Organizacja prac spisowych
Prace związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego obejmują:
n prace przygotowawcze,
n przeprowadzenie spisu rolnego,
n opracowanie wyników spisu rolnego,
n udostępnienie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.
Obowiązek realizacji spisów powszechnych spoczywa na Prezesie Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS), który jest
centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki.
Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
n Generalny Komisarz Spisowy – Prezes
GUS,
n Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura
Spisowego,
n Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statystycznego,
n Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze
spisowym.
Nabór rachmistrzów
W ramach prac spisowych, w terminie
od 11 maja do 10 czerwca 2020 r., gmina
zorganizuje nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Gminny komisarz
spisowy upowszechni informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym, w siedzibie urzędu gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu gminy.
Kandydat na rachmistrza spisowego
powinien spełniać następujące warunki:
n osoba pełnoletnia,
n zamieszkała na terenie danej gminy,
n posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
n posługująca się językiem polskim
w mowie i w piśmie,
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n która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat na rachmistrza spisowego będzie zobowiązany do uczestnictwa
w szkoleniu obejmującym przekazanie informacji o:
n statystyce publicznej, w tym tajemnicy
statystycznej;
n zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
n sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu rolnego.
Szkolenia będą prowadzone przez trenerów merytoryczno-organizacyjnych
z wojewódzkich biur spisowych, w okresie od 1 lipca do 25 sierpnia 2020 r.
Szkolenie zakończy się egzaminem
testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem. Kandydat na
rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, będzie wpisywany na listę kandydatów na
rachmistrzów terenowych prowadzoną
przez właściwego gminnego komisarza
spisowego. Kolejność na liście będzie
ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością
na liście kandydatów na rachmistrzów
terenowych.
Kogo spisujemy?
Spisem objęte będą wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
n osoby fizyczne – gospodarstwa indywidualne, o powierzchni 1 ha

użytków rolnych i więcej oraz poniżej 1 ha (w tym nieposiadające
użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami:
• 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
• 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
• 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
• 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
• 0,5 ha – dla chmielu,
• 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
• 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
• 0,1 ha – dla tytoniu,
• 5 sztuk – dla bydła ogółem,
• 20 sztuk– dla świń ogółem,
• 5 sztuk – dla loch,
• 20 sztuk – dla owiec ogółem,
• 20 sztuk – dla kóz ogółem,
• 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
• 20 pni – dla pszczół;
n osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy prowadzona działalność rolnicza jest działalnością podstawową czy drugorzędną.
Gospodarstwo rolne to jednostka wyodrębniona pod względem technicznym
i ekonomicznym, posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający)
i prowadząca działalność rolniczą.
Działalność rolnicza to:
n działalność związana z uprawą roślin,
która obejmuje uprawy rolne, w tym
grzyby jadalne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych;
n chów i hodowla zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2132);
n działalność polegająca na utrzymaniu
użytków rolnych w stanie nadającym się
do wypasu lub uprawy zgodnie z kryte-

z ekonomią za pan brat
riami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1312).
Użytkownik gospodarstwa rolnego to
osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-

nostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne niezależnie od tego, czy
jest jego właścicielem, dzierżawcą czy też
użytkuje je z innego tytułu, oraz niezależnie od tego, czy grunty wchodzące
w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej lub kilku gmin.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych są
zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Za niedopełnienie obowiązku spisowego Ustawa o statystyce publicznej z dnia
29 czerwca 1995 r. w art. 57 przewiduje karę grzywny, a o jej wysokości decyduje sąd.

Płatności bezpośrednie – zasady kontroli

Jesteśmy w trakcie kampanii składania wniosków o płatności bezpośrednie. Od 15 marca rozpoczęło się przyjmowanie
wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Składanie wniosków odbywa się za pomocą aplikacji
eWniosek Plus.
mgr inż. Renata Gazda

Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
W celu potwierdzenia zgodności danych i informacji zawartych w składanym
wniosku pracownicy ARiMR lub jednostki działające na zlecenie Agencji przeprowadzają kontrole w gospodarstwach, tzw.
kontrole na miejscu. Kontrole te przeprowadzane są dwiema metodami:
q Inspekcja terenowa.
q Kontrola FOTO.
Obydwie metody mają za zadanie
sprawdzenie i weryfikację danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Kontrola metodą inspekcji terenowej
polega na zrealizowaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działek
zgłoszonych do płatności obszarowej i do
płatności ONW. Czynności kontrolne polegają na przeprowadzeniu kontroli w terenie i dokonaniu pomiaru powierzchni działek rolnych w celu weryfikacji powierzchni zgłoszonej we wniosku. Pomiar
powierzchni działek rolnych wykonywany
jest najczęściej w oparciu o technikę GPS.
Kontrola metodą FOTO polega na zrealizowaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działek rolnych
wchodzących w skład całego gospodarstwa. Czynności kontrolne polegają na
pomiarze powierzchni działek rolnych
w oparciu o ortofotomapę oraz przeprowadzeniu wywiadu terenowego. W trakcie wywiadu terenowego sprawdza się rodzaj uprawy/grupy upraw, jaka występuje na kontrolowanej działce rolnej, wykonywane jest zdjęcie działki rolnej i ewentualnie dokonywane są pomiary tych granic, których nie można było pomierzyć na
ortofotomapie, ponieważ były zbyt małe
lub słabo widoczne (np. w cieniu drzew).
Kontrole na miejscu w ramach płatności bezpośrednich nie muszą być zapo-

wiadane. Zawiadomienie rolnika o kontroli jest wykonywane wtedy, gdy jego
obecność jest niezbędna do przeprowadzenia kontroli.
O kontroli pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
powiadamiają telefoniczne lub pisemnie.
W przypadku kontroli metodą FOTO
beneficjent nie jest powiadamiany o kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności podmiotu kontrolowanego także wówczas, gdy
rolnik został zawiadomiony o kontroli.
Obecność beneficjenta lub osoby upoważnionej podczas kontroli wymagana jest
w sytuacjach, gdy powinien on udostępnić
inspektorom terenowym posiadaną dokumentację, umożliwić wstęp na teren gospodarstwa lub w miejsce realizacji inwestycji
itp. W przypadku, gdy beneficjent nie może uczestniczyć w kontroli, ma możliwość
upoważnienia do tej czynności inną osobę.
Przed przystąpieniem do czynności
kontrolnych osoba upoważniona do ich
wykonywania jest zobowiązana okazać
imienne upoważnienie rolnikowi lub osobie przez niego upoważnionej, jeżeli nie
jest on obecny podczas kontroli. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę
prawną do ich wykonywania, wystawione na podstawie aktów prawnych.
Zgodnie z zapisami aktów prawnych,
osoby upoważnione do wykonywania
czynności kontrolnych mają prawo do:
n wstępu na teren gospodarstwa rolnego,
w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymaniem lub przebywaniem
zwierząt/wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której
dotyczy pomoc lub pomoc techniczna,
n pobierania próbek do badań,

n żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli
na miejscu lub wizytacji w miejscu,
n wglądu do dokumentów związanych
z przedmiotem kontroli na miejscu
lub wizytacji w miejscu, sporządzania
z nich odpisów, wyciągów lub kopii
oraz zabezpieczania tych dokumentów,
n żądania okazywania i udostępniania
danych informatycznych,
n sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli na
miejscu lub wizytacji na miejscu.
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest w formie pisemnej, dwóch jednobrzmiących egzemplarzach raport bądź informacja pokontrolna. Jeden egzemplarz otrzymuje rolnik, a drugi zachowuje ARiMR.
W przypadku, gdy raport nie został przekazany podmiotowi kontrolowanemu bezpośrednio przy kontroli jest on przekazywany za pośrednictwem poczty, co do zasady
w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli. Termin ten może zostać wydłużony
do 3 miesięcy od daty zakończenia kontroli.
W przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić Dyrektorowi Oddziału Regionalnego ARiMR, w odpowiednich, obowiązujących terminach
umotywowane zastrzeżenia na piśmie co
do ustaleń w nim zawartych.
Wykrycie nieprawidłowości w czasie
kontroli może skutkować zmniejszeniem
lub nieprzyznaniem płatności w danym
roku, wieloletnimi sankcjami lub całkowitym wykluczeniem z ubiegania się o pomoc. Należy pamiętać, że uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych także może skutkować nieprzyznaniem płatności bądź zwrotem przyznanej
pomocy bądź odmową płatności.
Bieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020
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Aplikacja mobilna „ODR Olsztyn”
Aplikacje mobilne towarzyszą nam niemal przy każdym korzystaniu z telefonu, a ich funkcje i zastosowania są coraz
bardziej zróżnicowane. Obecnie istnieje ponad 4 mln aplikacji mobilnych, dosyć spora konkurencja, prawda?
mgr Marcin Cyrankowski

Kierownik Działu Teleinformatyki
My również chcemy być dostępni
wszędzie i zawsze, dlatego Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
z myślą o rolnikach i mieszkańcach
obszarów wiejskich z województwa
warmińsko-mazurskiego stworzył
swoją własną aplikację ODR Olsztyn. Aplikacja dzięki swojej mobilności i zróżnicowanym opcjom pełni funkcję podręcznego informatora
wiadomości rolniczych, który możemy zabrać wszędzie.
Główną funkcją aplikacji jest możliwość zaplanowania spotkania z Doradcą WMODR w gospodarstwie Użytkownika lub
w siedzibie Ośrodka. Istnieje, również możliwość dokonania
przez Użytkownika zgłoszenia udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WMODR.
Aplikacja zbudowana jest
z kilku modułów
Moduł Kontakt z doradcą – umożliwia Użytkownikowi zaplanowanie
spotkania z Doradcą. Osoba zainteresowana, dla zwiększenia efektywności spotkania, ma możliwość wyboru
jego tematu. Domyślnie Użytkownik
kojarzony jest przez aplikację z Doradcą pracującym na terenie gminy,
którą wskazał Użytkownik podczas
rejestracji. Możliwy jest również wybór Doradcy z terenu powiatu Użytkownika. Spotkanie może odbyć się gospodarstwie Użytkownika jak również w siedzibie Doradcy.
Moduł Szkolenia – pozwala Użytkownikowi dokonać zgłoszenia udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych
przez WMODR na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu odbywa się
za sprawą jednego przycisku „Zgłoś chęć udziału”. Informacja
o przyjęciu zgłoszenia lub jego odrzuceniu (wraz z powodem
odrzucenia), zostanie przesłana Użytkownikowi poprzez aplikację. Użytkownik na dwa dni przed wydarzeniem otrzyma
powiadomienie – przypomnienie o temacie, terminie i miejscu,
w którym odbędzie się szkolenia lub konferencja. W aplikacji
widoczne są szkolenia z bieżącego miesiąca.
Moduł Mój kalendarz – to miejsce, w którym automatycznie zapisywane zostają informacje o potwierdzonych spotkaniach z Doradcą, szkoleniach i konferencjach, w których Użytkownik wyraził chęć uczestnictwa. Ponadto w tym module istnieje opcja dodania własnych wpisów do kalendarza.
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Moduł Zasoby – pozwala na wprowadzenie terminów atestacji opryskiwaczy oraz polis ubezpieczeniowych, o których
upływie ważności Użytkownik poinformowany będzie poprzez aplikację z dwu-, jednomiesięcznym oraz tygodniowym
wyprzedzeniem. Moduł zawiera również kalkulator opłacalności ekonomicznej gospodarstwa rolnego, prognozę pogody (pobieraną z serwisu IMGW dla wszystkich miast województwa,
pokazywaną na podstawie aktualnej lokalizacji Użytkownika),
a także funkcję dodawania notatek tekstowych i głosowych.
Moduł Informacje – zawiera dwie sekcje: Aktualności i Wydarzenia. Aktualności – to ważne wiadomości dla branży rolno-spożywczej usystematyzowane wg kategorii: technologia produkcji, ochrona środowiska, PROW, żywność, ekonomika rolnictwa. Wydarzenia – mają charakter komunikatów przypominających istotne terminy, np. naboru wniosków, imprez targowych.
Moduł Powiadomienia – to zbiór komunikatów dotyczących planowanych spotkań z Doradcą, zgłaszania chęci udziału w szkoleniach i konferencjach, terminów z kalendarza (np.
atestacji, polis, własnych wpisów), ogłoszeń dotyczących konkursów wiedzy dostępnych w aplikacji.
Moduł Agrofagi – zawiera komunikaty o wystąpieniu agrofagów. Doradca prowadzący monitoring agrofagów w module
tym dokonuje sygnalizacji – wprowadza treść komunikatu, lokalizację (pokazaną na mapie) oraz zdjęcie. Dodatkowo aplikacja
zawiera metodyki integrowanej ochrony roślin w formacie pdf.
Użytkownicy aplikacji mogą wziąć udział w konkursach
wiedzy organizowanych przez WMODR, a także wyrażać opinie poprzez udostępniane ankiety badające, np.: potrzeby szkoleniowe rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich,
jakość imprez targowych.
Docenili nas inni
Aplikacja ODR Olsztyn została nominowana do nagrody
Mobile Trends Awards w kategorii „Życie codzienne ”
Mobile Trends Awards to nagrody i wyróżnienia przyznawane firmom, które z sukcesem wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Już od 9 lat jest to najbardziej prestiżowa nagroda, nazywana Oscarem branży mobilnej w Polsce.
Co roku konkurują ze sobą silne marki, które oceniane są
za perfekcję, dostosowanie się do potrzeb użytkowników, innowacyjność oraz rozpoznawalność.

|

Aplikację można pobrać za darmo na telefony komórkowe
w sklepach GooglePlay oraz AppStore.
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Od 31 marca do 29 maja 2020 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy
planują realizować inwestycje polegające m.in. na zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do
produkcji rolnej; budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.
dr Marcin Kazimierczuk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Forma wsparcia
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez
nich kosztów na realizację danej
inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody
rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji,
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub
zwiększeniem wartości dodanej produktu. Maksymalna kwota
wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem,
lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys.
zł w całym PROW 2014-2020.
Zakres przedmiotowy pomocy
Ta propozycja wsparcia, finansowana z PROW 2014-2020,
skierowana jest do rolników posiadających gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys.
euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedyńczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys.
euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co
najmniej 13 tys. euro.

Nowe udogodnienia dla wnioskodawców
Od naboru wniosków w 2020 r. w obszarze D w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych, upraw na działkach ewidencyjnych. Import ww. danych może być dokonywany przez osobę sporządzającą biznesplan z plików csv wygenerowanych z aplikacji eWniosekPlus po sporządzeniu wniosku o płatności obszarowe za 2020 rok. Zaimportowane dane
będą wykorzystane następnie do zautomatyzowania określenia
wielkości ekonomicznej gospodarstwa uwzględniając wskazane w rozporządzeniu wykonawczym warunki w tym zakresie. Nowa funkcjonalność biznesplanu zapewniona jest, jako
„narzędzie samoliczące”, tj. czynności związane z importem
wygenerowanych danych do arkuszy „Działki” oraz „Uprawy” zostaną wykonane automatycznie, po wykonaniu przez
użytkowników określonych czynności opisanych szczegółowo
w Instrukcji wypełniania biznesplanu, w której zawarto również inne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian i sposobu obsługi dokumentu umożliwiającego skorzystanie z jego
nowych funkcjonalności. Zaleca się również aby we wniosku
o płatności bezpośrednie wskazać poszczególne uprawy w gospodarstwie i ich powierzchnie. Przyspieszy to obsługę wniosków w ramach ww. typu operacji.
Po zmianie przepisów rozporządzenia wykonawczego dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” we wniosku
nie należy umieszczać numeru producenta nadanego współmałżonkowi lub współposiadaczowi, zatem w przypadku nie posiadania „swojego” numeru należy wystąpić o nadanie odrębnego numeru w myśl przepisów z art. 12 ust. 4 pkt 2 lit b ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r.
poz. 1824). Na mocy przepisów ww. ustawy obowiązujących od
1 października 2019 r. odrębny nr identyfikacyjny może również
uzyskać m. in. każdy współmałżonek i współposiadacz (gospodarstwa), jeżeli zamierza uczestniczyć we współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych
przez ARiMR w ramach, których Agencja realizuje swoje zadania.
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Prowadzenie działalności pozarolniczej

Na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych znaczący wpływ ma rozwój pozarolniczej aktywności na obszarach wiejskich. Dlatego należy propagować podejmowanie i rozwój alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pragnie czynnie uczestniczyć w procesie rozwoju funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich poprzez aktywizację potencjału rozwojowego
zainteresowanych rolników.
mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul

Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Z powodu rozdrobnionej struktury
agrarnej, potrzebna jest poprawa dochodowości małych gospodarstw. Aby osiągnąć żywotność ekonomiczną, rolnicy
posiadający małe gospodarstwa rolne,
o niskim potencjale produkcyjnym, mogą przekształcić je lub rozwinąć swoją produkcję rolniczą. Rolnik może też
zróżnicować produkcję w gospodarstwie
w kierunku pozarolniczym, co wymaga
przeprowadzenia odpowiednich inwestycji. W procesie dywersyfikacji gospodarstwa często niezbędny jest dostęp do
wiedzy oraz odpowiednich rozwiązań
w zakresie współpracy i wprowadzania
produktów do obrotu. W przejściu rolnika na działalność pozarolniczą może
pomóc premia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, w wysokości od 150
do 250 tys. zł.
Niezależnie od tego czy rolnik będzie chciał skorzystać z dofinansowania, z ARiMR czy jakiegokolwiek innego,
oprócz samego pomysłu na biznes i zbadania rynku, powinien także zrobić biznesplan. Stworzenie biznesplanu pomoże określić koszty założenia działalności oraz określić możliwości finansowe,
a wiedza o nich pozwoli na podjęcie racjonalnej decyzji o wdrożeniu pomysłu
na działalność i ewentualnym kredycie
na nią, czy o złożeniu wniosku o pomoc
do Agencji.
Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej ma też często psychologiczne aspekty. Wiele osób wybiera prowadzenie własnego biznesu, ponieważ nie
potrafią pracować dla kogoś. Taka postawa jest często spotykana w środowiskach
wiejskich, co potwierdza się w przypadku braku możliwości znalezienia wykonawcy do prostych prac na wsi, gdyż ich
wykonywanie dla kogoś jest postrzegane na obszarach wiejskich jako prace poniżej godności jednostki.
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Każdy z nas, rolnik również, zanim
rozpocznie działalność musi przełamać
swoje kompleksy. Przekonanie, że inni
są od nas lepsi lub mądrzejsi, powstrzymuje nas od działania na własny rachunek. Przełamanie tej bariery może oznaczać początek nowej firmy. Aby otworzyć własne przedsięwzięcie niezbędne
jest przekonanie, że mamy wszystko, co
jest potrzebne, aby przezwyciężyć każdą
przeszkodę i osiągnąć każdy cel, który
sobie postawimy. Najlepszym motywatorem do podjęcia działalności pozarolniczej jest fakt, że praca na żadnym stanowisku nie jest w stanie zapewnić takich pieniędzy, jak własny biznes, którym
może też być dobrze zorganizowane gospodarstwo rolne.
Do grona prawdziwych przedsiębiorców należą osoby pracowite, wytrwałe
i uparte w realizacji własnych planów
biznesowych. W przypadku takich osób
trudności ich nie zrażają ani nie powodują frustracji, tylko są przyczyną do wzmożonego działania. Solidny fundament biznesu jest budowany systematycznie, bez
gonienia za krótkookresowymi korzyściami. Wzorcowy przedsiębiorca jest gotowy
do podejmowania ryzyka nie będąc przy
tym hazardzistą – zawsze kalkuje, co mu
się opłaca, a co jest nieopłacalne.

Pomysł o rozpoczęciu działalności pozarolniczej wiąże się też często ze strachem przed przejściem z ubezpieczenia
w KRUS na ubezpieczenie w ZUS. Dlatego rolnik podejmujący prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej powinien wiedzieć, że może kontynuować
ubezpieczenie w rolniczej kasie ubezpieczeniowej pod pewnymi warunkami.
Rolnik lub domownik zakładający lub
kontynuujący działalność zachowa ciągłość ubezpieczenia jeżeli:
n podlega ubezpieczeniu z mocy ustawy
nieprzerwalnie od 3 lat, nadal prowadząc działalność rolniczą lub stale pracując w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników,
n złożył w Kasie oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie do
14 dni od rozpoczęcia wykonywanej
działalności pozarolniczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu (termin ten jest nieprzekraczalny).
Złożenie oświadczenia na wniosku
o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
(CEIDG-1), będzie traktowane jak dotrzymanie terminu w KRUS,
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n nie jest pracownikiem w innej firmie
i nie pozostaje w stosunku służbowym,
n nie posiada ustalonego prawa do emerytury czy renty albo innych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
n w przypadku gdy działalność jest kontynuowana – kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie
przekracza określonej kwoty granicznej, która wynosi 3 454 zł za rok 2019
(kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”). W celu dopełnienia tego
warunku rolnik musi złożyć oświadczenie o wysokości kwoty należnego
podatku dochodowego za poprzedni
rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
do 31 maja każdego roku.
W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności pozarolniczej i pozostaniu przy ubezpieczeniu w KRUS, należy zwrócić szczególną
uwagę na terminowość. Jeżeli rolnik nie
dopilnuje, albo nie zachowa właściwych
terminów, może zostać pozbawiony prawa do ubezpieczeń rolniczych. Wtedy
obowiązkiem rolnika będzie rejestracja
do ubezpieczeń w ZUS.
Prawo do pozostania w KRUS mają też osoby, które nawiążą współpracę
przy prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą. Do
osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność zalicza się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przyspo-

sobione, rodziców, macochę i ojczyma
oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Prawo to nie dotyczy osób, z którymi została zawarta
umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego.
Gdy rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność
gospodarczą spełni wspomniane warunki, będzie zobowiązany do opłacania
miesięcznej składki podstawowej w podwójnym wymiarze (na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe). Pozostałe składki,
czyli ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, opłacana będą
w pojedynczej wysokości, tak samo jak
inni ubezpieczeni, którzy nie prowadzą
pozarolniczej działalności gospodarczej.
Nie każda pozarolnicza aktywność
rolnika będzie kwalifikowana jako prowadzenie działalności gospodarczej. Rolnik nie będzie brany za przedsiębiorcę, jeżeli będzie wykonywał działalność w zakresie: leśnictwa, rybactwa śródlądowego, wynajmu pokoi, sprzedaży domowych posiłków, usług związanych z pobytem turystów lub sprzedaży produktów z gospodarstwa.
Najczęściej wybierane rodzaje działalności gospodarczej na obszarach wiejskich to: usługi, turystyka, rzemiosło,
mieszkalnictwo oraz drobna wytwórczość.
Dobre praktyki
Przykładem dobrych praktyk w prowadzeniu pozarolniczej działalności pozarolniczej jest Warmińska Winnica, która powstała w 2008 roku we wsi Skajboty, w gminie Barczewo.

Pomysł na założenie winnicy powstał
z chęci wykorzystania walorów pobliskiej okolicy, mikroklimatu oraz specyficznego składu iłowej ziemi, która pozostała w tym miejscu po osadach dennych istniejącego tu przed wiekami jeziora. Warmińska Winnica jest unikatowym i jedynym takim obiektem na terenie Warmii.
Działalność Winnicy polega na uprawie i przetwórstwie winogron oraz produkcji win, według tradycyjnych receptur
i metod, ze szlachetnych szczepów winorośli. W winnicy są uprawiane takie odmiany winorośli jak: rondo, aurora, bianca i jutrzenka, a z nich powstają cztery rodzaje win: dwa białe oraz dwa czerwone.
Wytwarzane wina nazwane zostały Herkus Monte, na cześć wojowniczego wodza pruskiego plemienia Natangów, który zaciekle walczył z Krzyżakami. Oprócz
wina, w winnicy są również wytwarzane
nalewki o wielu smakach, m. in.: pigwowcowa na miodzie lipowym z pomarańczą,
rumem i dziką różą, malinowa z limonką, śliwkowa z miętą czy aroniowa z dodatkiem pomarańczy, kardamonu, cytryny, wanilii i cynamonu. Ponadto winnica oferuje od niedawna „Podarki z Warmii i Mazur” czyli zestawy prezentowe
zawierają wyselekcjonowane warmińskie
i mazurskie produkty, w dedykowanych
koszach lub skrzynkach.
W Warmińskiej Winnicy można również wynająć komfortowo wyposażone
domki, apartamenty i pokoje na terenie
winnicy oraz zorganizować wesele i konferencje. W zależności od pory roku goście mogą też uczestniczyć w winobraniu i szeregu atrakcji z tym związanych,
jak na przykład: obserwowanie poszczególnych etapów winifikacji i zwiedzanie piwniczki oraz degustacja wina własnej produkcji.
Źródła:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa, 15 czerwca 2018 r.
- Ewa Pałka, Działalność pozarolnicza w gospodarstwach rolnych na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, Nr
3/2008, Polska Akademia Nauk, Oddział
w Krakowie, s. 43-52, Komisja Technicznej
Infrastruktury Wsi
- poradnikprzedsiebiorcy.pl
- krus.gov.pl
- Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie
i prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich, Poznań 2010, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
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Konkurencyjność polskiego rolnictwa
– w jakim kierunku idziemy?
W siedzibie WMODR O/Olecko odbyło się seminarium poświęcone wyzwaniom, przed jakimi stoi polskie rolnictwo
w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.
mgr Jerzy Rutkowski

Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Polska jest największym beneficjentem II
filara WPR, a środki z niego pochodzące walnie przyczyniły się do modernizacji polskiego
sektora rolno-żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich, proces ten winien być kontynuowany – takimi słowami zwrócił się
organizator do wszystkim licznie przybyłych gości w dniu 11.03.2020 r. podczas otwarcia seminarium w siedzibie
WMODR w Olecku.
Seminarium adresowane było przede
wszystkim do rolników, którzy już przygotowują się do zmian, jakie zakłada
WPR na lata 2020-2027. To spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, bo zagadnienia przedstawione
przez wykładowców: Jerzego Rutkowskiego – gł. specjalistę DROW oraz Mirosława Borowskiego – wiceprezesa Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w tej
części wykładów dotyczyło problematyki
krajowej jak i międzynarodowej związanej z wdrażaniem przyszłej WPR.

Dzisiaj wiadome jest, że opóźnia się
przyjęcie nowych ram finansowych –
czyli unijnego budżetu. W dniach 20 i 21
lutego na specjalnym szczycie budżetowym w Brukseli, na którym poszczególne państwa zaprezentowały swoje stanowiska wobec propozycji Komisji Europejskiej, nie przyjęto żadnych uzgodnień, ze
względu na duże rozbieżności.
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W wymiarze międzynarodowym oceniam, że bardzo trudny będzie do osiągnięcia kompromis zadowalający dla
wszystkich; widzimy jak duże są rozbieżności pomiędzy państwami. To przedłuży negocjacje kosztem szybkości implementacji i jakości rozwiązań. Poprzeczka
oczekiwań jest postawiona bardzo wysoko, a możliwości realizacji są mizerniejsze niż w poprzedniej perspektywie
budżetowej. Ponadto w UE dostrzegam
jeszcze większą dużą sprzeczność, która
tym bardziej będzie obniżać reputację instytucji unijnych: to rozbieżność kierunków oczekiwanych celów przyszłej polityki rolnej w zderzeniu z środkami i sposobem ich realokacji, które będą na te cele przeznaczone.
Przykładem jest sprawa powiązania
strategii bioróżnorodności, strategii „od
pola do stołu” oraz naciskiem na reformę rolną. Co więcej; czy jest szansa na
skuteczną realizację wszystkich unijnych
ambicji środowiskowych i klimatycznych
przy jednoczesnym nacisku na obniżenie budżetu?
Dlaczego nowe rozwiązania i praktyki mają być dla rolników bardziej złożone i droższe, a zarazem UE będzie mniej
to finansować?
Zapewne zaplanowane następne spotkanie na 18-19.03.2020 r. (głosowanie nad
sprawozdaniem i złożonymi do niego poprawkami, może w tym terminie nie odbędzie się ze względu na bardzo trudną sytuację związaną z koronawirusem.
Należy zatem spodziewać się, że lata
2021/2022 będą okresem przejściowym.
Z polskiego punktu widzenia jest to dobre rozwiązanie – wydłużenie okresu
przejściowego pozwoli na zapewnienie
kontynuacji WPR w następnych latach.
Jak zatem wygląda budżet na rolnictwo
i obszary wiejskie:
n WPR: 365 mld euro;
n plus 10 mld na badania i innowacje
(żywność, rolnictwo, obszary wiejskie,
biogospodarka);
n rezerwa kryzysowa: 400 mln rocznie;
w tym dla Polski:

n płatności bezpośrednie – 21,432 mld
euro,
n rozwój obszarów wiejskich – 9,225 mld
euro.

W oparciu o przedstawiony budżet
obaj prelegenci przedstawili cele szczegółowe nowej WPR oraz polskie priorytety, gdzie mocno zaakcentowano, że
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR) w coraz większym stopniu
uzależnia wsparcie dla rolnictwa i obszarów wiejskich od osiągania celów związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zmian klimatycznych.
Proponowany nowy model wdrażania
WPR nakierowuje wsparcie ze środków
publicznych na osiąganie 9 celów sformułowanych na poziomie unijnym:
n 3 priorytety związane z klimatem
i ochroną środowiska i wspieraniem
zrównoważonego rozwoju,
n 3 priorytety nakierowane na podnoszenie konkurencyjności;
n 3 priorytety adresujące wyzwaniu cywilizacyjnemu, promowaniu wzrostu zatrudnienia i bezpieczeństwu żywności.
Cele szczegółowe zreformowanej WPR:
q Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności
w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
q Zwiększenie zorientowania na rynek
i konkurencyjność, w tym większe
ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
q Poprawa pozycji rolników w łańcuchu
żywnościowym;
q Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do
niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii;
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q Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda,
gleba i powietrze;
q Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie
usług ekosystemowych oraz ochrona
siedlisk i krajobrazu;
q Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
q Promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich,
w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
q Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności
i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej
w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również dobrostanu zwierząt.
Polskie priorytety, które muszą wpisać
się w priorytety WPR w ramach Krajowego Planu Strategicznego 2021-2027:
n odpowiedni budżet na WPR,
n równe warunki konkurencji, w tym
wyrównanie płatności bezpośrednich,
n skuteczne zarządzanie rynkami rolnymi,
n utrzymanie SAPS/JPO (uproszczenie),
n silny pierwszy filar – rekompensata
kosztów wysokich unijnych wymogów.
n odpowiednia polityka w stosunku do
małych i rodzinnych gospodarstw rolnych,
n realne uproszczenie,
n spójność pomiędzy WPR a innymi politykami UE (m.in. handlową, środowiskową, klimatyczną, energetyczną,
konkurencji).
Wzrastać będzie zatem rola państw
członkowskich w formułowaniu planów
strategicznych obejmujących zarówno sposób wydatkowania środków na dopłaty
bezpośrednie jak i programy rozwoju obszarów wiejskich. Nowy model wsparcia
rolnictwa daje więcej swobody państwom
członkowskim i jednocześnie zwiększa
ich odpowiedzialność za realizację planów strategicznych zatwierdzanych i monitorowanych przez Komisje Europejską.
Kluczowym zagadnieniem jest natomiast efektywne wykorzystanie dostępnych środków, co w pełni zależy
od kompetencji i sprawności działania krajowych instytucji włączonych
w system odpowiedzialny za przygotowania prostych i zrozumiałych dla po-

tencjalnych beneficjentów regulacji krajowych oraz wdrożenie wsparcia unijnego. Są to przede wszystkim: MRiRW,
ARiMR, KOWR oraz państwowe doradztwo (opracowanie Planu Strategicznego
WPR, szkolenia i akcje informacyjne).
Podczas dyskusji na spotkaniu określone
zostały priorytety dotyczące WPR, a mianowicie:
n płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej,
co zapewni rolnikom stabilność i przewidywalność,
n płatności bezpośrednie będą uwarunkowane spełnieniem surowszych wymogów w zakresie środowiska i klimatu,
n płatności bezpośrednie, będące najważniejszym i najkosztowniejszym
narzędziem wsparcia publicznego dla
rolników, są nieprecyzyjnie zaadresowane, łatwo dostępne i nie wspierają
należycie konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważenia (sustainability) rolnictwa,
n priorytetem będzie wspieranie małych
i średnich gospodarstw rolnych, które
stanowią większość w sektorze rolnym
UE, oraz pomoc dla młodych rolników,
n KE nadal dąży do osiągnięcia bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między państwa
członkowskie w drodze konwergencji
zewnętrznej,
n w nowej WPR powinny zostać
uwzględnione instrumenty w ramach
PROW pozwalające wspierać gospodarstwa towarowe, również te duże –
które na dzisiaj są praktycznie wykluczone ze wszystkich form wsparcia,
a w polityce krajowej są wręcz dyskryminowane poprzez zastosowanie
maksymalnej redukcji dopłat bezpośrednich (tzw. capping),
n gospodarstwa wielkotowarowe są
w Polsce podstawą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a co za
tym idzie suwerenności; poza tym są
liderami innowacyjności (np. rolnictwo precyzyjne), są efektywne, stosują nowoczesne technologie oraz w relatywnie mniejszym stopniu wpływają na pogorszenie stanu środowiska.
Podsumowanie WPR:
Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, a rolnicy uzyskali niezbędną pewność i mogli się cieszyć przewidywalnością w odniesieniu do swojej działalności i podejmowania decyzji inwestycyj-

nych, konieczne jest szybkie osiągnięcie
porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.
Opóźnienia podobne do tych, które
wystąpiły na początku bieżącego okresu budżetowego 2014-2020, oznaczałyby, że rolnicy i administracje krajowe
nie będą mogli czerpać korzyści z nowej
WPR w związku z ograniczeniem biurokracji, większą elastycznością i lepszymi wynikami.
Wszelkie opóźnienia w zatwierdzeniu przyszłego budżetu opóźniłyby także
realizację tysięcy potencjalnych nowych
projektów w całej UE, mających na celu
wsparcie rolników i społeczności wiejskich
i dotyczących szeregu kwestii – od poprawy ochrony środowiska po zachęcanie nowych rolników do podjęcia działalności.

Po przerwie kawowej z dużym skupieniem wysłuchano wykładu koleżanki D.
Michniewicz, specjalisty WMODR, która
przedstawiła wsparcie finansowe w ramach nowego działania PROW 2014-2020
– „Dobrostan zwierząt” – z tytułu zwiększonych wymogów. Po wykładzie doszło
do bardzo obszernej dyskusji związanej
z realizacją tego działania oraz interpretacji poszczególnych rozwiązań jak i wykładu Macieja Szulińskiego: „Wpływ na
stan środowiska oraz jakość wytwarzanych
produktów rolnych poprzez skuteczną regulację odczynu gleby”.
Dyskusja zakończyła się konkluzją: tego typu spotkania winny być organizowane częściej, gdyż wnoszą nową jakość
w transferze wiedzy.
Źródło:
- Zdjęcia własne.
- Materiał własny oparty na wykładzie na seminarium.
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Weź udział w konkursie
na najciekawszą zagrodę mazurską

Mazury to region geograficzno-kulturowy położony w północno-wschodniej Polsce. Do Mazur zaliczamy powiaty:
giżycki, mrągowski, olecki, ełcki, piski, szczycieński, nidzicki, działdowski, ostródzki, węgorzewski i gołdapski. Nazwa regionu pochodzi od polskiej ludności pochodzącej z Mazowsza osiadłej tu w XVI wieku i wcześniej.
mgr inż. Aneta Długokęcka

Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podstawowym materiałem budulcowym na Mazurach było
drewno sosnowe, przez co do dziś jego obszar jest niezwykle
bogaty w budownictwo drewniane. Mimo, że władze pruskie
propagowały i zachęcały do stosowania konstrukcji szkieletowej, to domy na początku budowano przeważnie w konstrukcji wieńcowej (czyli bal na bal, ze starannie obrobionych kloców, zawsze prostokątnych, wiązanych w węgłach na jaskółczy ogon). Konstrukcja szkieletowa częściej była stosowana na
północnej Warmii i Powiślu, gdzie można było zauważyć silniejsze wpływy osadnictwa niemieckiego. Ściany domów malowane były smołą drzewną, co nadawało ścianom ciemny kolor. Stolarka drzwiowa i okienna była utrzymana w jaśniejszej
kolorystyce – chętnie stosowano np. kolor błękitny lub zielony.
Okna były utrzymane w prostej formie. Często towarzyszyły
im okiennice lub ozdobnie wycięte listewki.

Fot. 2. Budynek z wysuniętym podcieniem o bardzo dekoracyjnym
układzie rygli – przestrzenie pomiędzy belkami (fachy) wypełnione cegłami tworzące tzw. mur pruski.

Fot. 1. Chałupa mazurska z XIX w. z Turznicy koło Ostródy
W drugiej połowie XIX w. podstawowym materiałem budulcowym stała się cegła, a dachy budynków były obowiązkowo
dwuspadowe, kryte zazwyczaj dachówką holenderką. Ze względów bezpieczeństwa (liczne pożary) rząd pruski zakazał krycia dachów strzechą, co również było bardzo popularne. Jednym z najpiękniejszych rozwiązań w budownictwie występującym m.in. na mazurach był tzw. dom podcieniowy. Tworzyło
go wysunięte piętro oparte na zdobnie ciosanych drewnianych
filarach. Drewniana konstrukcja szkieletowa wystawki ozdobiona była ułożonymi w szachownicę słupami, ryglami i zastrzałami wypełnionymi układaną dekoracyjnie czerwoną cegłą (mur
pruski) lub wypełnieniem gliniano-słomianym/gliniano trzcinowym otynkowanym głównie na biało (mur szachulcowy).
Podcień na początku pełnił typową funkcję magazynową.
Gdy wóz z workami zboża podjeżdżał pod wysunięty podcień
domu, przez specjalny właz w podłodze, przy pomocy żurawia transportowano zboże na poddasze. W późniejszym okresie, przestrzeni tej nadano charakter mieszkalny.
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Fot. 3. Chałupa konstrukcji zrębowej z wysuniętym podcieniem –
przestrzenie pomiędzy belkami (fachy) wypełnione mieszaniną gliny i innych spoiw, otynkowane i pomalowane na biało (szachulec).
Mówiąc o architekturze mazur, nie można pominąć jej różnorodnych ganków, które chętnie dostawiano do bryły budynku. Ich piękne przykłady możemy do dziś podziwiać w wielu
mazurskich wsiach. Ze względu na swoje położenie – chałupy mazurskie były przeważnie budowane równolegle do drogi, ganki umiejscawiano w centralnej części dłuższej ściany budynku, gdzie znajdowało się reprezentacyjne wejście do domu.
Niestety przez ostatnie lata na Mazurach zaczęły pojawiać
się domy odbiegające od tradycyjnej architektury regionu. Było to spowodowane głównie potrzebą modernizacji budynków przez ich właścicieli i dostosowaniem ich do swoich potrzeb. Budynki z czerwonej cegły otrzymały dobudówki i nowe pokrycia dachów, a oryginalna stolarka drzwiowa i okien-
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na została wymieniona na bardziej modernistyczną. Na dodatek bryły budynków zostały poddane ociepleniu styropianem,
pod którym szybko zginęły dawne kolory, proporcje, ceglane
elementy i tynki.
Na szczęście na mazurskich wsiach są jeszcze miejsca, gdzie
w dalszym ciągu możemy podziwiać świetnie zachowane tradycyjne budownictwo regionu. Są to zazwyczaj tereny, które
nie mają dobrze rozwiniętej turystyki wiejskiej. W wielu przypadkach to właśnie brak funduszy mieszkańców wsi spowodował zachowanie jej tradycyjnej formy. Warto polecić tu takie
miejsca jak wieś Hejdyk, Klon czy Anuszewo w pobliżu Puszczy Piskiej. Pocieszające jest również to, że w ostatnich latach
coraz częściej możemy obserwować jak osiedlający się na wsi
ludzie, kupują stare zagrody i pieczołowicie je remontują, zachowując przy tym ich oryginalne elementy nadające miejscu
jego dawny styl i urok. Inni natomiast korzystają z usług wykwalifikowanych cieśli i decydują się na możliwość rozbiórki
i przeniesienia starych chat i ustawienia ich na swojej działce.
Wciąż jest to niestety bardzo mało spotykane, a całkowicie no-

wo zaprojektowane domy będące kontynuacją lokalnej tradycji
regionu należą do wyjątków.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pragnie pomóc w odwróceniu tej tendencji oraz promować tradycyjne budownictwo regionu. Jeżeli są
Państwo właścicielami obiektu o zachowanych walorach mazurskich, to zachęcamy Państwa do wzięcia udziału i wygrania atrakcyjnych nagród pieniężnych w naszym konkursie pt.
„Najciekawsza zagroda mazurska z elementami architektury
regionalnej”. Więcej informacji na naszej stronie internetowej
www.w-modr.pl w zakładce aktualności.
Źródła:
- M. Bartoś, B. Zalewska, Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur, 2003
- I. Liżewska, Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach, 2007
- https://witrynawiejska.org.pl/dziedzictwo-kulturowe/krajobraz-architektura/item/27287-architektura-tradycyjna-mazury

Unia Europejska kontra Covid-19

Pandemia Covid-19 to duże wyzwanie dla Unii i jej państw członkowskich. W krótkim czasie globalna pandemia przełożyła się nie tylko na poszczególne kontynenty, kraje, instytucje, ale i na każdego z nas. Niezbędne są odpowiednie
mechanizmy, zabezpieczające szybkie i solidarne działania. Te z kolei zależą od informacji i sprawnego instytucjonalnie zarządzania niezbędnymi zasobami. W Unii w razie kryzysu, prezydencja Rady (obecnie Chorwacja), zwraca się do
kluczowych podmiotów, zwłaszcza instytucji UE i poszkodowanych państw członkowskich, by zapewnić koordynację
i wyeliminować niedostatki.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jak działa w UE
zintegrowany system reagowania kryzysowego (IPCR)?
Mechanizm IPCR daje Prezydencji, Komitetowi Stałych
Przedstawicieli, Radzie konkretne narzędzia, aby usprawnić
wymianę informacji, ułatwić współpracę, skoordynować reakcję na szczeblu politycznym (nieformalne narady z udziałem kluczowych podmiotów, sprawozdania analityczne dające decydentom jasny
obraz bieżącej sytuacji, platforma internetowa do wymiany i zbierania
informacji, całodobowy punkt kontaktowy dla kluczowych podmiotów).
Zależnie od sytuacji istnieją 3 tryby działania:
n monitorowanie: prosta wymiana istniejących doniesień kryzysowych,
n wymiana informacji: tworzenie sprawozdań analitycznych
i korzystanie z platformy internetowej dla lepszego oglądu
sytuacji oraz przygotowania na ewentualną eskalację,
n pełna aktywacja: przygotowanie propozycji działań UE,
o których zdecydowałyby Rada UE lub Rada Europejska.
28 stycznia 2020 r. prezydencja chorwacka uruchomiła
IPCR w trybie wymiany informacji.
2 marca br. prezydencja przeszła do kolejnego etapu i w pełni aktywowała mechanizm IPCR. Pełna aktywacja oznacza

możliwość organizowania przez prezydencję narad kryzysowych z udziałem: Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych, gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej, poszkodowanych państw członkowskich oraz stosownych unijnych agencji i ekspertów.
UE przyjęła zmieniony budżet na 2020 r.
Zmieniony budżet to udostępnienie niemal wszystkich pozostałych jeszcze środków z tegorocznego budżetu na walkę
z pandemią Covid-19 oraz środków na pomoc Grecji w związku ze zwiększoną presję migracyjną i Albanii na odbudowę
po trzęsieniu ziemi. Zobowiązania wzrosły ogółem o 3,57 mld
EUR i wynoszą 172,2 mld EUR. Płatności wzrosły o 1,6 mld
Euro i wynoszą 155,2 mld Euro (łącznie projekt budżetu korygującego nr 1 i nr 2).
Projekt budżetu korygującego nr 1 zwiększa zobowiązania o 567 mln EUR, a płatności o 77 mln Euro:
n 115 mln EUR na współfinansowanie walki z pandemią
(pomoc państwom członkowskim w repatriacji obywateli, którzy
utknęli za granicą, pozyskiwanie środków ochrony indywidualnej
poprzez wspólne zamówienia). 3,6 mln EUR jest zarezerwowane na wzmocnienie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.
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n 350 mln EUR to wsparcie dla Grecji (na tworzenie ośrodków
recepcyjnych, wzmacnianie systemów i procedur azylowych oraz
poprawę ochrony granic zewnętrznych Grecji i Bułgarii, a także
walkę z Covid-19 wśród migrantów i uchodźców, szczególnie narażonych na zakażenie).
n 100 mln EUR dla Albanii na pomoc w odbudowie po trzęsieniu ziemi z 26 listopada 2019 r.
n Pozostałe drobne zmiany dotyczą Prokuratury Europejskiej,
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Projekt budżetu korygującego nr 2 przewiduje dodatkowe
3 mld EUR w zobowiązaniach oraz 1,53 mld EUR w płatnościach na walkę z pandemią Covid-19, z tego:
n 2,7 mld EUR na zapewnienie nadzwyczajnego wsparcia
zdrowotnego – gromadzenie i dystrybucję podstawowych
zasobów, tworzenie tymczasowych szpitali oraz transgraniczny transport pacjentów.
n 300 mln EUR na zwiększenie zdolności do gromadzenia,
koordynowania i dystrybucji podstawowych zasobów medycznych, takich jak sprzęt ochronny i respiratory.
Szersze wykorzystanie środków spójnościowych
Dodatkowe działania podjęte przez UE, umożliwiające wydawanie środków przeznaczonych na politykę spójności, na cele związane ze zwalczaniem koronawirusa:
n Inicjatywa inwestycyjna „plus” zapewnia dodatkową elastyczność w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych,
tak aby państwa członkowskie mogły szybko i skutecznie
reagować na społeczno-gospodarcze skutki pandemii Covid-19.
n Umożliwienie przesuwania środków między poszczególnymi funduszami, zależnie od potrzeb kraju członkowskiego (np. środki przeznaczone na projekty infrastrukturalne można
wykorzystać na zakup respiratorów, wsparcie MŚP lub inwestycje w krótkoterminowe programy zatrudnieniowe).
n Czasowe zniesienie warunków otrzymywania wsparcia
przez regiony. Pozwoli to przekierować środki do regionów,
które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu.
n Państwa członkowskie będą mogły ubiegać się o stuprocentowe finansowanie z budżetu UE programów zajmujących
się skutkami pandemii (na zasadzie wyjątku i przez określony czas – od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.).
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Kalendarz wydarzeń – UE kontra Covid-19
grudzień 2019
W Wuhan pojawia się choroba wywołana nowym koronawirusem – nazwana Covid-19.
28 stycznia
Prezydencja chorwacka postanawia uruchomić zintegrowany mechanizm reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR) w trybie wymiany informacji.
7 lutego
Prezydencja organizuje nieformalną wideokonferencję
wysokiego szczebla. Państwa członkowskie, wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób, podsumowują sytuację w zakresie epidemii.
13 lutego
Nadzwyczajna Rada ds. Zdrowia przyjmuje konkluzje
w sprawie Covid-19. Ministrowie wzywają Komisję Europejską, aby:
n koordynowała działania w zakresie oceny ryzyka i zaleceń
dotyczących podróżowania,
n zwiększyła gotowość na wypadek kolejnego etapu epidemii,
n uruchomiła istniejące mechanizmy finansowania w celu
wsparcia gotowości państw UE,
n zwiększyła wsparcie dla Komitetu ds. Bezpieczeństwa
Zdrowia.
21 lutego
Rośnie liczba przypadków Covid-19 w UE, w tym znaczny
wzrost liczby zachorowań w północnych Włoszech.
27 lutego
Ministrowie konkurencyjności dyskutują o wpływie Covid-19 na przemysł UE. Niezwykle ważne jest dzielenie się kluczowymi informacjami i koordynowanie wszelkich działań podejmowanych na szczeblu UE.
2 marca
Prezydencja chorwacka podnosi aktywację mechanizmu
IPCR do trybu pełnego.
4 marca
Eurogrupa dyskutuje o wpływie Covid-19 na gospodarkę
wraz z państwami członkowskimi spoza strefy euro oraz podsumowuje najnowsze wydarzenia i wpływ epidemii na rynki
finansowe i na całą gospodarkę.
6 marca
Rada organizuje drugie nadzwyczajne posiedzenie ministrów zdrowia, w celu omówienia najnowszych wydarzeń,
aby najskuteczniej zapewnić skoordynowaną reakcję na szybko rozprzestrzeniającą się epidemię Covid-19 w UE. Ministrowie zgodzili się, że aby zwalczać epidemię, należy:
n zintensyfikować działania informacyjne na temat Covid-19,
n wzmocnić ochronę osób zagrożonych,
n opracować działania zapobiegawcze, w tym poparte dowodami wskazówki dotyczące podróżowania do obszarów zagrożonych i z tych obszarów.
10 marca
Przywódcy Rady Europejskiej ustalają cztery priorytety:
n ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa,
n zapewnianie dostaw sprzętu medycznego,
n wspieranie badań naukowych, w tym badań nad szczepionką,
n reagowanie na skutki społeczno-gospodarcze.
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12 marca
Unijni ministrowie edukacji oceniają sytuację i zgadzają się, że priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów, studentów i pracowników. Wymieniają informacje o środkach zastosowanych w każdym z państw członkowskich na rzecz
bezpieczeństwa i na rzecz kontynuacji nauki.
16 marca
q Eurogrupa podsumowuje bieżącą sytuację gospodarczą
i przyjmuje oświadczenie o reakcji w zakresie polityki gospodarczej na Covid-19.
q Przywódcy G-7 koordynują działania wobec globalnego
kryzysu. Charles Michel i Ursula von der Leyen zaapelowali o ograniczenie wszelkich podróży do UE.
17 marca
Członkowie Rady Europejskiej dyskutowali o działaniach
UE podjętych w reakcji na epidemię, w szczególności:
n jak ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa,
n jak zapewnić dostawy sprzętu medycznego, w szczególności masek i respiratorów,
n jak promować badania naukowe (w tym badania nad szczepionką),
n jak zaradzić skutkom społeczno-gospodarczym,
n jak pomóc obywatelom UE, którzy utknęli w państwach
trzecich.
18 marca
q Rada zgadza się na wsparcie z budżetu UE 2020 na walkę ze skutkami epidemii Covid-19. Nowe przepisy zapewnią wsparcie małym i średnim firmom oraz wzmocnią inwestowanie w produkty i usługi pomagające służbie zdrowia skuteczniej reagować na kryzys.
q Państwa UE chcą wspólnie utrzymać priorytetowy transport.
19 marca
Unijni ministrowie omawiają społeczne i zatrudnieniowe skutki epidemii.
23 marca
q Ministrowie gospodarki i finansów poluzowują zasady
fiskalne UE na skutek Covid-19. Uzgadniają zastosowanie
maksymalnej elastyczności, na jaką pozwalają przepisy fiskalne UE. Dzięki temu państwa członkowskie mogą podejmować wszelkie niezbędne środki, by wesprzeć służbę zdrowia, ochronę ludności i gospodarkę.
q Ministrowie spraw zagranicznych wymieniają poglądy
na temat międzynarodowej reakcji na epidemię. Skupiają
się szczególnie na repatriacji unijnych podróżnych, którzy
utknęli za granicą.
24 marca
Eurogrupa podsumowuje wszystkie działania podjęte dotychczas na szczeblu krajowym i unijnym w reakcji
na skutki Covid-19. Ministrowie rozmawiają też o dalszych
rozwiązaniach politycznych, w tym o użyciu Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Łączna wartość działań fiskalnych na szczeblu krajowym zwiększyła się dwukrotnie i jest
szacowana na 2% PKB. Mechanizmy wsparcia płynnościowego dla firm i pracowników zostały rozszerzone z 10% do
ponad 13% PKB.
25 marca
Unijni ministrowie rolnictwa i rybołówstwa, dzielą się informacjami z pozostałymi państwami i instytucjami UE. Dyskutują też o środkach mających wesprzeć sektor rolnictwa i rybołówstwa i zapobiec zakłóceniom produkcji i dostaw.

26 marca
q Trzecia wideokonferencja członków Rady Europejskiej
na temat Covid-19. Członkowie Rady, oceniają dotychczasową unijną reakcję na pandemię Covid-19. Zwracają się
do Eurogrupy, by w ciągu dwóch tygodni przedstawiła
stosowne propozycje przeciwdziałajace skutkom gospodarczym.
q Nadzwyczajna wideokonferencja przywódców G-20 w sprawie pandemii, z udziałem Przewodniczącego PE Charlesa
Michela i przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Omawiali globalną reakcję na pandemię Covid-19.
30 marca
q Rada przyjmuje przepisy o natychmiastowym udostępnieniu środków spójnościowych, które pozwolą na walkę
z kryzysem spowodowanym Covid-19. Przewiduje większą
elastyczność i udostępnienie 37 mld EUR na inicjatywę inwestycyjną. Rada zmienia też zakres Funduszu Solidarności UE, aby oprócz klęsk żywiołowych objął też stan zagrożenia zdrowia publicznego.
q UE zawiesza wymóg slotowy, by pomóc liniom lotniczym,
czyli obowiązek co najmniej 80% wykorzystywania slotów
lotniskowych (przydziałów czasu na start i lądowanie). Zawieszenie wymogu ma pomóc przewoźnikom poradzić sobie z drastycznym spadkiem ruchu lotniczego z powodu epidemii.
3 kwietnia
Ministrowie spraw zagranicznych omawiają międzynarodową reakcję na Covid-19.
6 kwietnia
q Ministrowie obrony rozmawiają o wspieraniu działań podejmowanych w reakcji na pandemię i o jej wpływie na operacje wojskowe.
q Ministrowie sprawiedliwości omawiają działania w obszarze wymiaru sprawiedliwości, które powinny być zgodne z podstawowymi wartościami Unii.
7 kwietnia
UE i państwa członkowskie zwiększają koordynację działań badawczych. Koncentrują się na finansowaniu europejskich projektów badawczo-innowacyjnych oraz wspólnym
korzystaniu z danych naukowych i infrastruktury naukowej
przez ośrodki badawczo-innowacyjne.
8 kwietnia
q Ministrowie ds. Rozwoju zgadzają się uruchomić globalny pakiet reagowania w wysokości 20 mld EUR dla krajów
partnerskich, w walce z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami.
q Rada zezwala na szersze wykorzystanie środków spójności.
9 kwietnia
Eurogrupa proponuje wsparcie o wartości 500 mld Euro
(dla pracowników, firm i państw członkowskich). Pakiet środków
wsparcia, zostanie przedstawiony przywódcom UE: dla pracowników, firm i państw członkowskich. Przygotowuje też
grunt pod fundusz naprawczy, który miałby pobudzić gospodarkę i zapewnić solidarność UE z państwami członkowskimi najbardziej dotkniętymi Covid-19.
16 kwietnia
Parlament Europejski 687 głosami zatwierdził w trybie pilnym pakiet „Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa Plus” (CRII+) zaproponowany przez Komisję Europejską. Po formalnym zatwierdzeniu stanowiska Parlamentu
przez Radę, przyjęte instrumenty wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.
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Harmonogram planowanych naborów wniosków
w ramach PROW 2014-2020 do końca 2021 r.
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

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

7.05 – 31.08.2020 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.
listopad/grudzień 2020 r.**
listopad 2021 r.

3.

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

28.02 – 28.03.2020 r.

4.

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

31.03 – 29.05.2020

5.

21.02 - 20.07.2020 r.,
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja
lipiec, paźdz., styczeń 2020 r.
gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie

6.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja
gospodarstw rolnych” – obszar d

31.03 – 29.05.2020

7.

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

maj 2020 r.
luty 2021 r.

8.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

9.

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

19.03 – 17.06.2020 r.

10.

Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

wrzesień 2020 r.
– ostatni nabór wniosków

11.

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

listopad/grudzień 2020 r.**

maj 2020 r. ***, paźdz. 2020 r.***
maj 2021 r. ***, paźdz. 2021 r.***

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12.

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

28.02 – 28.02.2020 r.

13.

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

czerwiec 2020 r.**

14.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmujący rolników

27.02 – 27.02.2020 r.

15.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

lipiec 2020 r.

16.

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

wrzesień 2020 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
17.

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

18.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

19.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

20. Działanie „Współpraca”
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luty 2020 r.
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luty 2020 r.
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SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
21.

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

wrzesień 2020 r.***
kwiecień/maj 2021 r.***
listopad 2021 r.***

22.

Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez
grupy 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 pielęgnacyjna i premia zalesieniowa

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 15.05 2021 r.

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”
26.

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

27.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

maj/czerwiec 2020 r. **
Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich październik/listopad 2020 r.**
28.
maj/czerwiec 2021 r. **
wartość dla środowiska”
październik/listopad 2021 r.**
29.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na zalesienie

1.06 – 31.07.2020 r. **
1.06 – 31.07.2021 r. **

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
*** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2020 i 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach
tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021-2027.
**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub
ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego
(w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej
żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).

Nowości wydawnicze
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

PAKIETY PRZYRODNICZE W PROGRAMIE
ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM
(PROW 2014-2020)
Natalia Gorlo

Pakiety przyrodnicze w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW
2014-2020 są ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk zarówno na obszarach Natura
2000, jak i poza nimi. Wsparcie to w dużej części trafia na obszary o szczególnych walorach
przyrodniczych, które w Polsce związane są przede wszystkim z tradycyjną gospodarką rolną w regionach o zróżnicowanej strukturze rolnictwa, wysokim udziałem trwałych użytków
zielonych oraz występowaniem obszarów mokradłowych, których duża część położona jest
na obszarach Natura 2000. Wyróżnia się dwa pakiety przyrodnicze:
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Olsztyn, 2020 r.

Pakiety 4 i 5 mają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczonych zgodnie Dyrektywą ptasią, poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania
na obszarach OSO. Drugim istotnym celem jest utrzymanie bądź przywrócenie właściwego
stanu określonych typów siedlisk przyrodniczych występujących na łąkach i pastwiskach,
zgodnych z klasyfikacją zawartą w Dyrektywie siedliskowej. Cel ten ma być spełniony poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk leżących na obszarach Natura 2000, ale także poza nimi.

Publikacje do pobrania na stronie www.wmodr.pl.
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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 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami. Dz.U. z 2019 r., poz. 424. Ustawa weszła w życie z dniem
14 marca 2020 r.
q Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dz.U. z 2019 r., poz. 425. Ustawa
weszła w życie z dniem 14 marca 2020 r.
Uwagi: art. 46 pkt 2-10 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 489. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 marca
2020 r.
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

q z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith). Dz.U. z 2020 r., poz. 335.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 marca 2020 r.
q z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej
w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U.
z 2020 r., poz. 356. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
15 marca 2020 r.
q z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 359. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2020 r.
q z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 373. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2020 r.
q z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 382.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2020 r.
q z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Dz.U.
z 2020 r., poz. 414. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
15 marca 2020 r.
q z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu
mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami
wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 20202022 Dz.U. z 2020 r., poz. 445. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 marca 2020 r.
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q z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Dz.U. z 2020 r., poz. 486. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 marca 2020 r.
q Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu
GMO. Dz.U. z 2020 r., poz. 345. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 marca 2020 r.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym. Dz.U. z 2020 r., poz. 333.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa. Dz.U. z 2020 r., poz. 396.
q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 553.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Dz.U. z 2020 r., poz. 371.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25
lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą
być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej
wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. z 2020 r., poz. 417.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności. Dz.U.
z 2020 r., poz. 444.
q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Dz.U. z 2020 r., poz. 526.

w domu i w zagrodzie

Ekologiczne i funkcjonalne urządzanie
gospodarstwa rolnego
Intensyfikacja rolnictwa, spadek liczby małych gospodarstw rolnych na rzecz powiększania się powierzchni produkcyjnych większych gospodarstw, wdrażanie do produkcji nowych praktyk rolniczych – postęp technologiczny i ciągłe
ograniczanie udziału pracy ludzi w rolnictwie wymuszają wprowadzanie do użytkowania coraz bardziej skomplikowanych maszyn i narzędzi rolniczych.
inż. Kazimierz Perlik

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Olsztyn
Starsze, wysłużone maszyny popadają
w niełaskę: rzadko udaje się je sprzedać
kolejnym użytkownikom. Zaniedbane,
zapomniane, często niekompletne czekają najczęściej na wywózkę na skup złomu. Kilkakrotne dotychczasowe podwyżki cen złomu sprowokowały obwoźny skup i większość starego sprzętu rolniczego odjechała do hut. Właściciele tego
sprzętu uzyskali ze sprzedaży niewielkie
pieniądze, na zawsze tracąc część historii swojego gospodarstwa oraz polskiego rolnictwa.
Dla wielu osób, szczególnie w przeszłości związanych z rzeczywistością wsi,
stare sprzęty rolnicze mają zasadniczą
wartość sentymentalną. Tam, gdzie udało się je uchronić przed likwidacją, odrestaurować i wyeksponować w gospodarstwie, są pamiątką po rodzicach, dziadkach lub sąsiadach, którzy bardzo ciężko pracowali przy ich pomocy.
A tymczasem stary, wycofany
z użytkowania sprzęt rolniczy, odpowiednio odrestaurowany (co dzisiaj nie
jest zbyt trudne) i wystawiony w podwórzu gospodarstwa, może stanowić
dużą wartość historyczną i edukacyjną, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Tego rodzaju ekspozycje w gospodarstwach rolnych powinny skłaniać do
refleksji nad naturą rolnictwa i w perspektywie inspirować tam, gdzie to
możliwe, potrzebę odwrotu od przemysłowych metod wytwarzania żywności w kierunku metod prostszych,
dawno sprawdzonych pod kątem jakości produktów.
Ustawianie starego sprzętu rolniczego w przypadkowych miejscach w gospodarstwie wydaje się dużym błędem.
Miejscem jego ekspozycji powinien być
utwardzony teren w obrębie podwórza,
poza strefami ruchu zwierząt i aktualnie
używanego sprzętu rolniczego, jeżeli to
możliwe, w zasięgu wzroku osób odwiedzających gospodarstwo. Najlepszy efekt
można osiągnąć wtedy, kiedy sprzęty będą ustawione w tzw. ciągi technologiczne. Sprzęt rolniczy, maszyny oraz pojazdy zaprzęgowe z elementami drewnianymi powinny być ustawione pod zadaszeniem. Traktowanie takich drewnianych sprzętów bez odpowiedniego
zabezpieczenia jako ozdobnych kwietników niesie ze sobą często nieodwracalne zniszczenia i jest wręcz swego rodzaju profanacją dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.

Starsze maszyny i urządzenia rolnicze mają najczęściej prostą, jednoznacznie funkcjonalną budowę wynikającą
z ich przeznaczenia. Dobrze byłoby, gdyby zainteresowane nimi osoby mogły je
oglądać w pracy. Jest jeszcze szansa, żeby uratować w ten sposób coraz rzadsze
już sprzęty i przywrócić je do użytkowania szczególnie w gospodarstwach agroturystycznych lub edukacyjnych realizujących ekologiczne metody produkcji rolniczej i utrzymujących zwierzęta gospodarskie, szczególnie konie.
Obserwacja, a czasem, jeżeli to możliwe, osobisty udział osób lub ich rodzin
niezwiązanych zawodowo z rolnictwem
w pokazie pracy starego sprzętu rolniczego, może skłonić gości gospodarstwa
do większego szacunku dla pracy rolnika i do refleksji, że rolnictwo to przecież
produkcja żywności dla nas wszystkich.
W naszym województwie przybywa
dobrych doświadczeń w odrestaurowywaniu i pokazowym użytkowaniu starego sprzętu rolniczego.
Skansen w Olsztynku zgromadził
bardzo liczny zbiór sprzętu rolniczego
i maszyn rolniczych użytkowanych na
przestrzeni kilkuset ostatnich lat. Ekspozycje są ustawione w ciągach technologicznych, odpowiadających minionym
czasom i wzbudzają zrozumiałe, znaczne zainteresowanie zwiedzających. Najnowszym pomysłem, o którego realizacji
w skansenie w bieżącym roku już zdecydowano, są pokazy pracy sprzętów konnych i wykłady adresowane zwłaszcza
do dzieci i młodzieży. Obserwacja przebiegu prostych prac polowych przy użyciu prostego sprzętu umożliwia widzom
łatwe zorientowanie się w istocie prac
polowych, co nie jest możliwe podczas
obserwacji pracy skomplikowanego, nowoczesnego sprzętu rolniczego. W zbiorach olsztyneckiego muzeum znajdują
się również profesjonalnie wyeksponowane bogate zbiory sprzętów gospodarstwa domowego.
Bieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020
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Prywatny skansen maszyn rolniczych
w Naterkach koło Olsztyna gromadzi
imponujący zbiór starych maszyn i narzędzi rolniczych. Katalog eksponatów
dostępny jest między innym na stronie internetowej skansenu www.naterki.
pl/skansen. Zamieszczono w nim m.in.
opisy historii fabryk, w których zostały
wyprodukowane udostępnione sprzęty,
oraz inne ciekawostki związane z dawnym życiem na wsi. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z jej treścią, a także do aktywnego działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi.

Promocja i sprzedaż produktów tradycyjnych
i regionalnych wysokiej jakości
Od lat 60 ubiegłego wieku w Europie w sposób planowy i ciągły dokonywano modernizacji rolnictwa, dążąc do intensyfikacji upraw i hodowli w celu zapewnienia samowystarczalności żywnościowej. Produkcja rolnicza, dofinansowywana z budżetu UE zaczęła szybko wzrastać, ale wkrótce pojawiły się problemy związane z degradacją środowiska
naturalnego, a z czasem także z nadprodukcją żywności.
inż. Joanna Kwiatkowska

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie
Od lat 90 jednym z najważniejszych
celów Wspólnej Polityki Rolnej stała się likwidacja nadwyżek produkowanej żywności, poprawa jakości żywności w ogóle oraz ochrona środowiska naturalnego. Rynek żywności ciągle zdominowany jest przez masowe produkty spożywcze, wytwarzane na przemysłową skalę.
Wśród konsumentów żywności rozwija się jednak przekonanie, że najlepsza
dla zdrowia ludzkiego jest żywność powstała przy użyciu naturalnych surowców i dodatków oraz przy zastosowaniu
naturalnych procesów wytwarzania. Lokalne specjały są ściśle związane z geografią, klimatem i tradycjami, powstają
z najlepszych surowców, kuszą świeżością, niepowtarzalnym aromatem i apetycznym wyglądem – są po prostu znakomite! Wybitni restauratorzy, smakosze
i łowcy smaków już dawno docenili ich
unikatową wartość, coraz częściej też kulinarne skarby regionów trafiają na nasze stoły. Podczas codziennych zakupów
szukamy ich na sklepowych półkach i na
lokalnych bazarkach, ale też rozglądamy
się za nimi w czasie wakacyjnych czy
weekendowych podróży. Radykalnym
impulsem do odwrotu UE od intensyw-
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nego rolnictwa na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich okazał się
traktat z Maastricht z 1992 r, który wprowadził następujące zasady:
n rolnictwo ma za zadanie dostarczać
żywność i świadczyć usługi środowiskowe;
n rolnictwo ma wspierać formy gospodarowania przyjazne dla środowiska
naturalnego, należy propagować rolnictwo ekologiczne;
n rolnictwo ma wspierać ochronę zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
n należy redukować szkody środowiskowe spowodowane intensywną działalnością rolniczą.
Obecnie istotnym celem Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie wystarczającej ilości bezpiecznej, dobrej jakościowo żywności przy zachowaniu, a nawet
poprawie stanu środowiska naturalnego
oraz współdziałanie w dziedzinie ograniczania zmian klimatycznych.
Obok funkcji produkcyjnych dużą wagę przywiązuje się również do ogólnospołecznych funkcji rolnictwa. Wprowadzone zmiany promują model wydajne-

go, konkurencyjnego rolnictwa opartego
na gospodarstwach rodzinnych, dbającego nie tylko o jakość i poziom produkcji,
lecz także o ochronę środowiska oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi
i ładu przestrzennego.
Zasady WPR premiujące żywność wysokiej jakości zostały zaakceptowane przez
wszystkie kraje UE, zarówno przez: kraje
Południa (Francja, Włochy) przywiązujące
istotną wagę do smaku produktów, wspierające model produkcji zdecentralizowanej, często opartej na gospodarstwach rodzinnych i kultywujących tradycyjne sposoby wytwarzania i spożywania produktów regionalnych (takich jak min: wina, sery, wędliny, oliwy); a także kraje Europy
Północnej (Wielka Brytania, Dania, Niemcy, Szwecja), w których dominują duże,
zmechanizowane gospodarstwa rolne i zakłady przetwórcze, a uwaga skupiona jest
przede wszystkim na produkowaniu żywności bezpiecznej dla zdrowia.
W celu uzyskiwania wyróżnienia
produktów wysokiej jakości związanych
z regionem lub tradycją został utworzony europejski system oznaczeń. Ma on
z jednej strony informować konsumen-
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tów, że mają do czynienia z produktami wysokiej jakości, a z drugiej – chronić producentów przed podróbkami ich
produktów. W europejskim systemie jakościowym zostały rozróżnione dwie zasadnicze kategorie produktów:
n produkty tradycyjne;
n produkty regionalne znanego pochodzenia.
W tym celu Unia Europejska przyjęła dwa Rozporządzenia Rady (WE)
510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych
i nazw pochodzenia produktów rolnych
i środków spożywczych oraz nr 509/2006
w sprawie produktów rolnych i środków
spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
Produktom tradycyjnym przyznawany jest znak Gwarantowanej Tradycyjnej
Specjalności (GTS), a produktom regionalnym, czyli produktom znanego pochodzenia, znak Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP) lub Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG). W Polsce instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie, ocenę merytoryczną i formalną oraz przesyłanie wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i nazw specyficznego charakteru produktów rolnych i środków spożywczych do Komisji Europejskiej jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Produkty polskie zgłaszane są do rejestracji w Komisji Europejskiej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68). Na podstawie
8 rozdziału tejże ustawy została utworzona krajowa Lista Produktów Tradycyjnych. Zgodnie z ustawą na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być wpisane produkty rolne i środki spożywcze,
przeznaczone do spożycia przez ludzi,
o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w załączniku do rozporządzenia 510/2006, oraz napoje spirytusowe,
o których mowa w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r.
ustalające ogólne zasady stosowane dla
definicji, opisu i prezentowania napojów
alkoholowych. Zgodnie z art. 47 ustawy
na Listę Produktów Tradycyjnych mogą
być wpisane produkty, których jakość lub
wyjątkowe cechy i właściwości wynikają
ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa

kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz będące elementem tożsamości lokalnej, za które to uważa się metody wykorzystywane od co najmniej
25 lat. Wniosek o wpis określonego produktu spożywczego na Listę Produktów
Tradycyjnych jest składany do właściwego miejscowego marszałka województwa, który po ocenie formalnej i merytorycznej wniosku przesyła go do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokonuje wpisu produktu tradycyjnego na
Listę Produktów Tradycyjnych.
To zadziwiające ile tradycyjnych, regionalnych produktów zapomniano. Ludzie zaprzestali reaktywować produkcję
zapomnianych kulinariów w gospodarstwach regionu głównie za sprawą przemysłu. Aktualnie na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 1780
produktów, z czego 31 pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego, a 3 są
bezpośrednio związane z powiatem nowomiejskim i gminą Biskupiec Pomorski
są to: brukowiec mazurski, fefernuszki
i syrop buraczany.
Brukowiec mazurski – jest ciastem
charakterystycznym dla Ziemi Lubawskiej, tak ze względu na recepturę, jak
i formę wypieku od innych pierników
różni się fakturą zewnętrzną, która jest
efektem robienia piernika z kuleczek
przypominających bruk (stąd nazwa).
Brukowiec w postaci prostokątnego placka pieczono na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Małe, okrągłe brukowce pieczono
bez specjalnej okazji i przechowywano
w zamkniętym szczelnie naczyniu lub
pudełku. Podawano je gościom, obdarowywano nimi dzieci lub były używane
jako ozdoba na choinkę.
Fefernuszki – małe ciasteczka tzw. talarki kształtem zbliżone do okręgu lub foremki, mało wyrośnięte, płaskie, twarde
o barwie jasno brązowej do ciemnobrązo-

wej, smak piernikowy z nutką korzenną.
Tradycja przygotowywania fefernuszków
w okolicach Łąkorza pojawiła się pod koniec XIX wieku i związana była z istniejącymi na tych terenach cukrowniami, ponieważ do ich wyrobu używano syropu
buraczanego zamiast miodu i cukru. Pieczone były zawsze w adwencie, a w Wigilię każdy z domowników dostawał całą garść fefernuszków na talerzyku. Syrop buraczany, powszechnie wytwarzany od bardzo dawna w lokalnym środowisku w związku z popularną w tych
stronach uprawą buraków cukrowych.
Syrop o konsystencji miodu, nadaje się
na kanapki, bo jest słodki z posmakiem
karmelu. Dodany do wypieków nadaje
szczególnych walorów, zwłaszcza w piernikach. W przeszłości służył też zamiast
cukru. Natomiast małe dzieci ssały chusteczki maczane w syropie. To je uspokajało, przecież kiedyś nie było smoczków.
Trudno wyliczyć wszystkie zalety specyfiku, bo też jego zastosowanie jest wielorakie. Przede wszystkim łagodzi kaszel
i wzmacnia organizm.
Kolejnym produktem do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych jest frasik
z gęsi – wytwarzany w Nowym Mieście
Lubawskim w miejscowej masarni to rodzaj pasztetu-smarowidła z podrobami
i mięsem gęsim, tłuszczu gęsiego, podsmażanej cebulki z ziołami i przyprawami, wymieszany z kozim serem, będzie
stanowił doskonały farsz do ravioli.
Źródła:
- Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej
jakości we Wspólnej Polityce Rolnej.
- Warszawa 2010 r. Fundacja dla Polski.
- Materiały szkoleniowe dla doradców rolniczych. CDR Radom 2017 r.
- Wielka Księga Produktów Regionalnych
i Tradycyjnych. Bielsko-Biała 2016 r., Wydawnictwo Dragon.
- Strona internetowa: www.minrol.gov.pl

Brukowiec mazurski

Bieżące Informacje nr 5 [368] n Maj 2020

51

w domu i w zagrodzie

Chrzan – roślina o niezwykłych właściwościach

Chrzan pospolity jest gatunkiem rośliny z rodziny kapustowatych. Był znany już w starożytnym Egipcie, używali
go także Grecy i Rzymianie. Dziś znany jest na całym świecie. Uchodzi za niezwykle ostrą, intensywną w smaku
i zapachu przyprawę. Chrzan był uznawany przez naszych przodków jako środek pomocny w trawieniu tłustych
i ciężkostrawnych dań, dominujących w staropolskiej kuchni.
mgr inż. Monika Hodór

Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Korzeń chrzanu znalazł swoje zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także jako naturalny środek leczniczy. Jego głównym składnikiem leczniczym jest synigryna, która podczas obróbki mechanicznej (w czasie krojenia i ścierania korzenia) tworzy izotiocyjanian allilu i fenetylu. Związki te odpowiadają za zdrowotne właściwości chrzanu. Dzięki nim
zmniejsza się prawdopodobieństwo rozwoju choroby nowotworowej (ograniczają raka pęcherza moczowego, płuc, przełyku i żołądka). Glikozyd ten produkuje
izotiocyjanian sodu, który posiada właściwości antybiotyczne. Synigryna wykazuje
działanie grzybobójcze i bakteriobójcze –
jest naturalnym konserwantem. Dodatkowo wspomaga układ trawienny, poprawia
przemianę materii oraz pracę pęcherzyka
żółciowego. Dzięki zawartości synigryny
chrzan posiada właściwości rozgrzewające i odkażające, łagodzi objawy infekcji.
Jest używany przy różnych dolegliwościach, m.in. takich jak: katar, problemy trawienne, ból głowy czy zapalenie
oskrzeli. Chrzan pomaga również obniżyć poziom „złego” cholesterolu we krwi.
Charakteryzuje się także niskim indeksem glikemicznym pozwalającym na jego spożywanie przez osoby zmagające
się z cukrzycą. Nie zaleca się jednak jedzenia chrzanu osobom z poważnymi
chorobami nerek, wątroby oraz nieżytami żołądka.
Chrzan jest również używany w kosmetyce. Jego drobno starty korzeń stosuje się do przemywania twarzy, gdyż
działa regenerująco na jej skórę. Usuwa
z niej przebarwienia, piegi, a także wybiela skórę, która staje się przez to delikatniejsza.
Wartości odżywcze chrzanu tartego
(w 100 g)
Wartość energetyczna – 48 kcal
Białko ogółem – 1.18 g
Tłuszcz – 0.69 g
Węglowodany – 11.29 g (w tym cukry
proste 7.99)
n Błonnik – 3.3 g

n
n
n
n
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Witaminy
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Witamina C – 24.9 mg
Tiamina – 0.008 mg
Ryboflawina – 0.024 mg
Niacyna – 0.386 mg
Witamina B6 – 0.073 mg
Kwas foliowy – 57 µg
Witamina A – 2 IU
Witamina E – 0.01 mg
Witamina K – 1.3 µg
Minerały

n
n
n
n
n
n
n

Wapń – 56 mg
Żelazo – 0.42 mg
Magnez – 27 mg
Fosfor – 31 mg
Potas – 246 mg
Sód – 420 mg
Cynk – 0.83 mg

Chrzan nie jest tak często używany
w kuchni jak inne przyprawy czy dodatki do żywności, mimo to nie wyobrażamy
sobie wielkanocnego stołu bez jego obecności. Charakteryzuje się on ostrym zapachem i smakiem, które to cechy zawdzięcza wspomnianej wcześniej synigrynie.
Jest doskonałym dodatkiem do dań mięsnych oraz tłustych i ciężkostrawnych potraw. Jest składnikiem dobrze znanej ćwikły. Na bazie chrzanu przygotowuje się
także sosy używane do wędlin, serów
czy potraw z jajek. Wzbogacać nim można
również smak dań rybnych. Chrzan można też wykorzystać do produkcji pasztetów. Dodany do musztardy skutecznie
zaostrza jej smak. Doskonale komponuje się także z żurawiną, aronią i jabłkiem.
W kuchni wykorzystuje się głównie
korzeń chrzanu. Jednak swoje zastosowanie znajdują również jego liście, które są
używane m.in. do przygotowania ogórków kiszonych (liście chrzanu zapewniają odpowiedni aromat, jędrność i trwałość ogórków). Na uwagę zasługuje także możliwość wykorzystania liści do owijania nimi produktów spożywczych takich, jak masło, sery czy wędliny, w celu
przedłużenia ich świeżości. Jest to moż-

liwe dzięki zawartym w liściach składnikom o właściwościach bakteriobójczych,
wirusobójczych i grzybobójczych. Zawarte w nich fitoncydy zabezpieczają żywność przed zepsuciem.
Możliwości wykorzystania chrzanu są
ogromne. Jednego możemy być pewni,
a mianowicie tego, że chrzan z pewnością
urozmaici smak każdej potrawy, a swoim ostrym smakiem podkreśli charakter
wielu potraw. Ponadto, wykazuje wiele
właściwości leczniczych. Może być stosowany w leczeniu różnych dolegliwości,
wzmacnia odporność organizmu. Należy
jednak pamiętać, że nie każdemu chrzan
służy. Ma on bowiem ostrą naturę, przez
co może być niewskazany dla osób, które muszą przestrzegać zaleceń stosowania
diety łatwostrawnej. Nadmierne wydzielanie kwasu żołądkowego u wielu osób
to również powód, aby ograniczać jego
spożycie. Należy zawsze kierować się zasadą, zgodnie z którą, we wszystkim powinno zachować się umiar, a dotyczy to
także chrzanu – jednej z najstarszych roślin uprawnych, należącej do popularnych
warzyw przyprawowych o bardzo wyraźnych właściwościach ostro piekących
i silnym działaniu fizjologicznym.
Źródła:
- pl.wikipedia.org
- kuchnia.wp.pl
- zdrowie.gazeta.pl
- www.poradnikzdrowie.pl
- www.odzywianie.info.pl
- www.fabrykasily.pl
- www.stolicazdrowia.pl
- https://kobieta.dziennik.pl
- USDA National Nutrient Database for
Standard Reference

ogłoszenia kupno-sprzedaż
Sprzedam:
n Opryskiwacz pilmet 2-1012 1000L, belka 12 metrowa hydraulicznie unoszona i opuszczana z mechaniczną stabilizacją, rozwadniacz boczny i zbiornik wody do płukania opryskiwacza. Końcówki 03 ceramiczne, dwie pompy 140, głowice 4-pozycyjne, atestacja 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-40ha z zabudowaniami: dom, obora, stodoła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.
n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% sprawny, cena 1990zł. Tel. 601 392 805; 785 392 805.
n Działkę o powierzchni 1,00 ha w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 678 540.
n Jarlice z dopłatami rasy kamieniecka długowełnista.Józef Nieścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n 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 możliwość kupna samego siedliska (budynki) usytuowane
na pow. gruntów od 0,90 ha do 1,36 ha (jedna bądź dwie działki ewidencyjne) lub samej ziemi ornej w jednym kawałku 9,9 ha
(2 działki ewidencyjne). Tel. 508 323 512.
n Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry,

heder 2,5 m. Rozsiewacz do wapna RCW-3. Tel. 509 025 920.

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,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
n Ciągnik Case JX90 (2010) 3300 mtg tur (2011) bez osprzętu
I wł. Stan bdb kupiony w kraju u dealera pełny serwis dokumentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumienie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap.
Tel. 600 096 165.
n Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak);
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim napędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę do
zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 tonowe
do zboża; kombajn Bizon na szerokich kołach; owijarkę do balotów.
Tel. 55 244 81 89 (dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
n Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
n Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (sprawną) –
cena 22 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka. Tel. 600 797 360.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator
oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia.
Tel. 668 478 407.

n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
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-Olsztyn, gm. Biskupiec. Tel. 503 151 852.
n Sprzedam osiołka 2-letniego z paszportem (samiec), cena do
uzgodnienia. Tel. 691 922 144.

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

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
n Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619,
518 867 456.
n Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Producent, tel. 533 053 636.
n Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) – 7,5 m. Tel. 503 509 932.
n Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig
1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł.
Ełk. Tel. 693 467 794.
KUPIĘ:
n Zatrudnię kombajnistę na żniwa z noclegiem. Tel. 790 318 118.
n Ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3-metrowy, formownicę do redlin ziemniaków, przyczepę 6-12 t. Tel. 795 807 728.
n Kombajn Bizon BF, sortownik i kombajn do ziemniaków, siewnik zbożowy, ciągnik Zetor i przyczepę Pronar. Tel. 790 318 118.
n Rozsiewacz Amazone, pług Kverneland Amarol 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet ciągany od 2-2,5 tys. l i kosiarkę bijakową.
Tel. 511 924 809.
n Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
n 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.
n Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża,
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tonową. Tel. 795 807 728.
n Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od
30 do 100 ha. Tel. 795 807 728.
n Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222,
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
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Nie okrąg
Ściśnięcie, zgniecenie
Roślina z bobowatych
W nim na spływ
Dziki koń preriowy
Ocena, osąd
Dzieło Karola Marxa
Główna frakcja białka
Popularna ryba słodkowodna
Stopień w policji
Płynie też przez Puszczę Piską
Ostra, naturalna przyprawa
Kraj „kwitnącej wiśni”
Doza, dawka
Zderzenie, wypadek
Ziele na dolegliwości żołądkowe
Potocznie o małym dziecku
Inaczej kawaleria
Jedna z głównych doktryn religijnych
Początek skali
Majowy weekend
Do polowania na ryby
Zniszczone przez Wezuwiusza
Papierowa składanka
Może być również maszynowy
Aplauz, oklaski
Jeden z Dioskurów
Gad z rodziny aligatorów
Skromny posiłek

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 maja 2020 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2020 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 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24d,
tel. (56) 474 21 88

			 n		 Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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

			 n		 Kartka A3 złożona do formatu A4

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. Kościuszki 1/6, tel. (89) 624 30 59
n Węgorzewo, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

					 od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto
					 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!

