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Hydrożele – szansą w okresach suszy?
Nierozważne działania w uprawie roślin, do których zalicza się przena-
wożenie uprawy, intensywne stosowanie chemicznych środków ochro-
ny roślin przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego.

Rozwój rolnictwa a deficyt wody
Nowoczesne rolnictwo ma na celu nie tylko zwiększanie wydajności 
i plonu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo żywności i ochronę 
środowiska.
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I na lądzie i na wodzie

Powstaje sieć obwodnic

Inwestycji wartości 26 mln zł podjął się Budimex, który zobo-
wiązał się wykonać ją w okresie 16 miesięcy (wykluczając mie-
siące zimowe ). Licząca 1,8 km obwodnica Smolajn, w ciągu DK 
51, stanowić będzie północny wylot odcinka tej drogi, prowa-
dzący z Olsztyna do granicy państwa z obwodem kaliningradz-
kim. To dobra informacja dla wszystkich – obwodnica odciąży 
układ komunikacyjny, poprawi komfort jazdy kierowców oraz 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżnych i mieszkań-
ców. Inwestor gwarantuje spełnienie wymogów ochrony środo-
wiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego roz-
woju. W ramach programu w województwie warmińsko-mazur-
skim powstaną jeszcze długo oczekiwane obwodnice Olsztyna 
i Dywit oraz Szczytna, Pisza i Gąsek. Do roku 2030 roku, w ca-
łej Polsce, w ramach programu powstanie 100 obwodnic na sie-
ci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy 
o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do prze-
noszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Region bliżej morza

A ponieważ wiosna wyzwala energię i służy inwestycjom, te-
go samego dnia w Elblągu podpisano umowę na II etap inwe-
stycji pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Za-
toką Gdańską”. Dokument podpisali wojewoda Artur Chojecki 
wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, 
wiceministrem Markiem Gróbarczykiem oraz wojewodą pomor-
skim Dariuszem Drelichem. 

Ten ważny dla gospodarki tej części Polski szlak wodny dłu-
gości 23 km połączy Elbląg z Zatoką Gdańską będąc elementem 
kanału, który powstaje na Mierzei Wiślanej. Około 10 km wynie-
sie droga po rzece Elbląg. Zbudowane zostaną także śluza, port 
zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz tor wodny 
będą miały 5 m głębokości. Obecnie na budowie kanału żeglu-
gowego przez Mierzeję Wiślaną scalany jest pierwszy z dwóch 
mostów obrotowych oraz trwają prace pogłębiające. Wykonywa-
na jest również sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym, a zawan-
sowanie prac wynosi ponad 40 proc.

Druga część inwestycji obejmie przebudowę istniejącego to-
ru wodnego na rzece Elbląg, w zakresie obudowy brzegów, któ-
re docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe oraz budo-
wę przystani niskich, które ułatwią dostęp do rzeki. W projekt 
wpisano budowę nowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż za-
chodniego brzegu rzeki Elbląg ze ścieżką dla pieszych i rowe-
rzystów. Inwestycję również realizuje firma Budimex SA.

Wsparcie samorządów

To nie koniec inwestycji infrastrukturalnych w województwie 
warmińsko-mazurskim. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy 
zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Wsparcie rzą-
dowe uzyska w skali kraju 2 189 projektów, w tym 622 powiatowe 
i 1 567 gminnych. Oznacza to szybką budowę, przebudowę lub re-
mont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gmin-
nych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinan-
sowanie realizacji inwestycji w kraju w roku bieżącym to 3 258 
mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, 
na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł, war-
tość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. 

Każdego roku środki RFRD (wcześniej Funduszu Dróg Samo-
rządowych) stanowią potężny zastrzyk w budżetach Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. W roku 2020 wojewoda Artur Cho-
jecki podpisał 157 umów na dofinansowanie zadań gminnych 
i powiatowych na przebudowę, budowę (rozbudowę), a także 
remonty 286,50 km dróg na kwotę 193,2 mln zł. Dzięki progra-
mowi po latach zaniedbań drogi gminne i powiatowe odzysku-
ją swoje podstawowe funkcje. 

Pieniądze docierają wszędzie

W tym roku województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 
183,3 mln zł: 81,8 mln zł na zadania powiatowe i 101,5 mln zł na 
zadania gminne. Wsparcie uzyska 169 zadań – 48 powiatowych 
i 121 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 
339 kilometrów dróg; 195 km powiatowych i 144 km gminnych. 

Dzięki rządowym środkom już teraz udało się zrealizować 
potrzebne nam wszystkim inwestycje drogowe. Wśród nich są 
m.in.: remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo, 
przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Bursze-
wo-granica powiatu, przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N 
DK Nr 16 Drozdowo-Cierzpięt-Ublik, rozbudowa drogi powia-
towej i drogi krajowej w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy, czy 
remont 14 km drogi powiatowej Lidzbark Warmiński-Jeziorany.

To zaledwie parę przykładów. Program jest ogromnym impul-
sem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. 
Do naszego województwa trafiło już ponad 561,4 mln zł. Wszyst-
kie, co do grosza, zostały rzetelnie zagospodarowane, poprawiając 
standardy i bezpieczeństwo dróg na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Pierwszy symboliczny szpadel, inaugurujący realizację w kraju rządowego programu budowy 100 obwodnic, został 
wbity w powiecie olsztyńskim, w Smolajnach. Przy takiej okazji nie zabrakło gospodarzy: wicewojewody Sławomira 
Sadowskiego, starosty Andrzeja Abaki i burmistrza Dobrego Miasta Jarosława Kowalskiego. Rząd reprezentował 
wiceminister infrastruktury Rafał Weber. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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z życia WMODR

|WMODR świadczy usługi doradcze 
w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie 
korzystania z usług doradczych” PROW 
na lata 2014-2020

WMODR realizuje 3-letnie programy do-
radcze finansowane ze środków EFRROW. 
Dla 842 gospodarstw doradcy wykonali ana-
lizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej go-
spodarstwa rolnego oraz prowadzą rachun-

kowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów 
i rozchodów. W zależności od potrzeb rolnika, doradcy mogą 
ocenić dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów 
wzajemnej zgodności lub pomóc w dostosowaniu gospodarstwa 
rolnego do wymogów BHP lub świadczyć usługę związaną z in-
tegrowaną ochroną roślin lub pomóc w uczestnictwie w syste-
mach jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego.

Aktualnie Ośrodek zakończył dobór 1242 gospodarstw, któ-
rym w perspektywie najbliższych dwóch lat, będą świadczone ko-
lejne usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 PROW. Istotnym 
elementem realizacji tych programów doradczych będą kwestie 
środowiskowe i klimatyczne, stąd też powszechną usługą bę-
dzie ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanie-
czyszczeniu. W nowej edycji programów wezmą udział rolnicy 
już korzystający z usług doradczych od 2019 roku, jak i nowi rol-
nicy, zainteresowani podniesieniem konkurencyjności swojego go-
spodarstwa. Wybór pozostałych usług nastąpił w procesie kon-
sultacji rolnika z doradcą i był możliwy z następującego katalogu:
n ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymo-

gów wzajemnej zgodności,
n integrowana ochrona roślin,
n gospodarowanie na obszarach NATURA 2000,
n działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
n system rolnictwa ekologicznego,
n modernizacja gospodarstw rolnych,
n doradztwo dla młodych rolników,
n doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
n restrukturyzacja małych gospodarstw, 
n sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
n rachunkowość w gospodarstwie rolnym, 
n dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
n uczestnictwo w systemach jakości,
n OZE,
n zazielenienie.

Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, 
dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.

n Kampania składania wniosków o płatności za 2021 rok
Od 15 marca, jak co roku, trwa przyjmowanie przez ARiMR 

wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW, płatno-
ści obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. 
Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymo-
gów, które należy spełnić, aby płatności otrzymać, a także świad-
czą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Za-
praszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omó-
wienia szczegółów współpracy.

n	 Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
q „Współpraca” – nabór trwa do 12 maja br.
q „Premie dla młodych rolników” – nabór trwa do 29 maja br.
q „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór trwa do 29 

maja br.
q „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – 

nabór trwa do 31 maja br. 
q „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – nabór 

trwa do 31 grudnia br.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie 
wymienionych działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020 
oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej 
świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów 
Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

n	 Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021
W okresie 14 czerwca – 9 lipca br. Ośrodek przeprowadzi 19 

Powiatowych Dni Pola. Rolnicy będą mogli porównać, w wa-
runkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich go-
spodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin upraw-
nych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. Zakładamy, że 
wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmo-
wanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność pro-
dukcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. W progra-
mie spotkań planujemy, m.in.: praktyczne sesje na poletkach de-
monstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki, konsultacje z do-
radcami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą 
towarzyszącą Krajowym Dniom Pola 2021 w Minikowie odbywa-
jącym się pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Pol-
sce”. Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm pro-
dukujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorial-
nego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działa-
nia obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w za-
kresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania 
upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kie-
rownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

n Konkursy WMODR:
q Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej 

w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej – zdję-
cia obiektów będących przedmiotem konkursu należy prze-
słać do 4 czerwca br.

q Ogród przyjazny rodzinie i turystom – zdjęcia lub filmy pre-
zentujące ogród będący przedmiotem konkursu należy prze-
słać do 15 czerwca br.

q W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Oso-
by, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX 
wieku. Opowiadania wybrane – prace konkursowe, w do-
wolnej formie literackiej, zawierające wspomnienia należy 
dostarczyć do 30 września br.

Szczegółowe informacje o konkursach (regulaminy, karty 
zgłoszeń, terminy, adresy) są dostępne na stronie www.wmodr.pl.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Ideą przedsięwzięcia jest promowanie dzia-
łań z zakresu modernizacji terenów wiej-
skich poprzez wspieranie zadań wpływają-
cych na zwiększenie poziomu zaangażowa-
nia społeczności lokalnych w sołectwach na 
terenie województwa warmińsko-mazur-
skiego. Ważne jest również budowanie sil-
nego kapitału społecznego oraz kształtowa-

nie optymalnej infrastruktury. Dzięki dofinansowaniu, które 
wpłynie na poprawę estetyki miejscowości wiejskich, powstaną 
bądź zostaną wybudowane nowe przystanki, altany, zadaszone 
zostaną sceny, powstaną obiekty małej architektury podkreśla-
jące specjalizację tematyczną miejscowości, skwery czy parki. 
Na wsparcie mogły również liczyć zakupy inwestycyjne słu-
żące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Na dofinansowanie tych przedsięwzięć samorząd wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 400 tys. złotych.

– Wierzę, że dzięki nowym inwestycjom wzrośnie atrakcyjność 
tych miejscowości i okolic – mówi Gustaw Marek Brzezin, mar-
szałek województwa. – Liczę, że oddolne inicjatywy mieszkańców 
spełnią pokładane oczekiwania, polepszą komfort życia oraz posłużą 
integracji społecznej. I wzmocnią jednocześnie więzi międzypokolenio-
we. Przedstawicielom sołectw gratuluję tych inwestycji, które wpisu-
ją się przecież w główny cel samorządu województwa – zrównoważo-
ny rozwój całego regionu.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 68 wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania blisko 960 tys. zł. Samorząd wojewódz-
twa dofinansował 28 zadań inwestycyjnych, które prowadzone 
będą w każdym zakątku naszego regionu.

Warto żyć na Warmii, Mazurach i Powiślu

13 przedsięwzięć inwestycyjnych otrzyma finansowe 
wsparcie w ramach samorządowego konkursu „Aktywna 
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

W 16. edycji konkursu samorząd województwa przeznaczył 
kwotę 250 tys. zł dla gmin aktywnych w inicjatywie Odnowy 
Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, 
Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności 
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. 
utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost 
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

– Dzięki tej inicjatywie w naszym regionie zostaną zagospodaro-
wane przestrzenie publiczne, m.in. poprzez tworzenie terenów zie-
lonych do odpoczynku i rekreacji, parków terapeutycznych. Powsta-
ną nowe przystanki, wiaty oraz altany – tłumaczy Gustaw Marek 
Brzezin, marszałek województwa. – Te wszystkie działania czynią 
małe miejscowości terenami atrakcyjnymi do spędzania czasu wolne-
go czy rozwijania zainteresowań.

Do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wpłynęło 41 
wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 770 tys. zł.

Poprawiamy estetykę przestrzeni publicznej

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwier-
dził rozstrzygnięcie otwartego konkursu dla organizacji po-
zarządowych z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych 
na obszarach wiejskich w 2021 roku.

W ramach konkursu można realizować inwestycje, których ce-
lem jest wspieranie rozwoju wsi tematycznych na obszarach wiej-
skich. Dofinansowanie otrzymują również zadania wspierające 
przedsięwzięcia wpływające na poprawę estetyki przestrzeni pu-
blicznej, w szczególności poprzez: trwałe nasadzenia, upiększa-
nie miejscowości z wykorzystaniem motywów charakterystycz-
nych dla wsi oraz oznakowanie obiektów.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa war-
mińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację tych inwestycji 
wynosiła 60 tys. zł.

Wnioskowana dotacja w ramach jednej oferty nie mogła prze-
kroczyć kwoty 8 tys. zł.

Samorząd województwa dofinansuje sześć zadań na łączną 
kwotę blisko 42 tys. zł:
n „Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2021” – Stowa-

rzyszenie „Przyjazne Spychowo”: 8 000 zł.
n Ekologiczna żaglówka – pojemnik na nakrętki – Stowarzy-

szenie Trygort nad Mamrami: 4 000 zł.
n Kącik relaksu – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Re-

kownica: 6 673 zł.
n Edukacyjna łódka nad Mamrami – Stowarzyszenie Trygort 

nad Mamrami: 8 000 zł.
n Wieś Sztuki – artystyczna szansa rozwoju społeczności wiej-

skich – Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywno-
ści oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
Kreolia - Kraina Kreatywności: 6 950 zł.

n „Altana pod chmurką” – upiększenie wsi poprzez budowę 
parkowej pergoli – Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki: 8 000 zł.

Radni wojewódzcy zatwierdzili decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu 
„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2021 roku..

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Granty Sołeckie Marszałka przyznane!

Straduny
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Historia tytoniu wiązana jest przez Europejczyków z odkryciem Ameryki. Do Polski tytoń dotarł częściowo z Fran-
cji oraz z Turcji w XVI wieku. Nasiona tytoniu prawdopodobnie przysłał siostrze Zygmunta III Wazy, poseł Paweł 
Uchański z Konstantynopola. Królewna Anna Wazówna jako pierwsza w Polsce wyhodowała tytoń na wzgórzu zamku 
w Golubiu, gdzie założyła ogród botaniczny, do którego sprowadzała rośliny z całego świata.

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

Rynek, monitorowanie i nadzór
nad uprawą tytoniu

Obecnie tytoń uprawiany jest w 12 pań-
stwach UE. Głównymi producentami są 
Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Chor-
wacja, Francja, Węgry i Bułgaria. Obser-
wuje się tendencję do zmniejszania po-
wierzchni upraw, głównie ze względu na 
spadek spożycia wyrobów tytoniowych.

Uprawa tytoniu w Polsce uzależniona jest głównie od warun-
ków klimatycznych, glebowych oraz od zasobów siły roboczej. 
Tłumaczy to skoncentrowanie wyspecjalizowanych gospodarstw 
rolnych w południowych i wschodnich rejonach kraju od woje-
wództwa podlaskiego, przez województwo lubelskie, świętokrzy-
skie, podkarpackie i małopolskie. W ostatniej dekadzie odnotowa-
no wzrost koncentracji struktur produkcyjnych, gdyż powierzchnia 
średniej plantacji tytoniu od 2012 r. zwiększyła się z 1,6 do 2,28 ha.

Skala produkcji surowca tytoniowego plasuje Polskę w czo-
łówce europejskich producentów tytoniu, jednakże produkcja 
krajowa spada z roku na rok. Od 2007 r. produkcja była na po-
ziomie powyżej 30 tys. ton rocznie, w tym w 2018 r. 33,2 tys. 
ton. Rok 2019 przyniósł spadek produkcji do 28,8 tys. ton przy 
powierzchni upraw 15,4 tys. ha (dane z GUS i FAOSTAT). 

W 2019 r. uprawa tytoniu prowadzona była w ponad 4 tys. 
gospodarstw rolnych na powierzchni 9,9 tys. hektarów. Oko-
ło 60% plantatorów tworzy grupy producentów. Obecnie w 9 
grupach producentów zrzeszonych jest 2,6 tys. członków (stan 
na kwiecień 2021 - dane ARiMR). 

W Polsce przeważają uprawy tytoniu jasnego typu Virgi-
nia i Burley. W zależności od odmiany wydajność waha się 
od 1 do 3 ton na hektar. „Suszony ogniowo-rurowo” tytoń ty-
pu Virginia stanowi 70% produkcji krajowej, „tytoń suszony 
powietrzem na jasny” typu Burley 26% oraz niewielki udział 
tytoni ciemnych typu Skroniowski Mocny i Puławski (łącznie 
2%), jak również odmian typu Kentucky (2%).

W celu ograniczenia szarej stre-
fy poprzez eliminację nielegalne-
go handlu surowcem i nielegalnej 
produkcji oraz obrotu produktami 
tytoniowymi w ramach wdrożenia 
w końcu 2017 r. tzw. pakietu tyto-
niowego, Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa został zobowiązany 
do realizowania zadań monitoringu 
krajowych upraw tytoniu, a także 
procesów produkcji i zbytu surowca. 
KOWR jest odpowiedzialny za pro-
wadzenie „Rejestru producentów surowca tytoniowego” oraz 
gromadzenie danych z rynku, m.in. dotyczących powierzch-
ni uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca tytoniowe-
go. Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego dzia-
łalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu su-
rowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do „Rejestru produ-
centów surowca tytoniowego” prowadzonego przez Dyrekto-
ra OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
i adres albo siedzibę oraz adres producenta rolnego. Mecha-
nizm ma na celu m.in. wyeliminowanie dopływu surowca ty-
toniowego krajowej produkcji do nielegalnych wytwórni wyro-
bów tytoniowych nieodprowadzających podatków do budżetu 
państwa. KOWR prowadzi również rejestr informacji o naby-
ciu surowca tytoniowego oraz weryfikuje i analizuje informa-
cje składane przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Ponad-
to – na wnioski urzędów celno-skarbowych, Straży Granicz-
nej i urzędów gmin – udostępnia dane znajdujące się w „Reje-
strze producentów surowca tytoniowego” oraz udziela wszel-
kich informacji i wyjaśnień producentom surowca tytoniowe-
go, a także innym podmiotom uczestniczącym w mechanizmie.
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Obszar zasiewów, wydajność zbiorów i produkcja tytoniu
w latach 1961-2019

wielkość zbiorów powierzchnia upraw wydajność zbiorów WAŻNA INFORMACJA
DLA PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO!

15 maja 2021 r. upływa termin obowiązkowego przeka-
zywania do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR in-
formacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego doty-
czącej m.in.: powierzchni uprawy poszczególnych grup od-
mian tytoniu, masy surowca tytoniowego objętego umowa-
mi, szacunkowej masy surowca tytoniowego, która zostanie 
wyprodukowana, masy surowca tytoniowego dostarczone-
go nabywcy w podziale na zawarte umowy, stanu maga-
zynowego, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego.

Więcej informacji na stronie www.kowr.gov.pl/inter-
wencja/tyton oraz w siedzibie OT KOWR w Olsztynie 
ul. Głowackiego 6.
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W roku 2021 wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami składa się w terminie od dnia 
15 marca do dnia 17 maja. Wniosek wraz z za-
łącznikami może być także złożony w termi-
nie 25 dni kalendarzowych po terminie skła-
dania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 
r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, 
licząc od dnia 18 maja 2021 r., stosowane bę-
dzie zmniejszenie płatności w wysokości 

1% należnej kwoty płatności. Wniosek rozpatrywany jest je-
dynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, 
w terminie do 11 czerwca 2021 r., oraz na podstawie dołączo-
nych do niego prawidłowych dokumentów.

W 2021 roku wniosek o przyznanie płatności ekologicznej mo-
gą złożyć rolnicy, którzy kontynuują podjęte przed 2021 r. 5-let-
nie zobowiązanie ekologiczne oraz rolnicy, którzy chcą ubiegać 
się o przyznanie pierwszej płatności. Zgodnie ze zmianą przepi-
sów dotyczących realizacji tego działania, rolnicy, którzy w 2021 
lub w 2022 roku rozpoczną realizację zobowiązania ekologicz-
nego będą je realizować przez 3 lata. 

Działanie to jest realizowane w ramach zobowiązań obej-
mujących:
q Pakiety 1-3, 5, 7-9 lub 11 lub warianty 4.1.2 lub 10.1.2 (obejmu-

je grunty orne oraz uprawy jagodowe), albo
q Warianty 4.1.1 lub 4.2 lub 10.1.1 lub 10.2 (obejmuje uprawy sa-

downicze, bez jagodowych), albo
q Pakiety 6 lub 12 (obejmuje trwałe użytki zielone).

We wniosku należy podać uprawę lub gatunek rośliny upraw-
nej uprawianych na każdej działce rolnej deklarowanej do płat-

ności ekologicznej. Możliwe jest również zadeklarowanie „Upra-
wy wielogatunkowej” uprawianej na danej działce, jeżeli zajmu-
je ona łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha, 
określając przy tym poszczególne rośliny. W przypadku:
n pakietów 1-3, 5, 7-9 i 11 uprawę wielogatunkową stanowią co 

najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin 
uprawiane w ramach danego pakietu, 

n wariantów 4.1.1, 4.2, 10.1.1 oraz 10.2 uprawę wielogatunkową 
stanowią co najmniej dwie różne uprawy lub różne gatunki 
roślin uprawiane w ramach tych wariantów, 

n wariantu 4.1.2 oraz 10.1.2 uprawę wielogatunkową stanowią 
co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin 
uprawiane w ramach danego wariantu.
Uprawy wielogatunkowej nie można zadeklarować w przy-

padku uprawy na danej działce rolnej: roślin dotowanych w ra-
mach pakietów 1, 5, 7 i 11 przeznaczonych na nawóz zielony, lub 
roślin uprawianych na materiał siewny, lub konopi włóknistych, 
lub ostropestu plamistego, lub rośliny dwuletniej, lub mieszan-
ki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobo-
watymi drobnonasiennymi.

Wysokość płatności ekologicznej ustala się jako iloczyn stawek 
płatności za hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których 
przysługuje płatność ekologiczna, po uwzględnieniu zmniejszeń 
lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości. 

W wyniku zmian przepisów wprowadzonych w 2021 roku, 
uległy zwiększeniu stawki płatności średnio o 26%. Nowe staw-
ki obowiązują zarówno nowych beneficjentów tego działania jak 
i rolników, którzy kontynuują zobowiązania podjęte we wcze-
śniejszych latach.

Zasady ubiegania się w 2021 roku o przyznanie płatności w ramach 
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW 2014-2020
Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWnio-
sekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lp. Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki płatności
1. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 475 zł/ha
2. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 2 249 zł/ha
3. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 673 zł/ha

4.
Pakiet 4.
Uprawy sadownicze
w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 2 591 zł/ha
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2 239 zł/ha
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1 025 zł/ha

5. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1 100 zł/ha
6. Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 631 zł/ha
7. Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1 190 zł/ha
8. Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 446 zł/ha
9. Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 673 zł/ha

10.
Pakiet 10.
Uprawy sadownicze
po okresie konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 756 zł/ha
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1 960 zł/ha
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 025 zł/ha

11. Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 764 zł/ha
12. Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 631 zł/ha

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie płatności ekologicznej do uprawy pomidorów, od 2021 roku są zobowiązani do prowadzenia tej 
uprawy przy wykorzystaniu materiału nasadzeniowego zgodnego z przepisami Ustawy o nasiennictwie, a obsada roślin takiej uprawy musi 
wynieść nie mniej niż 20 000 szt./ha. Więcej informacji na temat zasad realizacji tego działania można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl.
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Wiosna w pełni! Po czasie zimowego uśpienia prace w rolnictwie ruszają pełną parą. Przyroda obudziła się, co 
szczególnie widać na zielonych terenach Warmii i Mazur. Wraz z wiosenną aurą pojawiły się kleszcze – choć te pa-
jęczaki można spotkać już w lutym. Wystarczy ciepła zima, by przerwać ich hibernację. Szczególnie żywotne są na 
przełomie czerwca i lipca.

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

Uwaga na kleszcze!

Natknąć się na nie można niemal wszę-
dzie: w lasach (głównie liściastych), na po-
lach, łąkach i pastwiskach, nad brzegami 
rzek oraz jezior, w zaroślach i zagajnikach, 
a także na przydomowych trawnikach. Po-
wszechnie uważa się, że kleszcze spadają 
z drzew, jednakże w rzeczywistości zwykle 
bytują na szczytach traw lub liściach krze-

wów, gdzie czekają na swoich żywicieli (ludzi i zwierzęta). Na-
pinają przednie odnóża, które jak haczyki zaczepiają przecho-
dzącą ofiarę. Nie wszystkie kleszcze są nosicielami chorobo-
twórczych mikroorganizmów, jednakże wedle najnowszych ba-
dań ok. 80% całej ich populacji może być zakażona m.in. kręt-
kami boreliozy czy flawiwirusem, powodującym kleszczowe 
zapalenie mózgu.

Borelioza jest najczęściej stwierdzaną chorobą zawodową 
rolników w województwie warmińsko-mazurskim. Ta groź-
na choroba zakaźna powodowana jest przez Borrelia burgdor-
feri. Bakteria może zaatakować wiele narządów, a mianowicie 
skórę, układ nerwowy, stawy, serce czy narząd wzroku. Szero-
kie spektrum objawów choroby często powoduje błędne dia-
gnozowanie. Bywa więc mylona z problemami psychicznymi, 
nerwicą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, wadami serca, 
stwardnieniem rozsianym czy chorobą Alzheimera. Najczęst-
szym objawem boreliozy jest zaczerwienienie wokół miejsca 
wkłucia kleszcza, rozszerzające się obwodowo (rumień wędru-
jący), choć nie u każdego zakażonego ono wystąpi. We wcze-
snych stadiach boreliozy, oprócz zmiany skórnej może pojawić 
się zmęczenie, zawroty i bóle głowy. W późniejszych stadiach 
choroby obserwuje się m.in. porażenie nerwu twarzowego, bó-
le i problemy z sercem czy zapalenie stawów.

Najpewniejszą ochroną przed kleszczami jest wyeli-
minowanie kontaktu z tymi pajęczakami. Ogranicza-

jąc ryzyko przedostania się kleszcza 
na skórę, należy możliwie szczelnie 
okrywać ciało (ubiór nie musi być 

gruby, aby skutecznie chronić), uni-
kać siadania bezpośrednio na trawie, 
ściółce i zwalonych drzewach oraz 

spacerów wśród wysokich traw i zarośli. 
Wskazane jest stosowanie ogólnodostęp-
nych środków odstraszających kleszcze. 
Po powrocie z pracy lub odpoczynku na 
łonie natury należy uważnie sprawdzać 
swoje ciało.

W przypadku ukąszenia kleszcza należy jak 
najszybciej usunąć intruza. Pomocne będą tu do-
stępne w aptekach pęsety, lassa, pompki próżnio-

we, czy karty do usuwania tych pajęczaków. Kleszcza należy 
chwycić jak najbliżej skóry osoby ukąszonej i zdecydowanym 
ruchem usunąć z ciała. Nie należy go wykręcać, smarować ma-
słem, kremami lub innymi tłuszczami. Następnie koniecznym 
jest sprawdzenie, czy kleszcz został usunięty w całości. Na ko-
niec należy zdezynfekować miejsce ukłucia i umyć dłonie. Jeśli 
kleszcz wbił się głęboko w skórę, znajduje się w trudno dostęp-
nym miejscu lub nie usunięto go w całości, trzeba niezwłocz-
nie udać się do lekarza. 

Rolnicy oraz osoby pracujące w go-
spodarstwie rolnym, z racji wykony-
wanego zawodu, są grupą szczegól-
nie narażoną na kontakt z kleszczami. 
Należy pamiętać, że ukąszenie tego 
pajęczaka nie boli, a najczęściej znaj-
dziemy go w najdelikatniejszych par-
tiach naszej skóry (pachwinach, zgię-

ciach stawów, za uszami, czy na skórze głowy). Nawet jeśli nie 
obserwujemy u siebie żadnych symptomów choroby, to uką-
szenia kleszcza nie można bagatelizować. Ryzyko zachorowa-
nia istnieje w każdym przypadku ukłucia przez kleszcza, dla-
tego warto zgłosić się do lekarza i wykonać zlecone badania.

Źródło: www.krus.gov.pl, www.kleszcze.info.pl

Rolniku,
rehabilitacja
jest dla Ciebie!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza 
do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji w Centrach Re-
habilitacji Rolników KRUS. 

Nadrzędnym celem rehabilitacji jest zapobieganie in-
walidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiają-
cego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w go-
spodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność 
do pracy utraciły – jej przywrócenie, jeśli jest to możliwe. 

Rehabilitacja organizowana jest w formie 21-dniowych 
turnusów w malowniczo położonych Centrach Rehabilita-
cji Rolników. Oferujemy pobyt w Kołobrzegu, Świnoujściu, 
Jedlcu koło Kalisza, Szklarskiej Porębie, Horyńcu-Zdroju 
lub Iwoniczu-Zdroju. Centra zapewniają zakwaterowanie 
i całodzienne wyżywienie, indywidualny program reha-
bilitacyjny oraz całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.

Więcej informacji można uzyskać w jednostkach tere-
nowych Kasy oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl
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Uprawa uproszczona
Coraz więcej rolników wprowadza nowe technologie uprawy. Firmy prześcigają się w ofertach agregatów uprawo-
wych, agregatów uprawowo-siewnych. Do dużych gospodarstw wchodzi nawigacja satelitarna i rolnictwo precyzyjne.

mgr inż. Zbigniew Salmanowicz
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim

O uproszczeniach w uprawie mówi się od 
dłuższego czasu, w tym o możliwościach 
spłycania orki lub jej zaniechania raz na 
kilka lat. Uważam jednak, iż jakiekolwiek 
uproszczenia w uprawie powinny być po-
przedzone wieloletnią pracą podnoszącą 
żyzność i sprawność gleby.

Coraz bardziej doceniany jest obornik, wzrasta zainteresowa-
nie uprawą zwłaszcza międzyplonów ścierniskowych. Dużym 
problemem jest kwasowość gleb oraz zasobność w składniki po-
karmowe. Niezbędne jest systematyczne wapnowanie oraz do-
prowadzenie zasobności gleb w składniki pokarmowe do po-
ziomu minimum średniego. Bardzo ważnym zagadnieniem jest 
prawidłowy płodozmian. Niezbędne jest wprowadzenie do upra-
wy roślin motylkowatych jako uprawy fitosanitarnej i fitomelio-
racyjnej. Duże nakłady niezbędne są na inwestycje melioracyjne. 

Jednym z gospodarstw, z którym współpracuje od wielu lat 
jest gospodarstwo Mariusza Szałaja zamieszkałego w miejsco-
wości Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. W gospodarstwie 
tym o powierzchni ok. 100 ha jest prowadzony pakiet „Rol-
nictwo zrównoważone”. Rolnik uprawia zboża, rzepak, groch 
i bobik. W roku 2020 w gospodarstwie założono demonstrację 
polową z uprawą pszenicy ozimej odmiany Tytanika. Pszeni-
ca została zasiana w systemie bezorkowym z wykorzystaniem 
kultywatora ścierniskowego Cultimer L 300. Przedplonem był 
bobik, po zebraniu którego zastosowano nawożenie NPK i wy-
konano jeden zabieg Cultimerem na głębokość 20 cm. Siewu 
pszenicy dokonano 4 dni po zbiorze bobiku. W gospodarstwie 
zasiane są również pszenica odmiany Euforia, Hondia oraz 
małe poletka odmian: Admond, Rotax, Mangold oraz Hyma-
laya F1. W okresie wegetacji będą tu organizowane spotkania 
dla rolników z zakresu technologii uprawy i doboru odmian.

Pszenica w uprawie bezorkowej z wykorzystaniem kultywatora

W gospodarstwie Pana Andrzeja Legięcia zamieszkałego 
w miejscowości Pilnik gmina Lidzbark Warmiński prowa-
dzony jest siew pasowy pszenicy ozimej z wykorzystaniem 
agregatu firmy CLAYDON. Jest to agregat uprawowo-siew-
ny z dozownikiem nawozów. Prezentowane zdjęcie przed-
stawia pszenicę ozimą odmiany Euforia, zasianą w stanowi-
sku po bobiku. Po zbiorze bobiku przeprowadzono talerzo-
wanie pola a 20 września 2020 roku dokonano siewu i nawo-
żenia w jednym zabiegu. Agregat spulchnia pas o szeroko-
ści 8 cm w który jest wsiewana pszenica ozima. Odstęp mię-
dzy pasami wynosi 25 cm. W systemie pasowym uprawia-
ny jest również rzepak ozimy. W dniu 31.03.2021 prowadzo-
no siew owsa w tym systemie. Owies zasiany jest po kuku-
rydzy uprawianej na kiszonkę. Jesienią 2020 roku po zbio-
rze kukurydzy wykonano talerzowania pola (nie wykony-
wano orki zimowej). 

Pszenica w siewie pasowym

W trakcie krótkiego opisu przewija się często bobik. Jest to 
naprawdę bardzo cenna roślina na stanowiska gleb ciężkich, po 
której zdecydowanie można prowadzić uprawy uproszczone.

Źródło:
- wywiad z rolnikiem
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Jeśli chodzi o próg szkodliwości – to takie 
nasilenie szkodników, gdy wartość spodzie-
wanej straty w plonie jest wyższa od łącz-
nych kosztów zabiegów. Progi ekonomicz-
nej szkodliwości agrofagów są jednym z naj-
ważniejszych i najtrudniejszych do określe-
nia aspektów chemicznej ochrony roślin. 
Progi ekonomicznej szkodliwości mogą ule-

gać zmianie w zależności od fazy rozwojowej rośliny, warunków 
klimatycznych oraz występowania wrogów naturalnych. Progi 
ekonomicznej szkodliwości służą do podejmowania decyzji jed-
nakże nie mogą być jedynym kryterium.

Integrowane programy ochrony roślin wymagają od pro-
ducenta dużej wiedzy oraz doświadczenia. Chodzi o informa-
cje o biologii szkodnika, jego występowaniu w określonym re-
jonie w latach poprzednich i sposobach ograniczania strat, któ-
re mogą pomóc w podjęciu decyzji o zabiegu. Często ingerencja 
chemiczna okazuje się zbyteczna. W konsekwencji zostawiamy 
zdrowsze środowisko naturalne.

Opracowanie i praktyczne zastosowanie metody integrowa-
nej wymaga zebrania następujących informacji:
n określenia najważniejszych w danym rejonie szkodników oraz 

opracowanie metod oceny liczebności populacji i oceny ich 
szkodliwości;

n poznanie biologii i ekologii szkodników, a także opracowa-
nie ekonomicznych programów zwalczania;

n określenia progów opłacalności zwalczania najważniejszych 
szkodników w miarę możliwości stwierdzenia w jakim za-
kresie wielkości te zależą od warunków środowiskowych, po-
gody oraz odmiany;

n poznania najważniejszych wrogów naturalnych głównych 
szkodników w walce biologicznej – chodzi o stwierdzenie, 
które gatunki wrogów występują dostatecznie często, jaką 
odgrywają rolę w regulacji liczebności populacji szkodni-
ków, a także czy można zwiększać liczebność drogą kolo-
nizacji;

n wybrania selektywnych insektycydów (które mogłyby sku-
tecznie zwalczać szkodniki, nie niszcząc ich wrogów natu-
ralnych) oraz najskuteczniejszych form zabiegów.

Ważnym zagadnieniem w uprawie roślin jest ich odchwasz-
czenie i tu podkreślić należy, że skuteczne zwalczanie chwa-
stów w uprawie polowej możliwe jest albo przed ich wschoda-
mi, albo w fazie siewek. Im rośliny starsze, tym więcej zużywa 
się środków chemicznych.

Zastosowanie herbicydów w systemie integrowanym musi 
być poprzedzone analizą potencjału zachwaszczenia. Jeśli są to 
środki stosowane przed wschodami chwastów, należy odnoto-
wać z jakimi gatunkami chwastów na danym polu były proble-
my w latach poprzednich.

Jeśli zastosowane zostały herbicydy powschodowe konieczna 
jest analiza składu (jakie gatunki) i stopnia (liczebność) zachwasz-
czenia. Gdy odnotujemy to w dokumentacji, a poprzednio zasto-
sowaliśmy inne metody (w przypadku chwastów głównie agro-
techniczne), mamy podstawę, aby zastosować herbicyd skuteczny 
na najważniejsze gatunki chwastów zgodnie z zasadą integrowa-
nej ochrony roślin. I tutaj istotne są opracowane progi szkodliwości.

Pierwszy zabieg w zbożach ma na celu ochronę podstawy 
źdźbła oraz zabezpieczenie zdrowotności liści. Konieczność te-
go zabiegu można udokumentować poprzez:
n płodozmian w którym dominują zboża oraz wrażliwość od-

miany,
n wystąpienie w latach poprzednich chorób podstawy źdźbła 

w stopniu zagrażającym plonowaniu,
n przyoraniu słomy, na której choroby podstawy źdźbła prze-

noszą się z roku na rok,
n występowaniu ciężkich, zimnych i zlewnych gleb w przypad-

ku zapraw przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła.

Drugi zabieg fungicydowy w zbożach przeprowadzany jest 
ze względu na:
n porażenie dolnych liści,
n bliskie sąsiedztwo plantacji niechronionych,
n przebieg i prognozy pogody powodujące utrzymywanie przez 

długi czas wysokiej wilgotności powietrza i gleby,
n płodozmian i wrażliwość odmiany.

Trzeci zabieg fungicydowy wpływający na jakość i masę ty-
siąca ziaren ma duże znaczenie dla zdrowia ludzi, poprzez ogra-
niczenie rakotwórczych mikotoksyn.

Wobec powyższych faktów widzimy jak dużą rolę przywią-
zuje się do zasad integrowanej ochrony roślin, czyli w pierwszej 
kolejności stosowania metod niechemicznych, jak mechaniczne 
zwalczanie chwastów, wykorzystywanie naturalnych sprzymie-
rzeńców – chodzi np. o zwalczanie mszyc przy użyciu biedro-
nek i innych pożytecznych owadów.

Przy stosowaniu integrowanej ochrony chronimy również 
pszczoły, które są ważnym ogniwem produkcji gdyż oprócz uzy-
skiwanego od nich miodu i innych produktów również przyczy-
niają się do zapylania wielu roślin a co za tym idzie do zwięk-
szania plonów.

Zatem należy podkreślić na właściwą współpracę na linii pro-
ducenta i pszczelarza gdyż na tym tle są często konflikty, które 
w skrajnych sytuacjach znajdują finał w sądach.

Źródła:
- Grażyna Hołubowicz-Kliza, Marek Mrówczyński – „Atlas szkodni-
ków i owadów pożytecznych w integrowanej ochronie roślin” Puła-
wy-Poznań 2013

- Tomasz Czubiński – „Top Agrar Polska” 11/2013 s. 68-64
- Tomasz Czubiński – „Top Agrar Polska” 12/2013 s. 62-64

Znaczenie IOR w dobie ochrony naturalnego środowiska
Istotną rolę w integrowanej ochronie roślin odgrywa monitoring agrofagów oraz umiejętne stosowanie progów ich ekono-
micznej szkodliwości. Monitoring prowadzić można za pomocą np. żółtych naczyń wypełnionych wodą co ma miejsce 
na plantacjach rzepaku, ponadto w przypadku prowadzenia monitoringu na plantacji pszenicy ozimej, stosuje się tablice 
lepowe za pomocą których określa się presję szkodników.

Czesława Orłowska-Staniszewska
Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie
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Pszenica okrągłoziarnowa
(Triticum sphaerococcum)

Zanik uprawy tego gatunku nastąpił na 
początku XX wieku. Po Zielonej Rewolucji 
wprowadzono nowoczesne odmiany psze-
nicy. Gatunek ten jest zaliczany do grupy 
pszenic heksaploidalnych. W Polsce może-

my wyróżnić jedną odmianę objętą ochroną prawną tzw. „Tri-
spa”, wyselekcjonowaną w Uniwersytecie Technologiczno-Przy-
rodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Charakteryzuje 
się długim źdźbłem od 65 cm do 80 cm. Cześć nadziemna jest 
pokryta woskowym nalotem, który zwiększa odporność rośliny 
na suszę. Kłos jest krótki (5-6 cm), biały, piramidalny, pokryty 
krótkimi ostkami. Kłoski są jedno- lub dwuziarnowe, półkoli-
ste z płytką bruzdką. Masa tysiąca ziaren wynosi średnio ok. 
30 g. Odmiana ta jest formą jarą, chociaż w cieplejszych kra-
jach jest wysiewana jesienią. Może być uprawiana na glebach 
klasy bonitacyjnej III-IVb. Gleba powinna charakteryzować się 
średnią zasobnością w substancje pokarmowe i odczynie zbli-
żonym do obojętnego. Nie zaleca się uprawy na glebach bar-
dzo żyznych i nadmiernie wilgotnych.

W uprawie ekologicznej nie powinna być wysiewana po 
przedplonach zbożowych. W przypadku gdy nie ma innej moż-
liwości, w porze jesiennej należy pod orkę przedzimową (na gł. 
22-23 cm) zastosować obornik w dawce 10-20 t/ha. Zaleca się 
wysiewać ziarno wiosną, najlepiej od połowy marca do końca 
miesiąca, siewnikiem rzędowym o rozstawie rzędów 10-15 cm. 
Głębokość siewu na glebach ciężkich powinna wynosić od 3 
cm do 4 cm na glebach lekkich. Zbadano, iż uzyskanie max. 
plonu ziarna tej odmiany wymaga gęstości siewu 600 szt./m2.

Ilość wysiewu ustala się na podstawie masy tysiąca ziaren 
(MTZ), zdolności kiełkowania (ZK, %), gęstości siewu (GS = licz-
ba kiełkujących ziaren/m2) i polowego wskaźnika wschodów 
(liczba roślin po wschodach/liczba wysianych nasion, PWW = 
1,0 dla optymalnych warunków glebowych i wilgotnościowych; 
PWW = 0,8 lub 0,9 dla gleb nazbyt zbitych/luźnych, przesuszo-
nych/podatnych do zaskorupiania).
Ilość wysiewu = MTZ (g) x GS (szt./m2) / ZK (%) / PWW [kg/ha]

Gdy mamy problem z zachwaszczeniem, wskazana jest kla-
syczna uprawa płużna. Z drugiej strony wystarczy płytka upra-
wa powierzchniowa. W rolnictwie ekologicznym zwalczanie 
chwastów odbywa się poprzez bronowanie. Zalecane jest sto-
sowanie na wczesnym etapie rozwojowym chwastów (faza sie-
wek). Nie stosujemy zabiegu od wschodów do wykształcenia 
trzeciego liścia pszenicy.

Zbiór pszenicy okrągłoziarnowej przypada na koniec lipca 
lub początek sierpnia. Łatwo wymłaca się z plewek. Kombajn 
zbożowy powinien być dobrze wyregulowany ze względu na 
drobne ziarno pszenicy. W zależności od warunków agrotech-
nicznych i siedliskowych wydajność czystego ziarna w upra-
wie ekologicznej waha się od 1,0 do 3,7 t/ha.

Pszenica perska (Triticum persicum)

Należy do grupy pszenic tetraploidalnych. Podobnie jak 
w poprzednim gatunku w naszym kraju wyróżniamy jedną 
odmianę objętą ochroną prawną tzw. „Persa”, wyselekcjo-
nowaną w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym 
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Źdźbło jest długie (65-
80 cm), delikatne i bardzo podatne na wyleganie. Odmia-
na ta jest bardziej wrażliwa na suszę, gdyż część nadziem-
na nie jest pokryta woskowym nalotem. Kłos dłuższy od 
gatunku pszenicy okrągłoziarnowej (7-8 cm). Kształt pira-
midalny, brunatno zabarwiony, ościsty (dł. ości ok. 5 cm) 
i luźny. Kłoski są jedno- lub dwuziarnowe. Ziarno jest wy-
dłużone. Masa tysiąca ziaren wynosi średnio 28 g.

W Polsce jest uprawiana jako roślina jara, a w krajach 
cieplejszych jako roślina ozima. Charakteryzuje się szyb-
szym tempem wzrostu i rozwoju niż pszenica okrągłoziar-
nowa. Może być uprawiana na glebach klasy bonitacyjnej III–
IVb. Nie zaleca się uprawiać na glebach zbyt ciężkich i lek-
kich oraz nadmiernie wilgotnych i o niskiej retencji wodnej. 
W przypadku gdy zamierzamy rozpocząć uprawę po zbo-
żach, koniecznie należy zastosować międzyplon z roślin bo-
bowatych np. grochu lub obornik w dawce 10-20 t/ha. Krót-
kie i wiotkie pędy mają skłonność do wylegania. Dlatego 
też nie należy stosować przedplonów z roślin bobowatych 
drobnonasiennych. Nasiona pszenicy wysiewa się siewni-
kiem zbożowym (rozstaw rzędów 10-15 cm) od 20 do 30 
marca. Na glebach ciężkich na głębokości 3,0 cm, a na gle-
bach lekkich 4,0 cm.

Pradawne zboża w uprawie ekologicznej
Uprawa pierwotnych gatunków pszenic daje duże możliwości pozyskania ziarna o większej zawartości składników 
biologicznie czynnych, w porównaniu z obecnie uprawianą pszenicą zwyczajną. Oprócz płaskurki, orkiszu czy sa-
mopszy charakteryzujących się wartością prozdrowotną, warto pochylić się nad innymi gatunkami pszenic pierwot-
nych atrakcyjnych dla rolnictwa ekologicznego, a mianowicie pszenicą okrągłoziarnową i perską o podwyższonej 
wartości odżywczej.

dr inż. Izabella Kłodowska
Specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Pszenica okrągłoziarnowa: łan, kłos, ziarno (Szczepanek M. 2021)
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Tak jak w przypadku pszenicy okrągłoziarnowej ilość wysie-
wu obliczymy z powyższego wzoru. Dobór gęstości siewu nie 
ma tak istotnego wpływu, jak ma to miejscu u pszenicy okrą-
głoziarnowej. Chwasty zwalczamy podobnie jak u wspomnia-

nej poprzedniczki. Zbiór nasion przypada na koniec lipca jed-
nakże 7-10 dni wcześniej niż u pszenicy okrągłoziarnowej. Po-
dobnie łatwo wymłaca się z plewek za pomocą kombajnu zbożo-
wego. Plonowanie pszenicy perskiej waha się od 1,0 do 2,8 t/ha.

Warto powrócić do uprawy dawnych gatunków zbóż, cho-
ciaż mniej plennych, ale bardziej wartościowych pod względem 
smakowym i bogatych w mikroelementy, witaminy i związ-
ki organiczne oraz bardziej odpornych na chorobotwórcze pa-
togeny grzybowe.

Źródło:
- Praca zbiorowa pod redakcją Szczepanek M. 2021: Innowacje 
w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych 
form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości 
odżywczej. Materiały konferencyjne. Bydgoszcz.

Pszenica perska: łan, kłos, ziarno (Szczepanek M. 2021)

Hydrożele – szansą w okresach suszy?
Nierozważne działania w uprawie roślin, do których zalicza się przenawożenie uprawy, intensywne stosowanie che-
micznych środków ochrony roślin przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego. Problematyczne w uprawie 
roli i roślin są także zmiany klimatu – ulewne deszcze czy długotrwałe susze.

mgr inż. Karolina Przetakiewicz
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Działdowie

W okresach suszy 
wielką szansę da-
ją superabsorbenty, 
które wraz z roz-
wijającą się techno-
logią pozwalają na 
produkcję biodegra-
dowalnych produk-

tów pełniących funkcję doglebowych ma-
gazynów wody dla roślin. Hydrożele (su-
perabsorbenty) pozwalają zarówno ogra-
niczać skutki suszy jaki i rewitalizować 
jej zasoby naturalne.

Poważnym problemem, z którym bo-
rykają się producenci rolni zajmujący się 
produkcją roślinną są deficyty wody. Za-
chodzące zmiany klimatu zmuszają rol-
ników do przemyślanej strategii upra-
wy roślin w okresach niedoboru wody 
ze względu na powszechniejsze wystę-
powanie suszy. Jeżeli w okresie wegetacji 
roślin w ciągu 20 dni nie wystąpią opady 
atmosferyczne to uznaje się to za począ-
tek suszy atmosferycznej. Utrzymujący 
się dalszy brak opadów powoduje suszę 
glebową, która negatywnie wpływa na 
wzrost roślin. Rośliny pobierają w tym 
czasie wodę z zasobów zgromadzonych 
w glebie. Stres wodny, które je dotyka 
dotyczy w większym stopniu upraw na 

glebach lekkich, które charakteryzują się 
małą zdolnością retencji. 

Zmiany klimatyczne, obejmujące nie-
dobory wody, producent może ograni-
czać poprzez odpowiednią uprawę roli. 
Dobrze wykonana uprawa roli gwaran-
tuje jej dobre przygotowanie do siewu, 
jednak należy pamiętać, że każdy prze-
prowadzany zabieg agrotechniczny skut-
kuje utratą wody. Warto więc przypo-
mnieć zasadę: „uprawy tak dużo jak jest 
to konieczne i tak mało jak jest to możli-
we”, która uświadamia nas o konieczno-
ści ograniczania intensywności uprawy 
do minimum. Czynnikiem, który rów-
nież należy brać pod uwagę jest termin 
siewu. Odpowiedni termin siewu gwa-
rantuje dobre rozwinięcie, rozkrzewienie 
i ukorzenienie roślin, które pozytywnie 
wpływa na pobieranie składników po-
karmowych z zastosowanych nawozów 
oraz skutkuje zmniejszeniem stopnia na-
rażenia na warunki stresowe np. w przy-
padku wystąpienia suszy.

Ze względu na małą ilość wody w gle-
bie obserwuje się wzrost zainteresowania 
poprawianiem właściwości sorpcyjnych 
gleb. Istnieją substancje, które wiążą wo-
dę glebową, a wprowadzane do środo-

wiska glebowego zabezpieczają potrze-
by wodne roślin w okresie niedoborów. 
Wspomniane substancje, w czasie, gdy 
występuje nadmiar wody, związują (za-
trzymują) ją, a następnie w okresach nie-
doboru wody rośliny mogą korzystać ze 
zgromadzonych przez nie zapasów. 

Zachowanie hydrożelu w glebie

Woda jest jednym z ważniejszych 
czynników wpływających na wzrost 
i rozwój roślin, ponieważ transportuje 
składniki mineralne, które są niezbędne 
do wzrostu tkanek, uczestniczy w pro-
cesie fotosyntezy i reakcjach biochemicz-
nych, które prowadzą do wzrostu bioma-
sy. Woda glebowa może być efektywnie 
wykorzystana tylko w niewielkiej czę-
ści. Na glebach piaszczystych, znaczna 
część wody ulega utracie ze względu na 
przesiąkanie jej w głębsze strefy, poni-
żej zasięgu systemu korzeniowego, ule-
ga również stratom poprzez parowanie. 
Do wytworzenia 1 kg biomasy, w za-
leżności od gatunku uprawianej rośli-
ny, potrzebne jest 300-1000 l wody. Wie-
lokrotnie prowadzone badania wykazu-
ją, że kryształki superabsorbentu znaj-
dujące się w piaszczystej glebie wpły-
wają pozytywnie poprzez umożliwienie 
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szerokim kapilarom zatrzymywanie wo-
dy, zaś w przypadku braku tej substan-
cji w glebie kapilary nie wykazują już tej 
właściwości. Następnym efektem wpły-
wającym na zwiększenie zdolności re-
tencji glebowej jest zablokowanie otwar-
tych kanałów, które umożliwiają utratę 
wody poprzez spływ grawitacyjny oraz 
parowanie. Na skutek synergii wcześniej 
wymienionych efektów wzrasta średnia 
wilgotność całego profilu glebowego, co 
skutkuje polepszeniem globalnego za-
opatrzenia roślin w wodę. 

W glebie hydrożele działają jak bufor 
wilgotności, który ogranicza stres wodny 
roślin. Zastosowanie w podłożu hydroże-
lu w okresach niedoboru wody w glebie 
łagodzi niekorzystny wpływ warunków 
wilgotnościowych, zwłaszcza w okresach 
występującej posuchy. W wyniku badań 
stwierdzono, że gleba wzbogacana dodat-
kiem hydrożelu cechuje się zarówno niż-
szym tempem przesychania, co wpływa 
na ograniczenie ubytku wody dostępnej 
dla roślin zarówno w warunkach krótko-
trwałego niedoboru jak i w czasie długo-
trwałej suszy na powierzchniach nawad-
nianych. Podczas nawodnień lub opadów 
deszczu hydrożele wiążą wodę w glebie 
i zapewniają roślinom do niej dostęp. Su-
perabsorbenty oddając wodę kurczą się, 
co skutkuje powstawaniem pustych prze-
strzeni w strukturze gleby. Wielokrotnie 
powiększając i zmniejszając swoją obję-
tość poprawiają strukturę gleby spulch-
niając ją i napowietrzając. Ten typ rozwią-
zania stosuje się do poprawy właściwości 
gleb suchych, przepuszczalnych oraz gleb 
pustynnych. Najprostszą metodą stoso-
wania superabsorbentów w rolnictwie 
jest ich wymieszanie z glebą. W taki spo-
sób są one stosowane w USA na 400 tys. 
ha upraw.

Zastosowanie superabsorbentów

Superabsorbety zwane inaczej hydro-
żelami, są polimerami hydrofilowymi, 
które potrafią pochłaniać duże ilości wo-
dy. W stanie suchym mają postać zwię-
złych kłębków, jednak pod wpływem 
wody ich grupy funkcyjne ulegają sol-
watacji i dysocjują. Jeden gram hydroże-
lu może zaabsorbować nawet 1000 g wo-
dy. Najważniejszą cechą hydrożelu wy-
korzystywaną w rolnictwie, leśnictwie 
czy inżynierii środowiskowej jest: duża 
pojemność absorpcji, szybkość odwra-
calnego chłonięcia cieczy, wytrzymałość 
mechaniczna i nietoksyczność. Jednak na 

zdolność i wielkość absorpcji w glebie 
wpływają czynniki fizyczne, chemiczne 
i biologiczne. Hydrożele znajdują zasto-
sowanie w rolnictwie, w uprawie mate-
riału szkółkarskiego jako substancje, któ-
re mają zdolność magazynowania wo-
dy pozwalają na zmniejszenie kosztów 
utrzymania roślin, zwiększają przeży-
walność nasadzonych roślin. Superab-
sorbenty mogą być stosowane jako no-
śniki nawozów o spowolnionym działa-
niu. Składniki nawozowe takie jak fosfo-
rany, jony potasu czy związki azotu nie 
są wymywane przez wodę, lecz stopnio-
wo uwalniane do środowiska glebowe-
go i pobierane przez rośliny. W Stanach 
Zjednoczonych wykorzystano superab-
sorbenty jako nośniki manganu w formie 
jonowej – przyswajalnej dla roślin. Prze-
prowadzone badania potwierdziły sku-
teczność matrycy polimerowej (hydroże-
lu) w zwiększeniu przyswajalności tego 
składnika przez rośliny.

Hydrożele mogą przyczynić się do 
ochrony wód gruntowych oraz środo-
wiska poprzez posiadane zdolności im-
mobilizujące składniki nawozowe, środki 
ochrony roślin. Związane w polimerowej 
sieci związki chemiczne nie mogą być 
szybko wypłukane przez wody opadowe 
czy te z nawodnienia. Niewielkie ilości 
wcześniej wspomnianych związków są 
sukcesywnie uwalniane i mogą być sku-
tecznie wykorzystywane w innym cza-
sie przez rośliny – ochrona przed czyn-
nikami chorobotwórczymi, szkodnikami.

Korzyści płynące z zastosowania 
hydrożeli o potwierdzonych
parametrach użytkowych

n hydrożele o potwierdzonej jakości są 
trwałe i mogą być aktywne w glebie co 
najmniej 5 lat, a po upływie kolejnych 
5 ulegają całkowitej biodegradacji,

n poprawiają strukturę gleb ciężkich 
poprzez zmniejszenie ich zwięzłości 
i zwiększenie napowietrzenia,

n poprawiają strukturę gleby, przeciw-
działając erozji na glebach lekkich,

n przyśpieszają wzrost roślin oraz ogra-
niczają ich „wypadanie” w przypadku 
wystąpienia stresu wodnego,

n efektywnie podnoszą odporność ro-
ślin na stres wodny,

n ułatwiają pobieranie przez rośliny 
składników mineralnych dostępnych 
w podłożu,

n wywierają pozytywny wpływ na na-
powietrzenie gleby,

n poprawiają dostępność mikroelemen-
tów poprzez tworzenie korzystnych 
warunków do rozwoju mikroorgani-
zmów autotroficznych,

n pozwalają na zmniejszenie dawki sto-
sowanych nawozów o 30% (wskutek 
zatrzymania składników pokarmo-
wych z nawozów w obrębie strefy ko-
rzeniowej roślin – ryzosfery),

n pozwalają na ograniczenie nawadnia-
nia, 

n wpływają na zwiększenie plonowania 
o około 15%.

Źródła:
- Bartnik Cz. 2008. Wpływ hydrożelu na 
przeżywalność siewek i sadzonek sosny po-
spolitej w warunkach suszy. Studia i Ma-
teriały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le-
śnej R.10 Zeszyt 2(18):329-337.

- Jankowski K., Czeluściński W., Jankowska 
J., Ciepiela G.A. 2010. Wpływ hydrożelu na 
początkowy rozwój muraw trawnikowych 
oraz ich estetykę w latach użytkowania/ Jo-
urnal of Research and Applications in Agri-
cultural Engineering 55(2):36-41.

- Kulikowski Ł., Kulikowski E., Matuszewski 
A., Kiepurski J. 2018. Hydrożele w środowi-
sku naturalnym- historia i technologie. In-
żynieria ekologiczna 19(6):205-218.

- Leciejewski P. 2008. Wpływ wielkości do-
datku hydrożelu na zmiany uwilgotnie-
nia i tempo przesychania gleby piaszczy-
stej w warunkach laboratoryjnych. Studia 
i Materiały Centrum Edukacji Przyrodni-
czo-Leśniej R.10 Zeszyt 2(18):316-328.

- Skiba A., Kołdyńska D., Tyliszczak B., Pie-
lichowski K., Hubicki Z. 2015. Superabsor-
benty hydrożelowe jako nośniki mikroele-
mentów. Przemysł chemiczny 94(5):797-801.
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Kwalifikowany materiał siewny gwarantem
jakości i wydajności
Materiał siewny pochodzący z zakupu, jest gwarancją uzyskania plonu jednorodnego pod względem cech jakościo-
wych, ponieważ niejednokrotnie bardziej liczy się nie tylko wielkość plonu ale jednolitość i czystość odmianowa. 
Nasiona kwalifikowane można wysiewać przez 3-5 lat, bez obawy o spadek plon.

mgr inż. Grzegorz Tulski
Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

Badania przeprowadzone w IUNG-PIB w Pu-
ławach wskazują że przy optymalnych wa-
runkach pogodowych w okresie dojrzewa-
nia, prawidłowo przechowywane ziarno żyta 
zachowuje wysoką wartość siewną przez 2-3 
lata, pszenica, owies – 4 lata, jęczmień przez 
5 lat. Jest to najtańszy składnik kosztów po-
wodujący wzrost plonów aż o 20%.

Głównym powodem ograniczonego stosowania nasion kwali-
fikowanych jest jego cena, która niemalże 3-krotnie przewyższa 
cenę własnego materiału użytego do siewu. Rolnicy często nie 
biorą pod uwagę kosztów czyszczenia, zaprawiania i możliwo-
ści uzyskania dopłaty z ARiMR do kwalifikowanego materiału 
siewnego. Nie można pominąć również tego, że gwarantuje on:
n możliwość precyzyjnego siewu, tym samym oszczędności 

z tytułu mniejszych ilości wysiewu.
n uzyskanie właściwej obsady, szybkich i równomiernych 

wschodów.
n wyższą odporność na choroby (np. zgorzel siewek, pleśń śnie-

gowa czy też fuzariozy) i szkodniki poprzez profesjonalne za-
prawianie.

n wysoką jakość i wydajność uzyskanego plonu.
n uzyskanie plonu jednorodnego pod względem cech jakościo-

wych.

Materiał siewny wytwarzany jest na plantacjach nasiennych, 
gdzie podlega kompleksowej ochronie chemicznej gwarantują-
cej jego zdrowotność. Po zbiorze przed dopuszczeniem do ob-
rotu partie poddawane są ocenie laboratoryjnej, której wyniki 
umieszczone są na etykiecie. Zawiera ona najważniejsze infor-
macje, na podstawie których wylicza się ilość wysiewu. Są to: 
czystość nasion (powyżej 98%), zdolność kiełkowania (powyżej 
90%) skutkująca obniżeniem ilości wysiewu nawet do 18 kg na 
hektarze, oraz MTZ (masa tysiąca ziaren im wyższa tym lepiej).

Kwalifikowany materiał siewny odmian odpornych lub tole-
rancyjnych zapobiega lub ogranicza występowanie organizmów 
szkodliwych przez co jest jedną z najbardziej bezpiecznych me-
tod ochrony w ramach integrowanej ochrony roślin. Również po-

stęp biologiczny w postaci nowych odmian czy też prac hodow-
lanych pozwala na poprawę różnych cech istotnych dla rolnika 
takich jak: plenność, wartość paszowa lub żywieniowa, odpor-
ność na niekorzystne warunki klimatyczne, tak ważne w obec-
nej dobie ocieplania się klimatu. Hodowla twórcza odmian mu-
si uwzględniać również potrzeby wynikające z różnych syste-
mów uprawy, czyli priorytety inne dla rolnictwa intensywne-
go, zrównoważonego czy też ekologicznego. Jest to proces dłu-
gotrwały i kosztowny. Odzyskanie nakładów poniesionych trwa 
z reguły 3 lata a należy pamiętać, że największa atrakcyjność 
odmiany na rynku wynosi około 5 lat. Zwrot zainwestowanych 
środków w tworzenie nowych odmian następuje głównie po-
przez sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego i licencji 
na ich rozmnażanie. 

Przy zakupie kwalifikowalnego materiału siewnego należy 
zwrócić uwagę na to by pochodził on z pewnego źródła. Każdy 
sprzedawca prowadzący obrót materiałem siewnym musi być za-
rejestrowany w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa i musi posiadać pisemną licencję od hodowcy. W przy-
padku gdy sprzedawca oferuje zbyt niską cenę, opakowanie nie 
posiada stosownej etykiety, lub uchyla się od wystawienia fak-
tury należy podejrzewać, że możemy zostać oszukani i najle-
piej zrezygnujmy z zakupu. Ponadto faktura stanowi podsta-
wę do ewentualnej reklamacji, jak również jest podstawowym 
dokumentem uprawniającym do uzyskania dofinansowania do 
materiału siewnego. Uzyskanie wsparcia w postaci dopłaty do 
materiału siewnego można uzyskać po złożeniu odpowiednie-
go wniosku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. W 2020 r. 63 tys. rolników złożyło wnioski dla których od 
1 lutego 2020 r. ruszyło wydawanie decyzji i wypłata środków. 
Stawki dopłat za 2020 r. wynoszą:
n 67,80 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mie-

szanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatun-
ków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymie-
nionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 r.

n 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych
n 339,90 zł – w przypadku ziemniaków.

Pomoc wypłacana jest w ramach pomocy de minimis w sek-
torze rolnym a pula środków w 2020 r. na jej realizację wynio-
sła 75 mln zł

Źródła:
- https://naszarola.pl/jakosc-materialu-siewnego/
- http://wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/technologia/produkcja-roslin-
na/zboza/

- https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/doplaty-do-materialu-
siewnego-plyna-na-konta-rolnikow.html

Wzrost plonowania zbóż na polach, na których zastosowano 
kwalifikowany materiał siewny

Żyto 22,60%
Pszenica ozima 16,00%
Pszenżyto ozime 16,00%
Pszenica jara 12,00%
Owies 10,20%
Jęczmień jary 6,50%
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Dlaczego kompost – znaczenie gospodarcze 
stosowania kompostu
Kompost jest jednym z najlepszych organicznych nawozów używanych w rolnictwie. O wartości kompostu decyduje 
głównie jego jakość uzależniona składem substancji użytych do jego produkcji oraz przebieg procesu kompostowa-
nia. Samodzielnie zrobiony kompost wzbogaca glebę nie tylko w składniki pokarmowe, lecz poprawia też jej struk-
turę. Gleby piaszczyste lepiej zatrzymują wodę, gliniasto-iglaste dzięki dodatkowi kompostu są łatwiejsze w pracy 
i szybciej się ogrzewają.

mgr Jerzy Rutkowski
Główny Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kompost jest to na-
wóz organiczny za-
wierający rozłożone 
resztki pochodzenia 
roślinnego, ewentu-
alnie nawozy natu-
ralne. Aby kompost 
dobrze się rozkładał, 

potrzeba możliwie dużo zróżnicowane-
go materiału, który układa się naprze-
miennie warstwami, a więc: wszystkie 
pozostałości po zbiorach, trawę, liście, 
również odpadki kuchenne, itp. Zatem 
do materiałów do kompostowania nale-
żą wszystkie roślinne odpady ogrodowe 
i kuchenne. 

Kompost w którym procesy humifika-
cji* zostały zakończone, stygnie i nabie-
ra cech próchnicy. Jest lekko wilgotny, 
ma ciemną barwę, bezpostaciową for-
mę i przyjemny zapach wilgotnej ziemi 
ogrodniczej.

Nawożenie kompostem wzbogaca gle-
bę o jej najważniejszy składnik – próch-
nicę. Proces kompostowania pozwala le-
piej gospodarować substancją organicz-
ną w gospodarstwie. Używając kompo-
stu poprawiamy właściwości fizykoche-
miczne i biologiczne gleb. Na glebach lek-
kich po systematycznym nawożeniu or-
ganicznym można zwiększyć pojemność 
sorpcyjną gleb, a na cięższych poprawić 
ich strukturę. Kompost jest kompletnym 
nawozem wieloskładnikowym – zawie-
ra niezbędne do życia roślin makro i mi-
kroelementy. Jego stosowanie powodu-
je ponadto złagodzenie jednostronnego 
lub niezrównoważonego nawożenia mi-
neralnego. Stosowanie kompostu powo-
duje wzrost aktywności mikrobiologicz-
nej gleby, rozwój mikroflory antagoni-
stycznej w stosunku do wielu patogenów 
roślin i w ten sposób poprawę ich zdro-
wotności. Zawartość składników pokar-
mowych w kompostach zależy od rodza-
ju substratów użytych do kompostowa-
nia i waha się w granicach: 0,75-1,5% N, 
0,25-0,5% P2O5 i 0,5-1,0% K2O. Oprócz 
wymienionych podstawowych makroele-
mentów komposty zawierają różne ilości 
pozostałych makro- i mikroskładników, 
a także substancje stymulujące wzrost jak 
witamina B, naturalne hormony i kwa-
sy organiczne. Komposty przygotowane 
ze zróżnicowanego materiału dostarcza-
ją całe spektrum niezbędnych dla roślin 
składników odżywczych. Azot występuje 
w kompostach w stosunkowo stabilnych 
związkach, dzięki czemu nie jest podat-
ny na straty w postaci amoniaku, a tak-
że nie stwarza ryzyka uszkodzenia na-
sion lub kiełków roślin.

Kompostem nawozimy wszystkie ro-
śliny: warzywa, rośliny ozdobne i sa-
downicze. Przez siebie wyprodukowa-
nym kompostem nawożę m.in.: ogórki, 
buraki, cebulę, pietruszkę, marchewkę, 
czosnek zimowy, dynię olbrzymią, cuki-
nię, porzeczkę czarną i czerwoną; mali-
nę, aronię i wszystkie drzewka owocowe: 
jabłoń, wiśnie, czereśnie, itp. Kompost 
można stosować przez cały sezon wege-
tacyjny (podejście dla działkowiczów). 
Wcześniej glebę należy dobrze nawilżyć, 
lekko wzruszyć, usunąć chwasty, następ-
nie rozsypać w obrębie korzeni roślin lub 
płytko z nią wymieszać.

Wiosenne nawożenie kompostem. 
Kompost rozkłada się na grządkach lub 
wokół roślin, mieszając go z wierzchnią 
warstwą gleby warstwą kilku cm. Jeże-
li jest mała ilość, kompost stosuje się tyl-
ko w miejscach posadzonych lub wysia-
nych roślin oraz w dołki podczas sadze-
nia rozsady warzyw, drzewek i krzewów.
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Nawożenie kompostem w czasie we-
getacji. Stosuje się do nawożenia pogłów-
nego o dużych wymaganiach pokarmo-
wych (kapustne, dyniowate, selery. Kom-
post rozkłada się równomiernie wokół 
roślin, mieszając go płytko z wierzch-
nią warstwą gleby w dawce 2-3 kg/m2 
(dyniowate najlepiej nawozić w okresie 
wiązania i dojrzewania owoców, wów-
czas jest największe zapotrzebowanie na 
potas, który jest jednym ze składników 
kompostu).

Jesienne stosowanie kompostu. Pod-
czas jesiennego przygotowania gleby do 
następnego sezonu kompost rozsypuje 
się równomiernie na grządkach i prze-
kopuje się na głębokość 15-20 cm, na gle-
bach lekkich miesza się płytko z wierzch-
nią warstwą gleby. Kompostu nie nale-
ży przetrzymywać zbyt długo, gdyż po-
garszają się jego właściwości strukturo-
twórcze, wypłukują się składniki oraz ob-
umierają zasiedlające się go mikroorgani-
zmy. W każdym ogrodzie powinna zna-
leźć się wypielęgnowana pryzma kompo-
stowa. Miejsce wybieramy dla niej ciemni-
ste, żeby nie wysychała i by zagwaranto-
wany był dobry rozkład wszystkich mate-
riałów odpadowych, a od zewnątrz zasło-
nięta przez wysokie rośliny lub po prostu 
– ogrodzona. W zależności od skali pro-
dukcji i przeznaczenia kompostu może-
my zastosować różne techniki komposto-
wania. Na małą skalę można komposto-
wać w pojemnikach, beczkach, drewnia-
nych skrzyniach, lub po prostu niewiel-
kiej pryzmie w formie kopca.

Małe kompostowniki przydomowe 
– najlepiej wykonać prostą konstrukcję, 
żeby utrzymać kompost w jednym miej-
scu bez rozsypywania. Podstawową zasa-
dą takich kompostowników jest ich prze-
wiewność. Dla przykładu: kompostow-
nik drewniany jednokomorowy. Wko-

pujemy słupki drewniane (z kantówki, 
kołki sosnowe, brzozowe itp. o średni-
cy 15-20 cm) tworząc czworokąt o wy-
miarach 1,2-1,5 m. Z trzech stron obija-
my deskami (kantówką , kijami itp.) tak, 
aby między nimi pozostały szczeliny 0,5-
5 cm. Z trzeciej strony zakładamy de-
ski tak, aby można je było później swo-
bodnie wyjąć. Wysokość kompostowni-
ka powinna wynosić 0,9 do 1,5 metra – 
jego pojemność wyniesie 1,4-3,3 m3. Na 
dnie ubijamy warstwę nieprzepuszczal-
ną (glina) lub chłonną (torf, trociny, sło-
ma) i drenażową.

Na dużą skalę najwygodniejsze są 
pryzmy przekładane lub napowietrza-
ne aeratorem. Jeśli temperatura na ze-
wnątrz jest niższa niż 12-15 stopni to 
pryzmę dobrze jest okryć słomą lub li-
śćmi (okrywamy też pryzmy robione 
jesienią). Mniejsze pryzmy można ob-
sypać ziemią, można też obsypać pry-
zmę resztkami nasion i zmiotkami. 
W tym przypadku pryzmę podlewa-
my systematycznie aż do skiełkowa-
nia. Dobrą metodą na osłonięcie pry-
zmy jest posianie roślin – używana jest 
do tego dynia, facelia, gorczyca, reszt-
ki nasion zbóż. 

Humifikacja* – proces przekształcania 
się substancji organicznych (szczątków 
roślinnych lub zwierzęcych) w próchnicę 
(humus) pod wpływem drobnoustrojów.

Źródło:
- materiał autora, zdjęcia 1-4 autora na ba-
zie własnego ogródka przydomowego, zdj. 
5-6 – wykonano podczas wyjazdu studyj-
nego do Austrii w gospodarstwie zajmują-
cym się przemysłową produkcją kompostu 
ekologicznego.
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w opowiadaniach mieszkańców

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

konkurs wspomnień

Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 września 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który dostępny jest
na stronie internetowej www.wmodr.pl. Dodatkowych informacji udziela:

Monika Hodór, e-mail: m.hodor@w-modr.pl, tel. 665 870 019.



W ostatnich latach zauważalny jest wzrost pogłowia bydła w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mle-
ka. Z uwagi na uciążliwą pracę oraz problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry pracowniczej rolnicy coraz 
częściej decydują się na automatyzację procesów produkcji zwierzęcej.

mgr inż. Sabina Obuchowska 
Doradca Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Systemy automatycznego żywienia bydła mlecznego

Początkowo auto-
matyzacja była wy-
korzystywana przy 
usuwaniu i groma-
dzeniu gnojowicy, 
później wprowa-
dzono automatycz-
ne roboty udojowe, 

automatyczną wentylację oraz program 
świetlny dla krów. W chwili obecnej na 
rynku mamy już zautomatyzowane sys-
temy żywienia. Nakłady pracy na żywie-
nie krów w gospodarstwach mlecznych 
są bardzo wysokie i oscylują na pozio-
mie aż 22 procent. 

Sposób działania
automatów żywieniowych

Głównym mechanizmem automatów 
jest wózek paszowy. Po właściwym za-
programowaniu porusza się wzdłuż obo-
ry, zadając poszczególnym grupom tech-
nologicznym odpowiednio skomponowa-
ne dawki. Komponenty dawki pokarmo-
wej transportowane są dzięki instalacji 
specjalnych zasobników. W oddzielnych 
zasobnikach znajdują się pasze objęto-
ściowe przeznaczone na kiszonkę z ku-
kurydzy, słomę oraz sianokiszonkę. W in-
nych zasobnikach znajdują się pasze syp-
kie, w kolejnych płynne oraz dodatkowe 
zasobniki na dodatki paszowe. Wszyst-
kie zasobniki uzupełniane są raz dzien-
nie. Zadaniem automatu jest prawidłowe 
wymieszanie wcześniej przygotowanych 
komponentów oraz odpowiednia dystry-
bucja gotowej paszy odpowiednio zapro-
gramowana dla określonej grupy zwie-
rząt. Niektóre automaty wyposażone są 
w zasobniki, w których gromadzą słomę 
i wapno przeznaczone do ściółkowania. 
Urządzenie powiadamia hodowcę o wy-
stępujących błędach lub awariach. 

Zalety automatycznego systemu
żywienia bydła mlecznego

Automatyczne żywienie dotyczy przy-
gotowywania i zadawania paszy najczę-
ściej w systemie TMR. Automat do zada-
wania paszy zastępuje stół paszowy jak 

i jego obsługę. Największą zaletą automa-
tów żywieniowych jest możliwość wielo-
krotnego zadawania paszy w ciągu do-
by, oddzielnie dla różnych grup techno-
logicznych. Każdy automat wyposażony 
jest w odpowiedni program zarządza-
nia. Częste zadawanie paszy pozwala za-
chować jej świeżość, pasza nie jest nara-
żona na zagrzanie w przypadku wystą-
pienia wysokich temperatur. Zwiększo-
na częstotliwość zadawania paszy zapo-
biega selekcji składników w TMR, co po-
woduje zmniejszenie ilość niewyjadów, 
tym samym ograniczone zostają straty 
paszy. Udowodniono, większe spożycie 
paszy co przekłada się na lepszą wydaj-
ność krów. Zaobserwowano również lep-
szą zdrowotność stada, która w dużej 
mierze wynika z utrzymania właściwe-
go pH w żwaczu, dzięki pobraniu pasz 
treściwych w równym stopniu z pasza-
mi objętościowymi. Kolejną zaletą auto-
matycznego żywienia jest ograniczenie 
agresji wśród osobników, gdzie wystę-
puje hierarchia w stadzie. Dzięki zasto-
sowaniu zautomatyzowanych robotów 
żywieniowych zwierzęta mają swobod-
ny dostęp do paszy, nie są narażone na 
dodatkowy stres związany z rywalizacją. 

Oszczędności

Wbrew pozorom wprowadzenie au-
tomatycznego sytemu żywienia bydła 
mlecznego niesie za sobą wiele oszczęd-
ności. Wydawać by się mogło, że takie 
rozwiązanie technologiczne kosztowało-

by hodowcę niemałe pieniądze. Owszem 
sam sprzęt jest bardzo kosztowny, jednak 
inwestycja w zależności od wielkości sta-
da może się zwrócić w dość krótkim cza-
sie. Dzięki zastosowaniu w całym ukła-
dzie stosunkowo niewielkich silników 
elektrycznych oraz krótki czas działania 
poszczególnych urządzeń może gwaran-
tować nam zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej. Hodowca może pozwolić so-
bie na zmniejszenie liczby zatrudnionych 
pracowników, o których w dzisiejszych 
czasach jest tak trudno. Kolejną kwe-
stią o której należałoby wspomnieć jest 
oszczędność czasu. Warto zatem prze-
analizować inwestycję w automatyczny 
system żywienia bydła. Na rynku znaj-
dziemy kilka firm zajmującymi się pro-
dukcją takich automatów, m. in. DeLaval, 
Lely, Pellon, Euromilk.

Źródła:
- Kaczor A. „Automatyzacja żywienia bydła”, 
Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 
4: 138-147

- Walczak A., „Precyzyjny chów bydła mlecz-
nego”, Wiadomości Zootechniczne, R. LVI 
(2018), 3: 3-10

- www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-
-i-mleko/precyzyjne-zywienie-z-automa-
tu,61361.html (dostęp na dzień 08-12-2020)

- www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-
-i-mleko/precyzyjne-zywienie-z-automa-
tu,61361.html (dostęp na dzień 08-12-2020)

- www.topagrar.pl/articles/organizacja-pro-
dukcji-bydla/zywienie-bydla-robot-zrobi-
-za-ciebie/ (dostęp na dzień 08-12-2020)
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Dobrostan zwierząt ma wieloaspektowy wymiar pod względem naukowym, technicznym, etycznym, ekonomicznym 
i prawnym. Jest to problematyka, która wymaga nieustannego zaangażowania badaczy z różnych dziedzin: inżynierii 
rolniczej, zootechniki, weterynarii, biologii, etologii czy psychologii. (Lund, 2006).

mgr Monika Zabłocka 
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie

Jak rozumieć dobrostan w aspekcie chowu 
i hodowli trzody chlewnej

W Polsce od wielu 
lat trzoda chlewna 
obok bydła jest naj-
ważniejszym gatun-
kiem zwierząt go-
spodarskich. Jedno-
cześnie warto zazna-
czyć, że Polska jest 

jednym z najważniejszych producentów 
wieprzowiny w Unii Europejskiej. Pod 
względem produkcji znajduje się na 4 
miejscu po Niemczech, Hiszpanii i Fran-
cji. Pomimo tego, że trzoda chlewna to 
bez wątpienia najważniejszy kierunek 
produkcji zwierzęcej w Polsce to w obec-
nych realiach prowadzenie jej hodowli 
czy produkcji wymaga od hodowcy wie-
dzy dotyczącej nie tylko organizacji pra-
cy i zarządzania, ale nade wszystko zna-
jomości fizjologii zwierząt. 

Rozwój systemów chowu trzody 
chlewnej ewoluował w kierunku wiel-
kostadności. W chwili obecnej systemy 
te są weryfikowane pod kątem dobrosta-
nu zwierząt. Obniżony poziom dobrosta-
nu zwierząt sprzyja powstawaniu chorób 
zakaźnych, z kolei wysoki poziom dobro-
stanu to jednocześnie gwarancja dobre-
go stanu zdrowia zwierząt, przy jedno-
czesnym zaprzestaniu podawania różne-
go rodzaju środków farmakologicznych, 
stanowiących potencjalne zagrożenia dla 
bezpiecznej żywności. Oznacza to ko-
nieczność stworzenia takich warunków, 
które spełniają podstawowe potrzeby bio-
logiczne oraz fizjologiczne zwierzęcia, jak 
również te, które są związane z ich natu-
ralnym zachowaniem.

W Polskim prawie przepisy, które opi-
sują minimalne warunki utrzymania 
trzody chlewnej znajdą Państwo w roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa i Wsi 
z dnia 15.02.2010 r. w sprawie wymagań 
i sposobu postępowania przy utrzymy-
waniu gatunków zwierząt gospodarskich, 
dla których normy ochrony zostały okre-
ślone w przepisach UE (Dz.U. nr 56, poz. 

344 z późn.zm.) oraz Dyrektywie Rady 
UE 98/58/WE w sprawie ochrony zwie-
rząt hodowlanych. W tych dwóch doku-
mentach są szczegółowo opisane mini-
malne warunki utrzymywania trzody 
chlewnej, biorąc pod uwagę czynniki tj.: 
odpowiednia pielęgnacja, higiena; zabiegi 
weterynaryjne i zootechniczne, utrzyma-
nie odpowiednich warunków sanitarnych 
w budynkach gospodarczych. Nie mają 
one na celu utrudnić pracy w rolnictwie, 
wręcz przeciwnie są tworzone po to by 
pokazać jak ważne jest bezpieczeństwo 
i higiena zwierząt, które trafiają do głów-
nego odbiorcy, czyli konsumenta.

Kilka najważniejszych elementów 
w produkcji trzody chlewnej oraz za-
chowaniu jej dobrostanu jest przede 
wszystkim:
n zapobieganie agresji u zwierząt utrzy-

mywanych grupowo;
n zapewnienie swobodnego dostępu do 

paszy oraz wody, a przede wszystkim 
odpowiednie jej karmienie;

n zapewnienie oraz dostosowanie po-
mieszczeń inwentarskich chroniących 
zwierzęta przed niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi oraz dra-
pieżnikami;

n w budynkach inwentarskich należy 
zadbać o ich bezpieczeństwo, komfort 
psychiczny oraz fizyczny;

n należy zadbać o to by pomieszczenia 
inwentarskie były utrzymane w na-
leżytym porządku oraz w zgodzie 
z zasadami bezpieczeństwa, mając 
na uwadze: odpowiednią wentylację, 
oświetlenie oraz odpowiednią cyrku-
lację powietrza;

n bezwzględnie należy przestrzegać te-
go, aby sprzęt używany do karmienia 
i pojenia znajdował się w należytym 
stanie technicznym i higienicznym;

n zwierzęta chore bądź zranione nale-
ży niezwłocznie otoczyć odpowied-
nią opieką weterynaryjną oraz odizo-
lować od pozostałych zwierząt;

n regularne poddawanie niezbędnym 
zabiegom weterynaryjnym.

Spośród wielu różnych definicji do-
brostanu trzody chlewnej warto przyto-
czyć jedną: dobrostan to przede wszyst-
kim stan zdrowia fizycznego i psychicz-
nego zwierzęcia osiągany w równowa-
dze ze środowiskiem, które go otacza. 
Spośród kilku najważniejszych kryte-
riów, jakie charakteryzują zdrowe zwie-
rzę to:
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n fizjologiczne – brak reakcji streso-
wych;

n behawioralne - brak reakcji psychicz-
nych tj.: kanibalizm bądź chodzenie 
w kółko

n zdrowotne – niska zapadalność zwie-
rząt na schorzenia układu pokarmo-
wego, oddechowego oraz brak zabu-
rzeń rozrodu; 

n zootechniczne – dobra kondycja i do-
bry stan powłok skórnych; 

n ekonomiczne – ilościowy wzrost pro-
dukcji i zmniejszenie kosztów utrzy-
mania. 

Produkcja oraz utrzymywanie trzo-
dy chlewnej w dobrostanie, jest niezwy-
kle trudnym przedsięwzięciem w dzisiej-

szych czasach. Wzrastający poziom hu-
manitaryzmu oraz świadomości ekolo-
gicznej wymusza na rządach wielu kra-
jów wprowadzanie nowych regulacji 
prawnych, które są dodatkowym, często 
trudnym do zaakceptowania obowiąz-
kiem dla rolników. Postawa ta nie wyni-
ka z braku woli rolników do poprawiania 
dobrostanu swoim zwierzętom, ale zwią-
zana jest z koniecznością ponoszenia na-
kładów finansowych w czasach, w któ-
rych dochodowość produkcji zwierzęcej 
jest często na granicy opłacalności. Na-
leży jednak pamiętać, że troska o dobro-
stan oraz poszerzanie nieustannej wie-
dzy na jej temat jest praktycznym przy-
kładem wdrażania pozytywnej zmiany 
w rozwoju rolnictwa oraz przede wszyst-

kim społeczeństwa. Możemy przyjąć, że 
zdrowa żywność pochodzi od zdrowych 
zwierząt.

Źródła:
- Artykuł na portalu internetowym.: https://
lodr.pl/technologia-produkcji/produkcja-
zwierzeca/168-dobrostan-w-produkcji-
trzody-chlewnej 

- „Inżynieria Ekologiczna” nr 34, 2013 Ja-
nusz R. Mroczek

- Praca naukowa pt.: „Wyzwania na rynku 
żywca wieprzowego w Polsce”, pod redak-
cją naukową dr hab. Elżbieta Jadwiga Szy-
mańska, wydawnictwo SGGW.

- „Warunki utrzymania trzody chlewnej w świe-
tle obowiązujących przepisów.” Zygmunt Bil-
ski, CDR w Brwinowie, Poznań 2013 r.

Przyzagrodowa hodowla gęsi to sposób na podreperowanie domowych budżetów oraz zapewnienie rodzinie napraw-
dę zdrowego pożywienia. Jest to również dobrze sprzedający się produkt w gospodarstwach agroturystycznych.

mgr inż. Barbara Szymanowska-Brozio 
Doradca Zespołu Doradców w Olecku

Od wylęgu do gospodarstwa ekologicznego

3-4 lata temu Po-
lak zjadał średnio 
17-20 gramów gęsi-
ny rocznie. Obecnie 
– jak wynika z oce-
ny rynku wewnętrz-
nego i danych kon-
sumenckich nastąpi-

ło podwojenie spożycia. Gęsina to zdro-
wa żywność, ceniona za walory mięsa 
i tłuszczu, a także zawartość białka, się-
gająca 23 procent. Aby pozyskać produk-
ty z gęsi o pożądanej przez konsumenta 
jakości konieczny jest dobór odpowied-
niego genotypu i utrzymanie w odpo-
wiednich warunkach środowiska. Naj-
lepsze do produkcji mięsa, pierza i pu-
chu są gęsi Białe Kołudzkie (W31). Cha-
rakteryzują się one doskonałym przysto-
sowaniem do rodzimych warunków śro-
dowiska, żywienia i stąd możliwość uzy-
skania bardzo dobrej jakości produktu fi-
nalnego. 

Gęsi m.in. doskonale bytują w natural-
nych warunkach środowiska. Takie wła-
śnie warunki stwarzają gospodarstwa 
ekologiczne. Chów, według przyjętych 
metod ekologicznych uwzględnia samo-
poczucie gęsi, swobodę zachowań beha-
wioralnych, korzystanie z rozległych ob-
szarów łąk, pastwisk. Wytwarzane w ta-
kich warunkach produkty odznaczają 

się doskonałą ja-
kością, a mięso 
gęsi to zdrowa 
i bezpieczna żyw-
ność. Dlatego na-
leży pamiętać aby 
kupować pisklęta 
o masie najlepiej 
od 95 do 125 g 
(nie mniej niż 80 
g). Pisklęta jedno-
dniowe powinny 
być żywotne, ru-
chliwe, z zagojo-
ną pępowiną, pokryte gęstym, lśniącym 
i niezlepionym puchem. Gąsięta Białe Ko-
łudzkie są płcioznaczne. Samiczki cha-
rakteryzuje ciemniejsza niż u gąsiorków 
barwa puchu na głowie i w części grzbie-
towej. Z uwagi na czas trwania wylęgu 
gąsiąt (tj. 48-72 godzin) pisklęta z jedne-
go wylęgu są w różnym wieku. Zatem 
wydłużenie czasu transportu, a tym sa-
mym do pobrania wody i paszy ponad 
24 godziny od wyjęcia z klujnika pogar-
sza ich jakość i niekorzystnie wpływa na 
efekty chowu.

Do transportu gęsi najlepiej użyć jed-
norazowych kartonów, ponieważ od-
znaczają się one większą ciepłochłonno-
ścią i zapewniają właściwą higienę. Za-
ładunek piskląt powinien odbywać się 

do opakowań wygrzanych i wyścielo-
nych długą sieczką ze słomy lub siana. 
Inna ściółka może rozsunąć się pod ścia-
ny pojemnika, a śliska powierzchnia mo-
że być przyczyną uszkodzenia stawów 
biodrowych. Transport powinien odby-
wać się sprawnymi samochodami (najle-
piej specjalistycznymi) zapewniającymi 
gąsiętom wewnątrz pojazdu temperatu-
rę 20-25°C i dopływ świeżego powietrza, 
lecz nie bezpośrednio nadmuchiwanego 
na pojemniki. Im dłuższy jest transport 
do miejsca odchowu tym wcześniej nale-
ży je wyekspediować po wyjęciu z kluj-
nika tj. w 31 dobie lęgu. Właściwy trans-
port i zachowanie podstawowych zasad 
odchowu w tym parametrów mikrokli-
matu i higieny jest warunkiem zdrowia 
ptaków oraz prawidłowego ich rozwoju.
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Koza domowa – Capra hircus – to parzysto-
kopytny ssak wywodzący się z rodziny krę-
torogich. Zalicza się do najstarszych zwie-
rząt jakie zostały udomowione. Wyróżnia się 
kilka kierunków jej użytkowania oraz na-
wet około 300 różnych ras tych ciekawych 
zwierząt, a ich hodowlę można spotkać nie-
mal na całym świecie. Koza domowa jest 

zwierzęciem ciekawskim, bardzo towarzyskim a jej hodowla nie 
należy do trudnych. Nie wymaga specjalnych warunków byto-
wych. Jest zwierzęciem roślinożernym dlatego tez lubi tereny 
zielone, pokryte trawami, łąki, pastwiska ale także tereny ska-
liste oraz tereny, na których bytuje człowiek. Nieodpowiednim 
dla bytowania kóz terenem są pustynie oraz obszary podmokłe. 
Kozy hodowane są głównie w celu pozyskania mleka ale także 
ze względu na możliwość pozyskania mięsa, skór czy też futra.

Co jedzą kozy? Kozy nie należą do zwierząt, które spokojnie 
pasą się cały dzień. Często się przemieszczają szukając smacz-
nych dla nich roślin, które mogą zjeść, często ziół bądź chwa-
stów. Należy jednak pamiętać, że kozy, które maja osiągnąć do-
brą wydajność powinny być karmione pełnowartościową paszą 
oraz dodatkami takimi jak ziarno owsa, ziemniaki, buraki, bru-
kiew, marchew. Ważny jest także stały dostęp do czystej wody.

Typy użytkowania kóz: 
n typ użytkowy mleczny – w Polsce przedstawicielami tego ty-

pu są dwie rasy: koza saaneńska szwajcarska oraz koza alpej-
ska francuska. Ich cechą charakterystyczną jest duże, pojem-
ne wymię oraz dobra wydajność mleczna. Obie te rasy zosta-
ły sprowadzone z zagranicy i nadal są rozmnażane w Polsce. 

n typ użytkowy mięsny – w Polsce występuje tylko jedna rasa kóz 
mięsnych, jest to koza burska, która pochodzi z Afryki. Zwierzę-
ta tej rasy są dobrze umięśnione, mięśnie są mało otłuszczone, 
jednak w naszym kraju kóz burskich w celach mięsnych hoduje 
się bardzo mało. Najczęściej można je spotkać w gospodarstwach 
ekologicznych, agroturystycznych lub w szkołach rolniczych. 

n typ wszechstronnie użytkowy – są to zwierzęta najczęściej do-
stosowane do lokalnego środowiska. Kozy w tym typie użyt-
kowym posiadają średnią wydajność mleczną oraz rzeźną. Jest 
typem użytkowym najbardziej popularnym w Polsce. Niektó-
re osobniki wyróżniają się wysoką wydajnością mleczną.

n typ użytkowy wełnisty – kozy w tym typie hodowane są 
amatorsko, główną reprezentantką tego typu użytkowego 
jest koza angorska. Dzięki tym kozom pozyskuje się delikat-
ną wełnę zwana moherem. Strzyże się je dwa razy w roku. 

n typ użytkowy puchowy – kozy puchowe zalicza się obecnie 
do typu użytkowego wełnistego. Rasa jaka reprezentuje ten typ 
użytkowy to koza kaszmirska, z której uzyskać można około 
1,5 kg kaszmiru – czyli wyczesywanej, super delikatnej wełny.

Hodowla kóz może być alternatywą dla małych gospodarstw, 
które często mają w zanadrzu użytki ciężko dostępne, trudne 
w uprawie. Tereny takie mogą być pożytecznie wykorzystane, 
a pozyskane dzięki temu wyjątkowo cenne żywieniowo mleko 
kozie może stanowić dodatkowy dochód gospodarstwa. Mleko 
kozie może być przerabiane na sery lub inne produkty mleczne, 
które stają się coraz bardziej poszukiwane, posiadają także zna-
komite walory smakowe. Gospodarstwa zajmujące się hodowlą 
kóz oraz produkcją mleka bądź serów kozich to najczęściej go-
spodarstwa o ekologicznym systemie produkcji. 

Mleko kozie – dlaczego jest tak zdrowe dla człowieka? 
Mleko kozie jest cieczą o delikatnym, łagodnie słodkim i lek-

ko słony smaku. Pod względem posiadanych walorów zdrowot-
nych i wartości jest o wiele lepszym mlekiem niż to pozyski-
wane od innych zwierząt. Jest bardzo dobrym produktem dla 
alergików, ponieważ posiada mniej kazeiny (białka) niż mleko 
krowie. Zawiera mało bakterii, nie znajdziemy w nim organi-
zmów chorobotwórczych, substancji trujących lub szkodliwych 
i tym samym uchodzi za bardzo zdrowe, ekologiczne. Pomimo, 
że kaloryczność mleka koziego jest zbliżona do krowiego to jed-
nak jest szybciej i prościej trawione. Zawiera także więcej ami-
nokwasów. Spożywanie mleka koziego przyspiesza wchłanianie 
takich składników mineralnych jak: magnez, wapń, fosfor, żela-
zo, selen oraz miedź. Zawiera także więcej witaminy C oraz D. 

Mleko kozie, poprzez jego składniki wpływa na działanie ukła-
du odpornościowego, ma działanie przeciwzapalne, zmniejszają 
zmiany martwicze jelit, redukuje biegunki. Mleko kozie ma także 
korzystny wpływ na działanie układu krążenia. Ponadto posiada 
wiele innych zalet zdrowotnych. Pomimo, że mleko kozie posiada 
wiele zalet i jest pod każdym względem znakomite to ciągle jego 
produkcja stanowi niewielki odsetek na tle innych gospodarstw 
mlecznych. Hodowla kóz w Polsce jest traktowana bardziej jako 
hobby, a hodowle występujące na terenie kraju nie są zbyt duże. 

Zachętą do zakładania takich hodowli może być zapotrzebo-
wanie na eko-rolnictwo oraz zdrową żywność. Kolejnym plusem 
jest możliwość uzyskania dodatkowych płatności bezpośrednich 
do produkcji zwierzęcej oraz możliwość wprowadzenia do swo-
jego gospodarstwa rolniczego handlu detalicznego (RHD), któ-
re przy okazji hodowli tych ciekawych zwierząt może stać się 
alternatywą dla rozwoju i promowania nawet małego rodzin-
nego gospodarstwa ale 
także stać się dodatko-
wym źródłem dochodu. 

Źródła: 
- www.hodowle.eu
- www.rynek-rolny.pl
- www.ekologia.pl

Życie w obecnym świecie skłania nas do przyspieszania tempa na każdej codziennej płaszczyźnie. Część gospo-
darstw rolnych plasuje się na bardzo wysokim poziomie, są bardzo rozwinięte i prężnie działające a ich celem jest 
szybko osiągnięty zysk. Poza tymi dobrze rozwiniętymi istnieje jeszcze druga grupa – to gospodarstwa tradycyjne, ro-
dzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Najczęściej nie zajmujące znacznej powierzchni, trudniące się mniej 
popularnymi dziedzinami rolnictwa. Czy alternatywą dla takich gospodarstw może być hodowla kóz? Dlaczego nie.

mgr inż. Hanna Wolińska 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie

Przygoda z kozami? Dlaczego nie…
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Trwałe Użytki Rolne to grunty rolne zajęte pod uprawę traw i oprócz wysokojakościowej paszy dla zwierząt pełnią 
również cały szereg innych ważnych funkcji w ochronie środowiska.

mgr inż. Rafał Wronowski
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Gołdapi

Rola TUZ w ochronie środowiska

Trwałe użytki zielo-
ne, czyli tak zwany 
TUZ oprócz funk-
cji gospodarczych 
(stanowią podsta-
wowe źródło wyso-
kowartościowej pa-
szy w postaci zielo-

nek, siana czy sianokiszonek) spełnia-
ją również ważne funkcje przyrodnicze. 
Do ważniejszych z nich należy funkcja fi-
tosanitarna, strukturotwórcza oraz prze-
ciwerozyjna. Ważne jest też bezpośrednie 
oddziaływanie darni użytków zielonych 
na żyzność gleby. Zapobiega ona także 
niszczeniu gleby na terenach narażonych 
na powodzie i erozje. Łąki i pastwiska, 
podobnie jak lasy, wywierają również 
wpływ na atmosferę i w korzystny spo-
sób poprawiają bilans gospodarki wod-
nej. Zwarta darń stwarza filtr biologicz-
ny, zdolny do skutecznego zatrzymywa-
nia i przekształcania wysokich dawek na-
wozów mineralnych w biomasę, dzięki 
temu zapobiega zanieczyszczeniu pod-
ziemnych i naziemnych zasobów wody.

Warto pamiętać, że łąki i pastwiska 
stanowią niekiedy jedyną możliwą for-
mę użytkowania niektórych podmokłych 
gruntów, które nie nadają się pod upra-
wę polową i nie rokują nadziei na otrzy-
mywanie z nich dochodu gospodarcze-
go. Tereny te leżą często w dolinach rzek 
oraz w miejscach zalewowych, na któ-
rych poziom wód gruntowych jest dla 
upraw polowych zbyt wysoki. Szczegól-
nie tam, gdzie występują okresowe wyle-
wy rzek, czy też spływy wód powierzch-
niowych. TUZ ograniczając m.in. spływ 
powierzchniowy, współtworzy natural-
ną retencję zwiększającą zasoby wody. 
Przedwiosenne zalanie traw nie szkodzi 
roślinom, wręcz przeciwnie, stymuluje 
ich rozwój w wyniku użyźniania osa-
dzanymi na ich powierzchni namułami, 
utrzymując tym samym większą różno-
rodność gatunkową.

Z punktu widzenia ogólnej gospo-
darki rolnej użytki zielone stanowią naj-
większą rezerwę naturalną próchnicy 
i azotu. Na polach uprawnych zachodzi 

bowiem szybki ubytek próchnicy, któ-
ry staramy się wyrównać nawożeniem 
organicznym, uprawą roślin na zielony 
nawóz oraz wprowadzaniem do płodo-
zmianu mieszanek koniczynowo-trawia-
stych. Na łąkach i pastwiskach, pokry-
tych wieloletnią roślinnością trawiastą, 
zachodzi natomiast proces gromadze-
nia się próchnicy pod wpływem proce-
su darniowego.

Roślinność TUZ przyczynia się rów-
nież do oczyszczania powietrza przede 
wszystkim dzięki specjalnemu mikrokli-
matowi tych użytków. Mikroklimat ten 
powstaje dzięki znacznej wilgotności dar-
ni i częstej długotrwałej rosie. Para z ro-
ślin osiada i skrapla się na unoszących 
pyłach, zwiększając przez to ich masę, 
które następnie opadają na ziemię. Swo-
isty mikroklimat użytków zielonych po-
woduje też poprawę warunków wilgot-
nościowych terenów przyległych. Po noc-
nym ochłodzeniu woda (w postaci pary, 
mgły lub rosy) wraca częściowo na teren, 
który ją utracił, a częściowo też na obsza-
ry przyległe (w tym również grunty or-
ne) znacznie poprawiając nawilgocenie.

Szczególne znaczenie w ochronie śro-
dowiska mają trwałe użytki zielone, któ-
re są umiejscowione na obrzeżach miej-
skich. Odgrywają one ogromną rolę ze 
względu na zdolność do oczyszczania 
powietrza przez zatrzymywanie i wchła-
nianie zanieczyszczeń stałych i gazo-
wych, a także dzięki wzbogacaniu po-
wietrza w tlen.

Istotną funkcją TUZ w ochronie śro-
dowiska jest również przeciwdziałanie 
erozji gleb (na gruntach ornych jest ona 
25-krotnie większa niż na użytkach zie-
lonych). Położenie łąk na terenach obni-
żonych sprawia, że narażone są one na 
okresowe wiosenne zalewy. Łąki na po-
jezierzu oraz leżące na stokach i grzbie-
tach wzniesień, oraz na zboczach zagłę-
bień wśród pól uprawnych często pod-
legają erozji wodnej. Ten proces niszczą-
cy glebę i roślinność, nie jest na ogół nie-
bezpieczny dla TUZ dzięki pokrywają-
cej je zwartej darni i silnemu ukorzenie-
niu, które nie dopuszcza do rozbijania 
struktury glebowej, a przy tym zagęsz-
cza wierzchnią warstwę gleby.

TUZ zapewnia także warunki życio-
we dla wielu gatunków zwierząt m.in. 
ptakom, gadom i płazom. Znaczenie ich 
w rolnictwie jest coraz częściej doceniane 
jako naturalnych wrogów wielu szkod-
ników roślin. Bioróżnorodność trwałych 
użytków zielonych oprócz aspektów este-
tycznych i krajobrazowych pełni również 
rolę zdrowotną. Niezliczona ilość ziół sta-
nowiąca paszę dla zwierząt korzystnie 
wpływa na ich zdrowie oraz jakość po-
zyskiwanych produktów zwierzęcych. 

Powyższe przykłady pokazują nam, 
jak ważną rolę w środowisku sprawują 
trwałe użytki zielone. Jest to chyba jedy-
na uprawa, która pełni funkcje zarów-
no produkcyjne, jak i przyrodnicze, dla-
tego tak istotne jest, aby były odpowied-
nio chronione przed niszczącymi wpły-
wami techniki oraz ekstensywnym ich 
wykorzystaniu. 

Źródła:
- Jankowska-Huflejt Halina: Rolno-środowi-
skowe znaczenie trwałych użytków zielo-
nych. Problemy Inżynierii Rolniczej 1/2007

- Burczyk i In.: Rola trwałych użytków zielo-
nych w zapewnieniu stanu równowagi eko-
logicznej środowiska przyrodniczego. Woda-
-Środowisko-Obszary Wiejskie 2018 s. 21-37

- Mioduszewski Waldemar, Jankowska –Hu-
flejt Halina: Woda i użytki zielone w rolni-
czym krajobrazie. Wiadomości Melioracyj-
ne i Łąkarskie tom 54 nr 2 2011r
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Nowoczesne rolnictwo ma na celu nie tylko zwiększanie wydajności i plonu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo 
żywności i ochronę środowiska. Do głównych zasad współczesnego rolnictwa należy między innymi oszczędne 
wykorzystanie wody.

mgr inż. Aneta Gralewska 
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Ełku

Rozwój rolnictwa a deficyt wody

Woda jest jednym 
z najcenniejszych 
zasobów natural-
nych ziemi i jedno-
cześnie głównym 
elementem produk-
cji rolnej. Jej brak bę-
dzie stanowić najpo-

ważniejszy czynnik ograniczający pro-
dukcję żywności. Musimy zatem zwięk-
szyć efektywność wykorzystania wody 
w rolnictwie. Może nam w tym pomóc 
stosowanie odpowiednich technologii 
rolniczych. 

Ochrona wody może odbywać się po-
przez: lepsze systemy nawadniania, ho-
dowlę roślin potrzebujących mniej wody, 
stosowanie produktów i metod zwiększa-
jących plony. Każdego roku straty w rol-
nictwie spowodowane przez szkodniki 
choroby i chwasty wynoszą od 20% do 
40% upraw na całym świecie. Zmniej-
szenie tych strat, poprzez zoptymalizo-
waną ochronę roślin lub zwiększenie to-
lerancji upraw na suszę, pozwoliłoby na 
zwiększenie plonów przypadających na 
jednostkę wody.

Rozwiązania pozwalające maksymal-
nie wykorzystać wodę w gospodarce rol-
nej, to przede wszystkim:
q Poprawa struktury gleb – wpłynie na 

zwiększenie retencji glebowej;
q Stosowanie zabiegów przeciwerozyj-

nych i uprawa poplonów – wpłynie 
na ograniczenie spływu powierzch-
niowego;

q Właściwy płodozmian i odpowiedni 
dobór oślin – wpłynie na zmniejsze-
nie parowania;

q Zwiększenie zasilania wód podziem-
nych;

q Zwiększenie zawartości próchnicy 
w glebie;

q Ograniczenie parowania z powierzch-
ni gleby.

Przykłady wdrażania pozytywnych 
rozwiązań można już obserwować w nie-
których gospodarstwach rolnych na tere-
nie powiatu ełckiego. Rolnicy najchętniej 
stosują zabiegi: 

q Bezorkowej uprawy roli, czyli brak 
odwracania warstwy powierzchnio-
wej gleby, co powoduje mniejsze pa-
rowanie.
W systemie uprawy bezpłużnej, brak 

jest orki, ale stosuje się głębokie spulch-
nianie i mieszanie roli przy użyciu głę-
boszy, gruberów, bron talerzowych. Skut-
kiem takiej agrotechniki jest pozostawie-
nie dużej ilości materiału roślinnego na 
powierzchni pola w postaci mulczu (są 
to resztki po zbiorze przedplonu tj. sło-
ma, biomasa międzyplonu). Chroni on 
glebę przed erozją wodną i wietrzną, za-
trzymuje znaczne ilości wody opadowej, 
zabezpiecza strukturę gleby przed znisz-
czeniem, aktywizuje mikroorganizmy 
glebowe, poprawia właściwości gleby.

q Wzbogacania gleby w próchnicę, któ-
ra jest wyznacznikiem żyzności gleby.
Próchnica ma duże zdolności do za-

trzymywania wody i jednocześnie do-
starczania roślinom pierwiastków od-
żywczych. W celu zwiększenia zawarto-
ści próchnicy w glebie należy stosować: 
właściwe następstwo roślin, regularne 
nawożenie organiczne i naturalne (na-
wozy zielone, kompost, obornik, uprawa 
konserwująca, międzyplon, wsiewki ko-
niczyny w plon główny).

q Prawidłowego płodozmianu i ogra-
niczania uprawy roślin jarych.
Należy tak skonstruować płodozmian, 

aby zwiększyć przyrost materii organicz-

nej i jednocześnie zmniejszyć tempo jej 
mineralizacji. Należy więc zadbać o po-
prawę bilansu próchnicy w glebie po-
przez zwiększenie udziału roślin bobo-
watych (rośliny te zarówno wzbogacają 
glebę w substancję organiczną, jak i po-
prawiają strukturę gleby i właściwości 
wodno-powietrzne, dzięki silnie rozbu-
dowanemu systemowi korzeniowemu) 
oraz ograniczenie udziału zbóż jarych 
na rzecz ozimin (uprawy jare są bardziej 
wrażliwe na suszę, zwłaszcza w okre-
sie wiosennym, natomiast odpowiednie 
przygotowanie gleby jesienią, umożliwi 
zatrzymanie wody z opadów zimowych, 
z których będą korzystać uprawy ozime)
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q Właściwego nawożenia mineralne-
go, zwłaszcza potasem, który regu-
luje gospodarkę wodną roślin.
Niedobór potasu powoduje więdnię-

cie młodych roślin, dlatego zaleca się jego 
coroczne stosowanie przedsiewne i po-
główne, aby rośliny lepiej przetrwały fazę 
rozwoju korzeni. Zapotrzebowanie gleby 
na potas, a także na azot, fosfor i mikro-
elementy, znakomicie pokrywa obornik, 
który w dawce ok. 35 t/ha pozwala na 
całkowitą rezygnację z nawożenia mine-
ralnego, zwłaszcza w przypadku gospo-
darstw o ekstensywnym użytkowaniu 
gruntów rolnych. 

Susza staje się coraz większym pro-
blemem polskiego rolnictwa. Zmieniając 
krajobraz wiejski, wpływamy na funkcjo-
nowanie całego ekosystemu. Niekontro-
lowane osuszanie terenów podmokłych, 
zalewowych, z czasem wywołuje zbyt 
duże przesuszenie i całkowitą zmianę 
warunków glebowych, niekoniecznie ko-

rzystną dla nas i środowiska. Musimy 
więc uważać na zbyt intensywne zabiegi 
agrotechniczne i kontrolować dalsze pro-
cesy technologiczno-glebowe, a jednocze-
śnie dbać, by zatrzymywać i wykorzysty-
wać „każdą kroplę wody”. 

Źródła:
- D. Jaskulski, I. Jaskulska „Współcze-
sne sposoby i systemy uprawy roli w teo-
rii i praktyce rolniczej” – Broszura CDR 
w Brwinowie o/Poznań 2016 – https://
cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/201-
6/2016-WSPOLCZESNE-SPOSOBY-I-
SYSTEMY-UPRAWY-ROLI-W-TEORII-
I-PRAKTYCE-ROLNICZEJ.pdf

- Praca zbiorowa: M. Kołacz, A. Piszcze i in-
ni „Nowoczesne technologie produkcji zbóż” 
– publikacja KPODR w Minikowie 2018 – 

- https://www.kpodr.pl/wp-content/uplo-
ads/2019/02/nowoczesne-technologie.pdf

- Red. N. Dobrzyńska, W. Dembka „Gospoda-
rowanie wodą w rolnictwie w obliczu suszy” 
– publikacja MRiRW, Puławy 2020 - https://
www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2020/07/
Gospodarowanie_wod%C4%85_w_rolnic-
twie_w_obliczu_susz-1.pdf

- https://www.kalendarzrolnikow.pl/5563/susza-
dokucza-rolnikom-jak-lepiej-wykorzystac-
kazda-krople-wody

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

W obecnych czasach, w dobie intensywnego rozwoju rolnictwa oraz ciągłych zmian klimatycznych 
mających wpływ na rozkład opadów fundamentalne znaczenie ma zastosowanie kompleksowych, zin-
tegrowanych rozwiązań i działań związanych z gospodarką wodną.

Zarówno naturalne warunki środowiskowe, jak i klimatyczne w sposób istotny wpływają na jakość 
i ilość wody. Występujące w dzisiejszych czasach anomalie pogodowe doprowadzają coraz częściej do 
zachwiania równowagi pomiędzy opadami, a potrzebami roślin w okresie wegetacji. Zmiany te w bez-
pośredni sposób wpływają na wysokość i jakość plonów, a tym samym na wytwarzanie produktów 
rolnych. Zaburzenia jakości i różnorodności plonów powodują zwiększenie zapotrzebowania na wodę 
w rolnictwie. Zasoby wodne charakteryzują się dużą zmiennością sezonową oraz przestrzenną. Dzi-
siejszy stan hydrologiczny naszego kraju jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych melioracji, 
które miały miejsce w rolnictwie i leśnictwie, w latach powojennych. W wyniku tych 
działań, zmniejszeniu uległa naturalna zdolność retencyjna zlewni, co spowodowało 
szybszy spływ wód opadowych i roztopowych do rzek. Skutkiem tych działań jest 
wzrastające zagrożenie powodziowe oraz wydłużające się okresy suszy. Co gorsza 
zauważalne w ostatnich latach zmiany klimatyczne potęgują te ekstremalne zjawiska, 
powodując niekiedy duże straty w gospodarce i środowisku przyrodniczym.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

SPOSOBY MAGAZYNOWANIA WODY
NA OBSZARACH WIEJSKICH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.
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CENY PASZ (12.04.2021 r.)

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

Pasza CJ 40,00
Pasza DJ 41,00
śruta sojowa ( 1 dt) 230,00
śruta rzepakowa (1 dt) 149,00

De Heus-Stendera Lubawa drób
Brojler 1 25 kg/46 zł
Brojler 2 25 kg/44 zł
Odchów 1 25 kg/41 zł
Odchów 2 25 kg/39zł
Nioska 25 kg/40 zł
Drób wodny 25 kg/43 zł

De Heus-Stendera Lubawa Trzoda
Prestarter MPU 4%
Mammy Perfekt

20 kg/64 zł

Prestarter MPU C 25 kg/53 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/76 zł
Konc.HGC Super 25 kg/63zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/130zł
Premiks Grower/Tucz-
nik 2,5%

25 kg/107zł

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk 20 kg/142 zł
Ekono Milk 20 kg/130 zł
West Milk 20 kg/110 zł
Kaliber Starter 25 kg/41 zł
Kaliber Junior 25 kg/38 zł
Krowimix 18 Basic 25 kg/30 zł

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

Produkty SANO
Laktoma 44,00
Meggi 35 84,00
Mleko Milsan 152,00
Protamilk Complite 72,00
Protamino Forte 76,00
Protamino Matra 68,00
Protamino Piggi 78,00
Profisan 148,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j, Kurzętnik”
Power Starter 76,00
otręby pszenne 79,00
Power tucznik *25 kg) 70,00
Provit L (25kg) 65,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 60,00
śruta rzepakowa 150,00
śruta sojowa 228,00

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
otręby pszenne 126,00
Lactoma 182,00
Mleko Milsan 556,00
San Bull 228,00

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

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

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro ProRobot 20
bez GMO

149,50

Agro Finezja 22 bez GMO 156,50
Agro Werwa bez GMO 276,00
Agro Extra Energia bez GMO 171,50
Agro Delicja bez GMO 199,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 183,50
Agro Musli KPP bez GMO 194,50
Agro Starter bez GMO 164,00
Agro Kadet bez GMO 151,50
Agro MH bez GMO 123,00
Agro Top CJ bez GMO 144,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 228,00
Maximus 38 MH z GMO 235,00

korektory 
Mikor 38 Active bez GMO 208,00
Mikor 34 Energia bez GMO 184,00
Mikor 38 bez GMO 218,00
Mikor 40 Protect bez GMO 205,00
Mikor 40 S 203,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 211,00
BullStar Strong bez GMO 189,50
BullStar Treściwy
bez GMO

130,00

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 154,00
Agro Mix 28 bez GMO 160,00

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

Pasze dla bydła cena (zł/dt)
Krówka 143,00
Lactoma 182,00
Cielak 1 184,00
Cielak 2 176,00
Opas 150,00
Keno 110,00
Pasze dla trzody cena(zł/dt)
Tucznik koncentrat 294,00
Starter Standard 186,00
Prestarter 1 236,00
Pasze dla drobiu cena(zł/dt)
Brojler 2 192,00
Brojler 3 194,00
Kura nioska 208,00
Kura z podwórka 176,00
Koncentrat 35 264,00

preparaty mlekozastępcze
Agrorac 1 718,00
Agrolac Excellent 698,00
Agrolac Komfort Plus 565,00
Agrolac Len 528,00

premiksy
VitAgro Repro Max 690,00
VitAgro SomiFix 530,00
Vit Agro Smart 545,00
VitAgro Elita 525,00
VitAgro TMR 355,00
Vit Agro Standard 375,00
VitAgro Zasuszenie 450,00
VitAgro Gladiator 325,00
Vit Agro CJ Max 345,00
VitAgro Silver Efekt 345,00
VitAgro Silver Somat 395,00
VitAgro Karot 475,00
RumBa Active 515,00
KillAcid 415,00
Agro Bufor Tytan 315,00
Calcium Koncept 128,00
VitAgro Przygotowanie 760,00
VitAgro Lakto Somat 450,00
VitAgro Rozród 520,00
Agro Fat 695,00
Agro Bufor Max S.C. 295,00
Agro Bufor 268,00
MYcoKill 610,00
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych
Agro TOP 16 bez GMO 117,00
Agro TOP 18 bez GMO 120,50
Agro TOP 20 bez GMO 127,00
Agro TOP 22 bez GMO 134,00
Agro TOP 24 bez GMO 138,50
Agro Perfect18 128,50
Agro Perfect 19 136,00
Agro Perfect 20 139,50
Agro Perfect 23 144,50
Pasze dla kur niosek opak.25 kg
Kura Nioska 41,13
Kura Nioska bez GMO 41,63
Kura Nioska Zagrodowa 41,88
Koncentrat sojowy dla kur niosek 41,10

kurczak brojler farmerski
Brojler Starter 45,63
Brojler Grower 43,88
Brojler Finiszer 43,13
drób wodny
Gęś/Kaczka 1 44,38
Gęś/Kaczka 2 40,88

indyki
Indyk Vit Starter 57,25
Indyk Vit Grower 51,75
Indyk Vit Finiszer 46,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (12.04.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

UNIROL-NOWAK
Sp. J. Ełk

ZRiO Agroplon 
Bartoszyce

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

P.U.-H. "CHEMIROL" 
Bartoszyce

opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł opak. zł
HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1 l 115,75
galmet 20SG 50 g 40,73
Galaper 200 EC 1 l 64,94
Cewino 500 S.C. 1 l 225,00
Rosate Clean 360 SL 20 l 287,34
Mezotop 500 S C 1 l 56,19
Saper 500 S.C. 1 l 153,95
Atlantis 12 OD+Actiriob 500 ml 77,28
Fenoxinn 110 EC 1l 155,00
Fundamentum 700 WG 30 g/300 g 60/485
Maister Power 42,5OD 5l 798,00
Nixon 50SG+Asystent 80 g+100 ml 34,00
Mustang 306 SE 1l 110,00
Rimel 25SG+Asystent 60 g+100 ml 92,00
Attribut 70 SG 120 g 165,80
Agrosar 20l 244,00
Chwastox Extra 300 SL 1 l 12,80 1 l/5 l 22/85
Chwastox nowy trio 390 SL 1 l 49,00
Chwastox Turbo 340 SL 1 l 20,15 34,00 1 l 31,00
Gold 450 EC 1 l 47,45
Fernando Forte 300EC 1 l 72,40
Glean 75 WG 100 g 197,60
Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 18,47 20 g 27,00
Tayson 464 1 l 33,85
Lentipur FLO 500SC 1 l 28,45 35,21
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 133,30
Randap/FLEX 480 1 l 43,00 1 l 42,24
Roundap  Ultra 360 SL 1 l 23,17 1 l 31,50 1 l 34,00 1 l 35,00 5 l 116,78
Mustang Forte 195 SE 1 l 60,52 70,00
Titus 25 WG 100 g 286,70

FUNGICYDY
Spodnam 554 DC 1 l 165
Ambrossio 500 S.C. 1l 105,00
Makler 250 SE 1l 96,00
Topsin M 500 S.C. 1 l 85
Kier 450 S.C. 1 l 161,77
Proteus 110 OD 1 l 135
Targa 10 EC 1 l 125,00

INSEKTYCYDY
Delemetros 100 S.C. 1l 188,90

ZAPRAWY i regulatory
Nuprid 600FS 0,25l 171,65 5l 361,21
Orius Extra 02WS 0,9kg 44,70 0,9 kg 59,00
Syrius 02WS 0,3 kg 22,00
Asahi SL 1 105,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (12.04.2021 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

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

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

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

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL 5 l 97,00 1 l 14,00 1 l/5 l 14/65
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 129,00 1 l/5 l 32/155 1 l//5 l 31/150
Huzar Activ 387 OD 1 l 110,00 1 l 115,00
Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 221,00
Maister POWER 42,5 OD 1 l 151,00 5 l 795,00 5 l 790,00
Mustang forte 195SE 1 l 112,00 5 l 666,00 1 l/5 l 110/520
Roundap Ultra 360 SL 20L 417,00
Titus 25 WG 100 g 327,00
Mustang 306SE  1l 116,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Chisel 75 WG 60 g 99,00
Puma Uniwersal 069 EW 5 l 618,00 1 l 135,00 1 l 134,00 1l 135,00

FUNGICYDY
Artea 330 EC  5 l 720,00
Tarcza Łan 250 EW 1 l 58,00
Funaben Plus 02WS 0,3 kg 22,00

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG  40 g 174,00
Actar 25 WG 40 g 22,00
Decis Mega 50 EW 1 l 135,00
Mospilan 20SP 200 g 99,00 2,4 g 7
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CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (12.04.2021 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu
Żywiec wieprzowy

– 4,70-5,40 zł + VAT
- WBC kl. E-6,60-6,80 zł + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:

jałówki – śr. 7,9
buhajki – śr. 8,8

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-14

byki pow. 300 kg R-14

jałówki: 6,20 zł-6,70zł +VAT 
byki (HF): 7,00-7,50+VAT

byki mięsne: 7,30-7,80+VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 8,35 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 12 brak skupu

CENY SKUPU MLEKA (12.04.2021 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 0,40  0,12  0,30 1,72 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M.Mrągowo 1,68

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”
Oddział w Lubawie 0,11 0,10 0,1+0,05 1,71 0,1-0,22

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

za kontr. użytk.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (12.04.2021 r.)

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

Biskupiec    100-160 0,80-1,00

Ełk 95 80 80 100-120 0,80-1,00

Giżycko    160-200 0,60-0,80

Olecko 96 78 78 140-190 0,70-1,00

Orneta 100 75 80 0,65

Pisz    120-190 0,7-1,00

Szczytno    105 1,15
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CENY NAWOZÓW (12.04.2021 r.)

Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

Amiga” sp. z. o.o. 
Kętrzyn”

„Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec”

„U Krzyśka” K.Samoraj
Mrągowo

„UNIROL-NOWAK 
Sp. J. Ełk”

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

„Zaopatrzenie Rolnictwa 
i Ogrodnictwa „Agroplon” 

Bartoszyce”

Chemirol Bartoszyce

„Centrala Nasienna 
Nidzica”

„Halwit 
Grabinek”

„BAY WA Nowa Wieś 
14-400 Pasłęk”

P.H.U. „Biochem”
Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (12.04.2021 r.)

Usługa/firma (zł/godz) SKR Rybno SKR Rudzienice Agroperfekt Kisielice ROL-BART FU-H
S.Bartkowski Lidzbark

Orka pług 4-skibowy 172,80 229,50 h 240,00

Orka pług 5-skibowy 330,00

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

Roztrząsanie obornika 388,80 184,50 h 90 za 1 przyczepę 13 t

Transport 1-przyczepa 123,00 150 h 130,00

Transport 2-przyczepy 147,60 170,00 150,00

Siew kukurydzy 189,00 h 150/ha 130 (ha)

Najem ciągnika 140,00 h

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

Siew zbóż 180,00 130 (ha)

Wysiew nawozów 162,00 h 50 (ha)

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/tona 250 (25 t/h)

Kultywator 172,80

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

Agregowanie 80 (ha)

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00

Opryskiwanie      40 (ha)

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

Wypożyczenie ciągnika 108 h 120,00

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

Bronowanie 97,20

Wałowanie 97,20

Talerzowanie 172,80 261,00 100 (ha)

Ładowarka 129,60 155,70 130,00 120/h

Spycharka 129,60

Koparka 108,00 100,00

Równarka 135,00

Zestaw niskopodwoziowy 147,60

Zbiór kukurydzy na kiszonkę 850 (ha)

Koszenie kukurydzy na ziarno 360 (h)

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

Koszenie kombajnem zbożowym 300 (ha)

Zbiór balotów turem 126,00 h

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 25 zł/szt

Zbiór zielonek 581,40-632,70 h 300,00

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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W Polsce za 60% marnowanej żywności odpowiadają konsumenci, a przeciętna rodzina wyrzuca rocznie jedzenia za 
około 4000 zł – mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

mgr Radosław Skudlarz 
Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Powinniśmy mieć większy
szacunek do żywności

– Czym zajmuje się Bank Żywności?
– Powstaliśmy po to, by z jednej strony 
zwrócić uwagę na zjawisko marnowania 
żywności, z drugiej zaś na ogromną rze-
szę ludzi żyjących w ubóstwie. Ideą Ban-
ku jest uratowanie każdego kilograma 
żywności, który został wyprodukowany 
i przekazania jej osobom ubogim. 

W ubiegłym roku uratowaliśmy w ten sposób 655 ton żyw-
ności, która trafiłaby do kosza, a tak znalazła się u mieszkań-
ców Warmii i Mazur, którzy na co dzień nie są w stanie ku-
pić pełnowartościowej żywności. 

Od wielu lat podejmujemy także działania związane z po-
prawą żywienia. Zainicjowaliśmy powstanie wojewódzkiej 
strategii walki z niedożywianiem dzieci, angażując do tego 
wiele podmiotów. Skupiamy się na działaniach edukacyjnych 
w zakresie niemarnowania żywności, prawidłowego żywie-
nia, a także aktywizacji zawodowej różnych grup społecz-
nych. Żebyśmy mogli lepiej realizować te działania, powołali-
śmy do życia Kuźnię Społeczną, w której bije jej serce – kuch-
nia warsztatowa. Uczymy w niej jak nie marnować żywno-
ści i jak dobrze gospodarować zasobami. Mamy wewnętrzne 
przekonanie, że im więcej osób wykształcimy w tym obsza-
rze, tym w przyszłości będziemy mieli zdrowsze społeczeń-
stwo, które będzie marnowało mniej żywności. 

– A dlaczego w ogóle marnujemy żywność?
– Przyczyn jest wiele. Na każdym etapie powstawania żyw-

ności, od pola do stołu, marnujemy jedzenie. Zaczynając od 
rolnictwa, przez produkcję, skończywszy na konsumencie.

W rolnictwie marnuje się surowiec z różnych względów, 
m.in. przez warunki pogodowe, wygląd surowca i jego jakość, 
w procesie pierwotnej obróbki. Widzimy, że technologia i ma-
szyny przystosowane są do zbiorów warzyw i owoców okre-
ślonej wielkości, więc niewymiarowy surowiec pozostaje na 
polu lub w sadzie. Z kolei przy obróbce wstępnej marnujemy 
surowiec przez złe pocięcie czy sortowanie. W wielu przypad-
kach odrzucone warzywa i owoce nadawałyby się do spożycia. 

W kolejnym etapie, produkcyjnym, również marnujemy 
żywność. Choć tu też przyczyny są różne. Warzywa i owoce 
na ogół trzeba szybko zagospodarować, więc istotny jest spo-
sób transportu i przechowywania. Niekiedy surowiec zaparza 
się, co sprawia, że psuje się i gnije. Z kolei część drobiu często 
pada w podczas transportu. Dużo żywności marnuje się rów-
nież podczas jej magazynowania. 

– Na końcu tego łańcucha są konsumenci. Ile marnujemy?
– Federacja Polskich Banków Żywności, w ramach projektu 

PROM, opracowała w 2020 roku, wraz z Instytutem Ochrony 
Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym i SGGW 

raport, z którego wynika, że w Polsce marnuje się około 5 mi-
lionów ton żywności. Szacujemy, że skala może być większa, 
bo niektóre branże zostały niedoszacowane i w badaniu nie 
uwzględniliśmy napojów, które również są marnowane. 

Co może wielu zaskoczyć, aż trzy miliony ton żywności 
z tej liczby marnują konsumenci. Żyjemy w przeświadczeniu, 
że najwięcej marnuje się w sklepach, a to nieprawda. Według 
dostępnych danych możemy powiedzieć, że to ledwie 5-7%. 

Trzeba to podkreślić, w Polsce za 60% marnowanej żywno-
ści odpowiadają konsumenci. 

– Z czego to wynika?
– Główną przyczyną, którą wskazujemy, jest zepsucie pro-

duktu. Ma na to wpływ kilka czynników, między innymi du-
że zakupy lub nabycie jedzenia z krótką datą przydatności do 
spożycia. Często kupujemy na zapas, robimy zakupy bez li-
sty i podświadomie kupujemy coś, co lubimy, nie sprawdza-
jąc, że mamy już to w szafce. W dodatku najczęściej spoży-
wamy produkt, który kupiliśmy jako ostatni, bo wydaje się 
nam najświeższy. 

Często marnowanie związane jest z kalendarzem naszego 
życia. Dużo wyrzucamy w święta, bo staramy się zastawić stół 
dwunastoma daniami. W lecie marnujemy więcej produktów 
mięsnych podczas zbiorowych grilli, na które każdy przycho-
dzi z torbą mięsa. Na jesieni marnujemy dużo warzyw. 

– Gdzie marnuje się więcej? W mieście czy na wsi?
– W mieście. Z badań wynika, że sporo marnują ludzie wy-

kształceni, świadomi, dobrze zarabiający, w wieku 35–50 lat, 
zwracający uwagę na jakość produktów. Te osoby stać na żyw-
ność, więc nie mają problemu z tym, żeby ją wyrzucać. 

Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie
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– Jak walczyć z takim zachowaniem?
– Ważne jest planowanie i robienie listy zakupów. Może to 

prozaiczne, ale na marnowanie żywności ma wpływ także to, 
że chodzimy głodni do sklepu. Nasz mózg podpowiada, że-
by dorzucić więcej do koszyka, bo na pewno to zjemy. Dlate-
go warto przed wyjściem coś zjeść. 

Istotny jest także sposób przechowywania żywności, któ-
rą, niekiedy, po przyjściu z zakupów powinniśmy przepako-
wać. Czasem przynosimy żywność w woreczkach foliowych 
i wkładamy ją do lodówki. A jeśli ona nie oddycha, to gnije. 
Pamiętajmy, że nie wszystko powinno trafić do lodówki. War-
to zapoznać się z zasadami, co powinno się w niej znaleźć, bo 
przecież niektóre warzywa i owoce tracą swoje wartości od-
żywcze, jeśli są w niej przechowywane. 

Ważne jest sprawdzanie dat ważności. Nawet jak się zaga-
lopowaliśmy i kupiliśmy niepotrzebnie produkt, bo już taki 
mamy w domu, to zaplanujmy na najbliższe dwa dni posił-
ki na jego bazie.

Gotujmy z głową. Trochę w naszej mentalności pokutuje 
fakt, że jeśli przygotowujemy posiłek, to musi być go więcej 
niż jesteśmy w stanie zjeść. Niestety wielokrotnie zostają nam 
resztki, które trafiają do kosza.

– Jeśli jednak nagotowaliśmy za dużo, to co zrobić z nie-
zjedzonym?

– Zachęcam do dużej kreatywności w kuchni, bo zawsze to, 
co przygotowaliśmy, może zostać wykorzystane do innej potra-
wy. Wymaga to od nas kreatywności, ale w ten sposób ograni-
czymy marnowanie. Bardzo ważna jest edukacja i uczenie ta-
kich nawyków. Sam mawiam, że po mnie talerz pozostaje za-
wsze pusty. Nie oznacza to, że jestem w stanie zjeść wszystko, 
a to, że zjadam tyle, ile jestem w stanie skonsumować. 

Często widzę w restauracjach, że klienci nakładają jedze-
nie, ale nie dojadają go i żywność trafia do śmietnika. To są 
ogromne straty dla naszych finansów i negatywne skutki dla 
środowiska. 

– Ile kosztuje nas marnowanie żywności?
– Badania mówią, że przeciętnie na Polaka przypada 180 

kilogramów zmarnowanej żywności, ale to średnia, na któ-
rą wpływ mają wszyscy w łańcuchu powstawania jedzenia. 
Sam polski konsument wyrzuca około 100 kg rocznie. Jeże-
li przyjmiemy, że tona żywności kosztuje około 10 tys. zło-
tych, to każdy z nas wyrzuca żywność o wartości tysiąca 
złotych. Czteroosobowa rodzina marnuje zatem około 4000 
złotych rocznie. 

Ale to nie wszystko. Jedna złotówka zmarnowanej żywno-
ści to dziewięć kalorii wyrzuconych do kosza. Nie do końca 
uzmysławiamy sobie, że aby wytworzyć jedną kalorię jedze-
nia, musimy spożytkować dziewięć kalorii innych nośników: 
energii, transportu, pracy ludzkiej. Zmarnowaną przez nas 
złotówkę trzeba przemnożyć przez dziesięć. To realne koszty, 
które ponosi środowisko. 

– To smutny wniosek.
– Dlatego cieszę się, że ten problem został dostrzeżony 

w Unii Europejskiej i na świecie. Parlament Europejski przy-
jął rezolucję, która zakłada, że do 2030 roku zjawisko marno-
wania żywności powinno zostać ograniczone o połowę. Pań-
stwa członkowskie zostały zobligowane, aby dostosować swo-
je regulacje i ograniczyć marnowanie. Sam w ostatnich latach 
widzę, że nastąpiła znaczna poprawa w procesach produkcyj-
nych. Przeszliśmy długą drogę, o czym może świadczyć fakt, 
że w Polsce 15 lat temu w produkcji marnowało się najwię-
cej, 6 milionów ton, a konsumenci marnowali 2 miliony. Te-
raz proporcje kompletnie się odwróciły. 

– A jak Polska wygląda na tle innych krajów w Unii?
– Jesteśmy, niestety, na piątym miejscu. Wydaje mi się, że 

my, jako Polacy, powinniśmy wrócić do większego szacun-
ku do chleba i żywności. Już dawno temu poeci pisali o nie-
marnowaniu kruszyny chleba, zwracali uwagę, że powinni-
śmy szanować żywność i traktować ją jako dobro, które mo-
że nam zniknąć. 

Musimy pamiętać o tym, że areały uprawne maleją przez 
rozrastanie się miast, przemysłu, postępujące zmiany klima-
tyczne i zwiększającą się populację. W połowie XIX wieku na 
Ziemi mieszkał miliard ludzi, dwa miliardy w 1930 roku, a le-
dwie sto lat później jest nas już osiem miliardów. Jeżeli w ta-
kim tempie będzie przybywać ludności, to za 50 lat będzie-
my mieli problem z jej wyżywieniem. Warto dodać, że na ca-
łym świecie marnuje się 1,6 mld ton żywności, którą mogliby-
śmy wykarmić ponad 2 mld ludzi rocznie. Zestawmy to z in-
nymi danymi: w skrajnym ubóstwie żyje 800 milionów ludzi, 
więc marnowana żywność mogłaby całkowicie wyelimino-
wać problem głodu.

– Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że czytelnicy we-
zmą sobie do serca Pana słowa i jeszcze w większym stopniu 
zaczną interesować się problemem marnowania żywności.
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NAJPIĘKNIEJ ŚPIEWAJĄCE PTAKI 
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W majowych ciekawostkach o ptakach naj-
piękniej śpiewających. Tym razem nie tyl-

ko można o nich przeczytać, lecz i posłu-
chać. Prezentujemy dziesięć najbardziej 
znanych i lubianych, nieodłącznie koja-
rzących się z Warmią i Mazurami, ptaków 

śpiewających. Tak pięknie i tak głośno, 
że noce stają się krótsze. Nie tylko pięk-

nie śpiewają, lecz równie pięknie wyglądają.

Jeszcze przed końcem zimy pojawiły się pierwsze ptaki, które daleko nie 
odleciały, a zimę spędziły w ciepłych, południowych regionach Europy lub 
w cieplejszej, południowo-zachodniej części Polski. Najwcześniej, w mar-
cu, przyleciały sikorki – samice, bo samce pozostały na zimę. Koniec zimy 
nieomylnie oznaczał śpiew skowronków. Z nimi zwykle kojarzymy przyjście 
wiosny. Po nich przyleciały szpaki, kosy, drozdy śpiewaki, rudziki, zięby, 
kopciuszki. Najwięcej ptaków zjawiło się jednak w kwietniu – słowiki szare, 
pleszki, muchołówki. Bliżej maja mogliśmy zobaczyć jerzyki. Jako ostatnie 
w maju przyfruwają piękne, żółte wilgi – nasi najlepsi śpiewacy, z którymi 
może równać się tylko słowik.

Najwcześniej zaczynają śpiewać sikorki. Śpiew czasem słychać już 
w ciepłe, słoneczne dni lutego. W marcu na dobre śpiewają już wszystkie 
samce bogatki, nawołując w ten sposób powracające samiczki. Ich śpiew 
oznacza również początek wiosny. Śpiew samca jest tak bogaty i tak do-
nośny, że czasem aż trudno uwierzyć, że to głos małego ptaszka. Dźwięk 
jest miły dla ucha, zwłaszcza o takiej porze roku. Najmniejsza sikorka jest 
mniejsza od wróbla. Ma czarną głowę z białymi policzkami, żółte brzuch 
i piersi, przez które przebiega czarny pas, sięgający do ogona. Wyróżnia 
się bardzo bogatym repertuarem głosów. Posłuchaj: https://www.glosy-
-ptakow.pl/sikora-uboga/

Ptakiem najbardziej kojarzonym z wiosną jest pierwiosnek. Do Polski 
wraca już w marcu. Jego śpiew słychać koło godziny piątej prawie wszę-
dzie. Unikają gęstwiny drzew, bo lubią mieć nad głową niebo. Są niepłochli-
we i lubią ludzi. Łatwe do obserwowania i rozpoznania po śpiewie. Są bardzo 
ruchliwe, wesołe, skromne i niepozornie ubarwione. Szarobrunatne z od-
cieniem oliwkowym, słabo zaznaczona brewka. Nogi ciemne. Łatwo odróż-
nialny po zupełnie odmiennym śpiewie, złożonym z powtarzanych monoton-
nie sylab „cip ciap”. Posłuchaj: https://www.glosy-ptakow.pl/pierwiosnek/.

Najbardziej znanym śpiewakiem, powszechnie występującym, z do-
nośnym głosem jest niewielki, skromnie ubarwiony, nieco większy od wró-
bla skowronek. Piórka ma koloru brunatnoszarego z ciemnymi plamkami 
z wierzchu, a od spodu białawe i kreskowaną pierś. Na głowie ma niewiel-
ki czubek. Śpiewa przez całą wiosnę unosząc się na wysokość 20 metrów 
nad polami, łąkami i pastwiskami. Śpiewając leci spiralnie do góry, wznosząc 
się do 100 metrów. Posłuchaj: https://www.glosy-ptakow.pl/skowronek/.

Kolejnym małym ptakiem pięknie śpiewającym jest słowik, reprezen-
tujący ptaki wędrowne. Talentem muzycznym znów obdarzeni są samce. 
W ciągu dnia śpiewają głośno, a śpiew mają bardzo urozmaicony, od po-
gwizdywania do kląskania. Zdarza się im również koncertować w środku no-
cy. Skrzydła słowika pokryte są piórkami brązowego koloru z oliwkowym od-
cieniem. Na piersi piórka są jaśniejsze, w ciemne plamki, a na ogonie brązo-
we. Słowik należy do najgłośniejszych ptaków. Potrafi śpiewać z głośnością 
równą 80 decybeli. Posłuchaj: https://www.glosy-ptakow.pl/slowik-szary/.

Mały rudzik bardzo lubi śpiewać i czyni to przez cały dzień. Najpiękniej 
śpiewa około dwie godziny przed świtem i około dwie godziny po wscho-
dzie słońca. Rudzik nigdy nie śpiewa dwa razy tak samo. Zmienia motywy 

i brzmienia, czasem zapożyczając melodie od kosa czy drozda. Śpiewem 
ogranicza również swoje terytorium. Samica i samiec ubarwione jednako-
wo, zbliżone są też rozmiarem. Charakterystycznym elementem upierzenia 
jest ruda pierś, gardło i boki głowy. Z czasem rudy kolor jaśnieje i matowie-
je. Upierzenie z wierzchu oliwkowo-szare, oddzielone od rudej plamy sze-
rokim popielatym pasem. Spód ciała biały, boki w bladym, szarobrązowym 
odcieniu. Posłuchaj: https://www.glosy-ptakow.pl/rudzik/.

Kosy i drozdy swój piękny śpiew wiosną rozpoczynają nawet o trze-
ciej nad ranem, siadając wysoko na gałęziach drzew. Głosy mają podob-
ne i czasami trudno je odróżnić. Kosy słyszymy też wieczorem, gdy inne 
ptaki już milkną. Kosy potrafią naśladować przeróżne dźwięki zasłyszane 
w okolicy, gdzie przebywają. Również dźwięki cywilizacji, gdyż w ostat-
nich latach odmiany niewędrownego kosa utożsamiają swój pobyt z mia-
stem. Kosy leśne, wędrujące, śpiewają jeszcze bardziej skomplikowane 
melodie. Samce są zabarwione na czarno, z żółtym dziobem. Upierze-
nie samic jest w dużej części ciemnobrązowe. Posłuchaj: https://www.
glosy-ptakow.pl/kos/.

Drozda, śpiewaka operowego, rozpoznamy po monotonnym melancho-
lijnym śpiewie. Jego pieśń zalicza się do najgłośniejszych ptasich śpiewów. 
Samiec kilkakrotnie powtarza takie same nuty, przechodzi do następnych 
i znowu je powtarza. Jego śpiew zaliczamy zdecydowanie do uspakajają-
cych i relaksujących, wpływających bardzo pozytywnie na nastroje ludzi. 
Posłuchaj: https://www.glosy-ptakow.pl/drozd-obrozny/.

Wiosną można usłyszeć również śpiew zięby. To jeden z najbardziej po-
spolitych europejskich i jeden z najliczniejszych w Polsce, z gatunku niewiel-
kich ptaków. Jest jednym z ostatnich, która dołącza do chóru około szóstej 
nad ranem. Śpiewają samce, a ich melodia jest jedną z najładniejszych pie-
śni. Czasem śpiew zięby znany jest pod nazwą wołania o deszcz, bo sam-
ce odzywają się w ten sposób, gdy zbliża się deszcz lub pogorszenie po-
gody. Samiec z czarnym czołem i szarą aż do niebieskawej czapeczką. Po-
zostałe upierzenie jasnobrunatne, różowe, ceglastoczerwone i zielone. Sa-
mica jest mniej ubarwiona, oliwkowo-brązowa na skrzydłach z dwoma bia-
łymi pasami. Brzuch jasnoszaro-kremowo-pomarańczowy. Wierzch jasno-
brunatno-szary. Głowa taka jak brzuch, z nieco ciemniejszą brwią i szara-
wą czapeczką. Boki głowy i pierś ma zielonkawe. Posłuchaj: https://www.
glosy-ptakow.pl/zieba/.

Bardzo płochliwa wilga, chowa się w koronie drzew, wśród liści. To prze-
piękny ptak z tropikalnym pochodzeniem, jeden z naszych najbarwniejszych. 
Samiec ma całe ciało jaskrawożółte, z wyjątkiem czarnych skrzydeł i ogo-
na z żółtymi rogami. Dziób czerwony. Samica jest znacznie skromniej ubar-
wiona, żółtozielona z kreskowanym spodem. Mimo swego jaskrawego ubar-
wienia, wilgę trudno zobaczyć, gdyż najczęściej przebywa w gęstym listo-
wiu koron drzew. Swą obecność zdradza melodyjnym gwizdem. Posłuchaj: 
https://www.glosy-ptakow.pl/wilga/.

Do porannego chóru, jako ostatni, około godziny siódmej, włącza się 
szczygieł. Najbardziej aktywny jest wiosną i latem. Jego pieśni są jednymi 
z najpiękniejszych. Szczygieł potrafi z łatwością mieszać niskie i wysokie 
tony. Jest chyba najpiękniejszym ptakiem wśród śpiewających. Jest bardzo 
mały, ale ma piękne i kolorowe upierzenie. Przebywa głównie w parkach 
miejskich i ogrodach. Potrafi tworzyć bardzo urozmaicone gniazda w różnych 
dziwnych miejscach. Posłuchaj: https://www.glosy-ptakow.pl/szczygiel/.

Źródła:
- www.lasy.gov.pl; www.ptaki.info.pl; www.wikipedia.pl
- www.glosy-ptakow.pl
- www.pixabay.pl

mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
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Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 roku można się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym, który jest 
przeprowadzany co 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy.

mgr inż. Bartosz Napiórkowski 
Stażysta Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań w 2021 roku. Liczmy się dla polski!

Podczas spisu kumulowane są informacje 
o ludności, gospodarstwach domowych 
jak i warunkach mieszkaniowych, nato-
miast nie ma pytań o zarobki i dochody.

Z reguły pytania dotyczą: 
q Ogólnych danych osobowych;
q Adresu zamieszkania;

q Osób w mieszkaniu/obiekcie zbiorowego zakwaterowania;
q Osób mieszkających za granicą;
q Relacji w rodzinie;
q Kwestionariuszy osobowych emigrantów krótko i długo-

okresowych.

Z tych informacji korzystają urzędy, instytucje państwo-
we, inwestorzy, przedsiębiorcy, kluczowe resorty do plano-
wania działań w zakresie: oświaty, ochrony zdrowia, za-
bezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finan-
sów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszka-
niowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Dane te wyko-
rzystują, również  beneficjenci funduszy europejskich w ra-
mach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) gdyż są 
one konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia wyko-
nalności projektów lub do stworzenia biznesplanów. Wyso-

kość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Euro-
pejskim zależą od liczby mieszkańców, określonej wynika-
mi ostatniego spisu co ma znaczenie dla tworzenia budże-
tów przez samorządy, wysokości subwencji państwowych czy 
dotacji dla gmin i województw. 

Najbardziej popularnym jak i bezpiecznym sposobem prze-
kazania odpowiednich danych jest spisanie się samodzielnie 
za pośrednictwem aplikacji formularzowej dostępnej na stro-
nie GUS – spis.gov.pl. Osoby chcące się spisać, a mają problemy 
techniczne aby uzyskać pomoc jak też odpowiedzi na nurtują-
ce pytania czy wyjaśnienia dotyczące spisu mogą zadzwonić 
pod numer infolinii 22 279 99 99. Ponadto w urzędzie miasta 
czy gminy znajduje się stanowisko komputerowe, przy którym 
można się spisać, pomocą służą też pracownicy urzędu. Od 
osób, które nie dokonają spisu samodzielnie, informacje pozy-
skane będą przez rachmistrzów, podczas wywiadu. 

Wszystkie dane osobowe podane w spisie są poufne i chro-
nione, na zasadach zawartych w ustawie o statystyce publicz-
nej jak i w ustawie o ochronie danych osobowych. Są one ob-
jęte tajemnicą statystyczną. Ma ona charakter absolutny i jest 
wieczysta, co świadczy o tym że nikt nigdy nie otrzyma da-
nych osobowych zawartych w spisie.
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Naturalne warunki środowiskowe i klimatyczne wpływają na jakość upraw rolnych. Anomalie pogodowe i niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne, często doprowadzają do wielu szkód. Szczególnie dotyka to rolników i ich upraw. Do podsta-
wowych szkód można zaliczyć: powódź, huragan, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz 
nawalny, obsunięcie się ziemi, grad, piorun, lawinę.

mgr inż. Bartosz Napiórkowski 
Stażysta Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Szkody wyrządzone przez niekorzystne
zjawiska atmosferyczne i ich szacowanie

W przypadku wy-
stąpienia szkód, fakt 
ten rolnik powinien 
zgłosić w urzędzie 
gminy (miasta). Do 
wniosku rolnik ma 
obowiązek dołączyć 
odpowiednie załącz-

niki takie jak: kopię wniosku złożonego 
do ARiMR o płatności bezpośrednie i wy-
druk z systemu IRZ. Wniosek należy wy-
pełnić drukowanymi literami, wpisując 
wszystkie wymagane dane. Jeżeli gospo-
darstwo rolne działa na obszarze kilku 
województw i szkody powstały na terenie 
więcej niż jednego województwa, protokół 
zbiorczy z szacunku szkód sporządza ko-
misja powołana przez wojewodę właści-
wego, ze względu na położenie najwięk-
szej części gospodarstwa (zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycz-
nia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Aby przystąpić do szacowania szkód, 
musi być nimi dotknięte co najmniej so-
łectwo, gdzie są gospodarstwa, w których 
szkody zagrażają prawidłowemu ich funk-
cjonowaniu (poza szkodami w pojedynczych 
gospodarstwach, powstałych na wskutek pio-
runa). Powierzchnia zniszczonej jednolitej 
uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha. 

Komisja powołana przez wojewodę 
składa się co najmniej z 3 osób w tym:
n 1 przedstawiciela ośrodka doradztwa 

rolniczego,
n 1 przedstawiciela izby rolniczej. 

Ma ona za zadanie oszacować wszyst-
kie szkody, które wystąpiły w gospodar-
stwie rolnym w uprawach, u zwierząt, jak 
i w środkach trwałych. Według definicji 
środki trwałe, są to rzeczowe składniki 
majątku, które są własnością lub współ-
własnością rolnika, a ich wartość prze-
kracza 10 000 zł. Są one wykorzystywane 
do prowadzenia działalności gospodarczej 
przez minimum 1 rok. Mogą to być nieru-

chomości (takie jak budynki, grunty), jak 
również maszyny i urządzenia. 

Szacowanie odbywa się u rolników 
wyłącznie poprzez oględziny na miej-
scu. Nie mogą być uznane inne dowody, 
takie jak: zeznania świadków czy doku-
mentacja fotograficzna. Protokół szacowań 
szkód sporządza się wyłącznie na formu-
larzu dostępnym na stronie ministerstwa rol-
nictwa, w dwóch egzemplarzach, na któ-
rych musi się znaleźć czytelny podpis – 
zarówno członków komisji jak i rolnika. 

Na oszacowanie strat i sporządzenie 
wymaganych dokumentów komisja ma 
czas maksymalnie:
n 2 miesiące od dnia zgłoszenia przez 

rolnika powstania szkód, 
n nie później niż w terminie do 3 miesię-

cy od wystąpienia czynników powodu-
jących szkody. 
W przypadku szkód w środkach trwałych: 

n nie później niż do 12 miesięcy od ustą-
pienia wody, w budynkach w okre-
sie umożliwiającym komisji szacowa-
nie szkód spowodowanych przez po-
wódź. Ważne jest, aby było zgłoszone 
zalanie tych budynków w czasie po-
wodzi i komisja odnotowała to w pro-
tokole z lustracji.
Na plantacji drzew owocowych doko-

nuje się szacowania w dwóch terminach:
n po raz pierwszy – w terminie do 2 mie-

sięcy od dnia powstania szkód, 
n po raz drugi – nie później niż w ter-

minie do 12 miesięcy od dnia powsta-
nia szkód. 
Komisja dokonując oględzin po raz 

drugi sporządza protokół z oszacowania 
szkód. 

Wsparcie dla gospodarstw rolnych

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodar-
stwach straty spowodowane klęskami ży-
wiołowymi, (zgodnie z założeniami pod-
działania 5.2: Inwestycje odtwarzające po-
tencjał produkcji rolnej PROW 2014-2020) 
od dnia 11 marca 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r. mogą składać w ARiMR wnio-

ski o wsparcie finansowe. Wysokość strat 
w uprawach rolnych, zwierzętach gospo-
darskich, czy rybach musi wynieść nie 
mniej niż 30% średniej rocznej produkcji 
rolnej. Wysokość poniesionych strat, jakie 
powstały w gospodarstwie, ustala komi-
sja powołana przez wojewodę. 

Pomoc może być przyznana np. na od-
tworzenie plantacji wieloletnich sadów, 
odbudowę zniszczonych budynków, czy 
zakup nowych maszyn i urządzeń rol-
niczych. Wnioski przyjmują oddziały re-
gionalne ARiMR. Można je składać osobi-
ście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną 
przesyłką pocztową.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką mo-
że otrzymać rolnik w całym okresie reali-
zacji programu, wynosi 300 tys. zł, z tym, 
że nie może przekroczyć ona poziomu 
80% kosztów kwalifikowanych. Są to 
koszty, które podlegają refundacji w ra-
mach programów unijnych. 

Klęski spowodowane suszą

Wnioski o oszacowanie strat spowodo-
wanych przez suszę w gospodarstwach, 
rolnicy mogą składać wyłącznie przy po-
mocy aplikacji suszowej. Aby móc z niej 
skorzystać konieczne jest posiadanie profi-
lu zaufanego. Za pomocą tej aplikacji okre-
śla się zakres strat w wyniku suszy. Wpro-
wadzone przez rolnika dane, są porówny-
wane z danymi zgłoszonymi do ARiMR 
we wniosku o dopłaty bezpośrednie, oraz 
z danymi zawartymi w systemie IRZ. 
Aplikacja generuje automatycznie proto-
kół oszacowania szkód (jeden w ciągu ro-
ku). Jeżeli szkody przekroczą 30% śred-
niej rocznej produkcji rolnej, z ostatnich 
trzech lat poprzedzających rok, w którym 
wystąpiła susza – rolnik ma prawo kilku-
krotnie uzupełniać straty w uprawach do-
tkniętych suszą do momentu podpisania 
wniosku profilem zaufanym.

Źródła:
- arimr.gov.pl
- minrol.gov.pl
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Od 15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2021. W tego-
rocznym naborze nastąpiło kilka zmian o których rolnicy powinni pamiętać. W kampanii 2021 rolnicy nie otrzymają 
tzw. wniosków spersonalizowanych, o czym informuje ARiMR. Rolnicy jak co roku w wypełnieniu wniosków o dopłaty 
bezpośrednie będą mogli uzyskać profesjonalne wsparcie doradców rolniczych WMODR.

mgr inż. Szymon Krysiuk 
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Bartoszycach

Dopłaty bezpośrednie w 2021 roku

Do tej pory rolnicy posiadający gospodar-
stwa o powierzchni poniżej 10 ha mie-
li możliwość złożenia wniosku o dopłaty 
w formie papierowej jako oświadczenie 
o braku zmian we wniosku w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Aktualnie o wsparcie 
można ubiegać się jedynie drogą elektro-
niczną w aplikacji eWniosek Plus. 

Pojawiły się również zmiany w przyznawanych płatnościach 
do uprawy pomidorów, roślin strączkowych oraz konopi włók-
nistych odmiany Finola. W przypadku uprawy pomidorów do 
uzyskania dodatkowej płatności będzie konieczne założenie 
plantacji z rozsady oraz obsady roślin wynoszącej co najmniej 
20 000 szt. na hektar. W bieżącej kampanii nie przewidziano 
różnicowania stawki dopłat za uprawę roślin 
strączkowych na ziarno. Do tej pory staw-
ka była dwukrotnie wyższa za pierw-
sze 75 ha roślin strączkowych zbie-
ranych na ziarno. Plantatorzy ko-
nopi włóknistych Finola mu-
szą mieć na uwadze, iż od 
tego roku konopie tej od-
miany nie będą objęte 
dodatkowym wspar-
ciem. Zmiany dotyczą 
również płatności eko-
logicznej i rolno-środo-
wiskowo-klimatycznej. 
Rolnicy którzy podjęli zobowią-
zania ekologiczne od 15.03.2021 r. bę-
dą je realizować przez okres 3 lat (dotychcza-
sowe zobowiązania były 5-letnie).

Zobowiązania niektórych pakietów rolno-środowiskowo-kli-
matycznych podejmowanych od 15.03.2021 r. będą realizowane 
przez okres 2 lat (do tej pory wszystkie zobowiązania były 5-let-
nie). Dotyczy to Pakietu 2., Pakietu 3., Pakietu 6., Pakietu 7. Pozo-
stałe pakiety pozostają niezmienione i będą realizowane w ciągu 
5 lat. Kilka istotnych zmian pojawiło się w ramach dobrostanu 
zwierząt. Rolnicy starający się o to wsparcie w przypadku braku 
zmian w planie na dobrostan swoich zwierząt, przed upływem 
25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich dostarczyć powinni do 
biura powiatowego oświadczenie o braku zmian w planie. W ta-
kim przypadku nie ma potrzeby sporządzania nowego planu.

W przypadku wariantu 1.2. Dobrostan tuczników – wa-
runkiem przyznania płatności do tuczników jest pochodzenie 
tuczników od loch dobrostanowych, czyli loch objętych wnio-
skiem o przyznanie płatności w ramach wariantu 1.1 i w od-

niesieniu do których zostało ustalone, że w dniu złożenia 
wniosku w ramach wariantu 1.1 nie są utrzymywane w sys-
temie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmo-
wym, ale jedynie przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okre-
sie okołoporodowym.

W przypadku wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – 
wypas i 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych gru-
powo – zwiększona powierzchnia w budynkach, wprowadzo-
no degresywność płatności:
n 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 

1 sztuki do 100 sztuk,
n 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 

101 sztuki do 150 sztuk,
n 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej po-

wyżej 150 sztuki.

W przypadku warian-
tu 2.3. Dobrostan krów 

mamek nastąpiła zmiana 
terminu realizacji zapew-

nienia wypasu wszyst-
kim utrzymywanym 
w gospodarstwie kro-

wom mamkom, cielę-
tom, jałówkom i opa-

som o masie do 300 kg 
w typie użytkowym 

mięsnym od 1 kwiet-
nia roku, w którym został 

złożony wniosek o przyzna-
nie płatności dobrostanowej – 

w przypadku gdy ten wniosek zo-
stał złożony do 1 kwietnia lub od dnia wska-

zanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypa-
su – w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 
1 kwietnia, do 15 października roku, w którym został zło-
żony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

Nowością w ramach dobrostanu jest Dodanie nowego Pa-
kietu 3. Dobrostan owiec, obejmującego wariant 3.1. Dobrostan 
owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

W tym roku rolnicy mogą składać wnioski do 17 czerwca. 
Wnioski można będzie składać do 12 lipca, jednak należy li-
czyć się z pomniejszeniem o 1% płatności za każdy dzień ro-
boczy opóźnienia. Zmiany we wnioskach można będzie skła-
dać do 17 czerwca 2021 r. Aby uniknąć błędów w wypełnia-
niu wniosków obszarowych zachęcamy do współpracy z do-
radcami WMODR. Ostateczny termin składania wniosków to 
12 lipca 2021 2021 r.
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Definiując kalkulacje rolnicze, można powiedzieć, że kalkulacje to rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk. 
Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań or-
ganizacyjnych i ekonomicznych. Nie należy utożsamiać kalkulacji z obliczeniami. Kalkulacje dotyczą przyszłości, 
natomiast obliczenia opierają się na faktycznych zaszłościach lub wielkościach, które można ściśle określić.

mgr Klaudia Miziej 
Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kalkulacje rolnicze

Głównym celem „kalkulacji rolniczej’’ jest 
pokazanie poziomu kosztów bezpośred-
nich i wieloletniej tendencji zmian relacji 
cen do wyniku finansowego (dochód rol-
niczy netto). Przy sporządzaniu kalkulacji 
posłużono się metodą podziału kosztów, tj. 
wszystkie koszty poniesione w gospodar-
stwie są rozdzielane między różne dzia-

łania produkcji. Do bezpośrednich kosztów produkcji zwierzę-
cej zaliczamy: zakup paszy, pasze potencjalnie towarowe (obli-

czane na podstawie bezpośrednich kosztów produkcji roślin-
nej) i inne koszty takie jak inseminacja, usługi weterynaryjne, 
środki czystości itp. 

Istotnym jest, że zamieszczane kalkulacje sporządzane są 
na podstawie uśrednionych wyliczeń i mają charakter poglą-
dowy. Należy pamiętać, iż przyjęte parametry mogą się zmie-
niać w zależności od gospodarstwa.

Zgodnie z cyklicznym udostępnianiem kalkulacji w BI, za-
mieszczamy kolejną kalkulację, tym razem żyta.

Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – żyta (grudzień 2020)

Wyszczególnienie J.m. Cena

Poziom intensywności

Niski Średni Wysoki

Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość  (zł)

Wartość produkcji         

Żyto (ziarno) dt 57,17 30,00 1 715,00 40,00 2 286,67 50,00 2 858,33

Plon uboczny dt 9,00 39,00 351,00 52,00 468,00 65,00 585,00

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

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

Płatność cukrowa         

Płatność do roślin strączkowych na ziarno         

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

Wartość produkcji ogółem    3 055,66  3 744,33  4 432,99

Materiał siewny         

Własny         

Z zakupu dt 177,00 1,50 265,50 2,50 442,50 2,80 495,60

Razem materiał siewny    265,50  442,50  495,60

Nawozy (w czystym składniku)         

Azot (N) kg 3,71 80,00 297,13 100,00 371,41 120,00 445,69

Fosfor (P2O5) kg 3,97 60,00 238,42 90,00 357,63 90,00 357,63

Potas (K2O) kg 2,56 80,00 205,17 90,00 230,82 130,00 333,40

Obornik t        

Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,13 750,00 97,22 750,00 97,22 750,00 97,22

Inne kg       

Razem nawozy    837,94  1 057,08  1 233,94

Środki ochrony roślin         

- Zaprawy nasienne:         

Kinto Duo 080 FS l 109,00 0,15 16,35 0,15 16,35 0,15 16,35

- Chwastobójcze         

Expert Met 56 WG kg 213,61 0,35 74,76 0,35 74,76 0,35 74,76
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Alister Grande 190 OD l 122,50   0,80 98,00 0,80 98,00

Atlantis 12 OD l 175,70 0,45 79,07 0,45 79,07 0,45 79,07

Tomigan 250 EC l 89,75   0,70 62,83 0,70 62,83

- Grzybobójcze         

Falcon 460 EC l 142,04 0,40 56,82 0,40 56,82 0,40 56,82

Amistar 250 SC l 137,99 0,60 82,80 0,60 82,80 0,60 82,80

- Owadobójcze         

Fury 100 EW l 91,80 0,10 9,18 0,10 9,18 0,10 9,18

 - Inne         

Cerone 480 SL l 67,49 1,00 67,49 1,00 67,49 1,00 67,49

Razem środki ochrony roślin   386,46  547,28  547,28

Inne koszty         

Sznurek szt 41,00 1,50 61,50 1,50 61,50 1,50 61,50

Razem inne koszty   61,50  61,50  61,50

Koszty bezpośrednie    1 551,40  2 108,36  2 338,33

Nadwyżka bezpośrednia    1 504,26  1 635,97  2 094,67

Praca maszyn własnych         

Podorywka z bronowianiem h 60,20 1,50 90,30 1,50 90,30 1,50 90,30

Bronowianie h 56,03 0,50 28,02 0,50 28,02 0,50 28,02

Wysiew NPK h 49,82 0,50 24,91 0,50 24,91 0,50 24,91

Orka zimowa h 61,91       

Orka siewna h 58,07 2,00 116,14 2,00 116,14 2,00 116,14

Uprawa przedsiewna h 61,91 0,70 43,33 0,70 43,33 0,70 43,33

Siew h 65,16 1,20 78,20 1,20 78,20 1,20 78,20

Oprysk (×3) h 52,37 1,20 62,85 1,20 62,85 1,20 62,85

Wysiew N (×2) h 49,82 0,60 29,89 0,60 29,89 0,60 29,89

Transport ziarna h 57,53 0,50 28,77 0,50 28,77 0,50 28,77

Załadunek słomy h 50,98 2,00 101,95 2,00 101,95 2,00 101,95

Transport słomy h 57,53 2,00 115,06 2,00 115,06 2,00 115,06

Razem praca maszyn własnych    719,41  719,41  719,41

Usługi z zewnątrz         

Zbiór kombajnem h 280,00 1,20 336,00 1,20 336,00 1,20 336,00

Prasowanie słomy h 94,54 1,20 113,45 1,20 113,45 1,20 113,45

Razem koszty usług    449,45  449,45  449,45

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

Inne  5,0%  136,01  163,86  175,36

Razem koszty inne    316,01  343,86  355,36

Koszty pośrednie    1 484,87  1 512,72  1 524,22

Koszty całkowite    3 036,27  3 621,08  3 862,54

Koszt jednostkowy produkcji 1 dt    101,21  90,53  77,25

Wskaźnik opłacalność produkcji 
(bez uwzglednienia wartości dopłat bezpośrednich) %  -31,96  -23,93  -10,85 

Wskaźnik opłacalność produkcji 
(z uwzglednieniem wartości dopłat bezpośrednich) %  0,64  3,40  14,77 

Dochód rolniczy (bez dopłat)  zł/ha  -970,27  -866,41  -419,21 

Dochód rolniczy (z dopłatami)  zł/ha  19,39  123,25  570,45 
Założenia: 1. Uprawa intensywna na glebach I – III klasy kompleksu pszennego b. dobrego i dobrego oraz na kompleksie żytnim bardzo dobrym
 2. Uprawa średniointensywna – na glebach kl. IV kompleksów żytnich.
 3. Gleby o średniej zasobności w przyswajalne składniki pokarmowe.
 4. Odczyn gleby obojętny lub zbliżony do obojętnego – pH 6-6,5.

Bieżące Informacje nr 5 [379]  n  Maj 2021 39

z ekonomią za pan brat



Termin realizacji: 20 lipca 2021 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

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

zaprasza do wzięcia udziału wyjeździe studyjnym:

„Szlakiem ginących zawodów
i tradycji na Warmii i Mazurach”

w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
Warmii i Mazur”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl



Rolnicy posiadający małe gospodarstwa rol-
ne, o niskim potencjale produkcyjnym, w celu 
osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej, 
mogą przekształcić swoje gospodarstwo lub 
rozwinąć swoją produkcję rolniczą. Właściciel 
gospodarstwa może też zróżnicować produkcję 
w gospodarstwie w kierunku pozarolniczym. 
W procesie dywersyfikacji gospodarstwa czę-

sto jest niezbędny dostęp do wiedzy oraz odpowiednich rozwią-
zań w zakresie współpracy i wprowadzania produktów do obrotu.

Realizacja pomysłu/marzenia rolnika odnośnie prowadzenia 
działalności pozarolniczej wiąże się często z obawą przed przej-
ściem z ubezpieczenia w KRUS na ZUS. Dlatego warto wiedzieć, 
że taki rolnik może kontynuować ubezpieczenie w rolniczej kasie 
ubezpieczeniowej pod pewnymi warunkami. Wykonywanie dzia-
łalności w zakresie: leśnictwa, rybactwa śródlądowego, wynajmu 
pokoi, sprzedaży domowych posiłków, usług związanych z poby-
tem turystów lub sprzedaży produktów z gospodarstwa, nie bę-
dzie kwalifikowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. 
Ważnym aspektem w wyborze kierunku rozwoju gospodarstwa 

i wsparcia jest posiadanie wiedzy o wysokości aktualnej wielko-
ści ekonomicznej gospodarstwa. 

Mając pomysł na rozwinięcie działalności rolnik może sko-
rzystać z premii z poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarol-
niczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, w wy-
sokości od 150 do 250 tys. zł lub z poddziałania „Restrukturyza-
cja małych gospodarstw” w wysokości 60 tys. zł.

Aby zachęcić rolników do rozwoju swoich gospodarstw lub 
przejścia na działalność pozarolniczą pracownicy Warmińsko-
-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie przygotowali seminarium internetowe „Innowacyjne działal-
ności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielar-
skich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”, które odbędzie 
się zdalnie w dniu 27 maja 2021 roku. Podczas seminarium swo-
imi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele dobrych prak-
tyk z przedsiębiorczości na obszarach wiejskich nie tylko z na-
szego regionu, w tym laureat europejskiego konkursu. Omawia-
na będzie również tematyka wprowadzania innowacji w przydo-
mowym ekologicznym ogrodzie i sadzie oraz w produkcji natu-
ralnych mieszanek ziołowych na Warmii i Mazurach.

Wprowadzanie innowacji kojarzy się często z kosztownym i żmudnym procesem, jednak wdrażanie nowych trendów 
ma pozytywny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej małych gospodarstw rolnych. Warmińsko-Mazurski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego uczestniczy w procesie rozwoju funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich poprzez 
aktywizację potencjału rozwojowego zainteresowanych rolników.

mgr inż. Aleksandra Szwacka-Skiendziul 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Innowacyjne działalności pozarolnicze
– alternatywa dla małych gospodarstw rolnych

Termin realizacji: 20 lipca 2021 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

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

zaprasza do wzięcia udziału wyjeździe studyjnym:

„Szlakiem ginących zawodów
i tradycji na Warmii i Mazurach”

w ramach operacji:

„Promocja dziedzictwa kulturowego
Warmii i Mazur”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wmodr.pl

zaprasza do wzięcia udziału w webinarium w ramach operacji pt.:

„INNOWACYJNE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZE,
W TYM PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO SUROWCÓW ZIELARSKICH

– ALTERNATYWA DLA MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH”
Operacja realizowana w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021

Webinarium odbędzie się 27 maja 2021 roku.
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/s5UYCK2CChbJ2Ra78

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Organizator:
Aleksandra Szwacka-Skiendziul,
kontakt: 665 830 954,
e-mail: a.szwacka@w-modr.pl

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

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

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

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Uczestnikami konkursu byli pracownicy 
o krótkim stażu pracy w WMODR – zarów-
no doradcy terenowi, jak i specjaliści działów.

Cele konkursu:

q Nabywanie umiejętności innowacyjnego 
i kreatywnego podejścia do zarządzania 
dostępnymi zasobami;

q Wymiana informacji i ich wykorzystanie w rozwiązywaniu 
problemów i świadczeniu usług doradczych;

q Nabywanie umiejętności kreatywnego podejścia pracowni-
ków doradztwa rolniczego do współpracy z rolnikami i innymi 
mieszkańcami obszarów wiejskich oraz instytucjami rolniczymi;

q Wzajemna wymiana wiedzy i umiejętności oraz kreatywne-
go podejścia do kluczowych klientów WMODR.

Przedmiotem konkursu była samodzielnie przygotowana, 
autorska prezentacja/forma przekazu (na wybrany temat/problem, 
w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności), skierowana do konkret-
nej, doraźnie wybranej grupy odbiorców. Oceny dokonała komi-
sja konkursowa powołana przez Dyrektora WMODR, w składzie:
n mgr inż. Damian Godziński – przewodniczący komisji,
n mgr Małgorzata Micińska-Wąsik – z-ca przewodniczącego komisji,
n mgr inż. Maria Suszko – członek komisji (org. konkursu),
n dr inż. Rodian Pawłowski – członek komisji,
n mgr inż. Agnieszka Wiśniewska – członek komisji.

Przygotowane i zaprezentowane przez specjalistów i dorad-
ców WMODR tematy zadań/problemów dla doraźnie dobranej 
grupy odbiorców, były dla lektorów dużym wyzwaniem i wy-
magały zarówno pomysłowości co do trafności wyboru tema-
tu, jaki i formy jego przekazu. Wszyscy lektorzy korzystali rów-
nież z aplikacji SLIDO, aby pozyskać dodatkową opinię od po-
zostałych uczestników konkursu w odniesieniu do prezento-
wanego tematu.

Komisja wysłuchała 20 wystąpień i oceniła uczestników 
konkursu, wg sześciu jednolitych kryteriów, które dotyczyły:
q Kreatywności i poprawności samodzielnie opracowanej pre-

zentacji i wskazanych odbiorców szkolenia; 
q Wykazania się znajomością zidentyfikowanego problemu/za-

gadnienia/sytuacji;
q Przejrzystości i uporządkowania autoprezentacji, zgodności 

ze zidentyfikowanym problemem/zadaniem, 
q Innowacyjnego tematu oraz sposobu jego przekazu;
q Postawy i formy przekazu prelegenta; 
q Kreatywnego podejścia do rozwiązania problemu/zadania 

i utrzymanie uwagi odbiorców.

Według tych samych kryteriów lektorzy oceniali również sie-
bie wzajemnie „każdy każdego”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za uczest-
nictwo w konkursie oraz nagrody Dyrektora WMODR za zajęcie 
I, II i III miejsca i za wyróżnienie, jak poniżej (osoby nagrodzone):

W dniu 8 kwietnia 2021 r. odbył się w formie zdalnej konkurs „Kreatywny i innowacyjny specjalista/doradca WMODR 
2021”, zorganizowany przez WMODR, jako jedna z form edukacji wewnętrznej i wzajemnego poznania się.

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkurs „Kreatywny i innowacyjny
Specjalista/Doradca WMODR 2021”

Lektor
Nazwisko i imię

Komórka
organizacyjna Temat autoprezentacji Miejsce Ocena

wzajemna

Karaszkiewicz Paulina Sekcja
Transferu Wiedzy Storytelling – opowieść o skutecznym doradztwie I. I.

Przetakiewicz Karolina ZD w Działdowie Patogeny grzybowe w uprawie jęczmienia jarego
– zapobieganie i ochrona chemiczna I. VII.

Doliwa Karolina PZDR Nr 5 Co można zmienić/usprawnić w pracy doradcy rolniczego
aby zwiększyć jej skuteczność w kontakcie z rolnikami? II. III.

Nowicki Marcin Sekcja
Transferu Wiedzy Czy małe gospodarstwo musi oznaczać małe możliwości? II. II.

Karpiński Szymon ZD w Iławie Jak zagospodarować słabe i zdegradowane gleby na terenie 
gminy Lubawa? III. VIII.

Kłodowska Izabella Dział Rolnictwa
Ekologicznego

Innowacyjne rozwiązanie technologiczne
oczyszczania ścieków na terenach wiejskich III. VIII.

Wronowski Rafał ZD w Gołdapi Główne problemy w uprawie rzepaku – jak je ograniczyć? wyróżnienie IX.
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Prognozowane perspektywy są również ko-
rzystne, co wynika z dynamicznego global-
nego popytu i oczekiwanego otwarcia usług 
gastronomicznych (restauracje, bary, kawiar-
nie), spodziewanymi po dostatecznym za-
awansowaniu szczepień.

Wybrane produkty roślinne

n Zboża – ceny wszystkich głównych zbóż wzrosły zgod-
nie z cenami światowymi. Prognozuje się, że globalna kon-
sumpcja wzrośnie, głównie ze względu na zapotrzebowanie 
na paszę dla zwierząt. Produkcja zbóż w UE może osiągnąć 
295,2 mln ton w sezonie 2020/21, co oznacza wzrost o 5,3% 
w porównaniu z rokiem ubiegłym.

n Nasiona oleiste – całkowita produkcja tych nasion wzrośnie 
w UE o 3,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnie 
16,7 mln ton w 2021/22 r. 

n Rośliny wysokobiałkowe – produkcja wzrosła o 7,9% w se-
zonie 2020/21, a w latach 2021/22 może wzrosnąć o 5,2%, 
głównie ze względu na krajowy popyt na żywność.

n Produkcja cukru – szacowany jest na najniższy od 5 lat po-
ziom 14,4 mln ton w sezonie 2020/21. Stwierdzono, że spa-
dek ten wynika głównie z powszechnej choroby żółknięcia 
we Francji. Dalsza konsumpcja powinna pozostać stabilna, 
prowadząc do zmniejszenia zapasów.

n Produkcja jabłek – pozostaje stabilna w sezonie 2020/21 
i wyniosła 11,5 mln ton. Obserwuje się zwiększoną kon-
sumpcję domową w okresie pandemii Covid-19. Prognozuje 
się, że spożycie świeżych jabłek na mieszkańca utrzyma się 
na wysokim poziomie 15,4 kg.

n Produkcja pomarańczy w UE w sezonie 2020/21 jest o 8% 
wyższa niż w roku poprzednim. Po wysokim popycie na 
świeże pomarańcze w 2020 r., konsumpcja ma pozostać wy-
soka na poziomie 12,9 kg na mieszkańca.

Produkty zwierzęce

n Produkcja mleka w UE w 2021 r. zwiększy się o 1%, dzię-
ki wzrostowi wydajności, pomimo dalszego spadku liczby 
krów mlecznych. Prognozuje się, że 21% mleka ze zwięk-
szonej produkcji przeznaczona będzie na produkcję sera.

n Ser i masło w UE – sprzedaż detaliczna będzie na wyż-
szym poziomie w porównaniu z okresem sprzed Covid-19, 
ale spożycie świeżych produktów mlecznych spadnie po 
szczycie w 2020 r i powinno pozostać powyżej poziomu 
sprzed Covid-19. 

n Wołowina – produkcja w UE spadła o 1,2% w 2020 r. 
i prognozuje się, że będzie nadal spadać w 2021 r. o 0,9%, 
pomimo planowanego ożywienia popytu w drugiej poło-
wie 2021 r.

n Wieprzowina – produkcja wzrosła o 1,2% w 2020 roku. 
Po dwóch latach spektakularnego wzrostu, eksport zmniej-
szy się ze względu na powolną odbudowę chińskiego sek-
tora wieprzowiny po afrykańskim pomorze świń. Doprowa-
dzi to do nieco niższej produkcji w 2021 r. (-0,7%).

n Drób – produkcja w UE w 2020 r. wzrosła o 1% i oczeku-
je się, że utrzyma podobny wzrost w 2021 r. (+1%). Sektor 
ten został dotknięty ptasią grypą wykrytą w 18 krajach UE. 
W 2021 roku powinien nastąpić nieznaczne ożywienie eks-
portu, wraz ze stopniowym znoszeniem zakazów eksportu 
(związanych z ptasią grypą).

n Mięso baranie i kozie – produkcja w UE wzrosła o 2% 
w 2020 r. Przewiduje się, że produkcja spadnie o 1% w 2021 r. 
Mniejsza dostępność mięsa baraniego na rynku krajowym 
może doprowadzić do wzrostu cen w UE.

Źródło:
- ec.europa.eu/info/news

30 marca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała raport (pierwsza edycja), który zawiera szczegółowy przegląd 
najnowszych trendów i perspektyw dla sektora rolno-spożywczego. W raporcie stwierdza się, że sektor rolny Unii Euro-
pejskiej (UE) wykazał się odpornością podczas kryzysu związanego z Covid-19, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży 
detalicznej i konsumpcji domowej..

mgr inż. Maria Suszko 
Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Korzystne krótkoterminowe perspektywy 
dla sektorów rolnictwa w UE
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

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

2021 r. – nabór ciągły

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.03.2021 r.

listopad 2021 r.

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

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

31.03 – 30.06.2020 r.
31 marca – 29 maja 2021 r.

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

6.

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

czerwiec 2021 r.

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

30.11.2020 – 28.01.2021 r.
czerwiec 2021 r.

8. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ 
operacji „Premie dla młodych rolników” 31 marca – 29 maja 2021 r.

9. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 15.04 – 31.05.2021 r.
październik 2021 r.

10.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

19.03 – 17.06.2020 r.
31.12.2020 – 29.03.2021 r.

wrzesień 2021 r.

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

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

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

14. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 
typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmujący rolników wrzesień 2021 r.

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

16.

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

październik 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umie-
jętności”

kwiecień, maj,
październik 2021 r.

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

19. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” do 14 września 2020 r.
czerwiec 2021 r.

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

do 3 grudnia 2020 r.
maj/czerwiec 2021 r.

listopad/grudzień 2021 r.

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

29.11.2019 r.
– 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 17.05.2021 r.

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

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

27. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

3.08 – 11.09.2020 r.
17.05 – 27.06.2021 r. 

paźdz./listopad 2021 r.

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

1.06 – 31.07.2020 r.
1.06 – 31.07.2021 r.

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

PRZYPOMNIENIE
Tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców

w ramach PROW 2014-2020
nadal nie obowiązuje

n Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), we wszystkich działaniach PROW na lata 2014-2020, 
gdzie wcześniej obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – tryb ten nie obowiązuje od dnia 
18.04.2020 r. i nadal.

n Z dniem 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz 
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

n Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili takie postępowanie i ponieśli koszty kwalifiko-
walne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. Ustawy, również nie są obowiązani do 
stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Złożona przez nich dokumentacja nie będzie 
oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

n Wytyczne te mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przy-
padku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców 
(w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być doko-
nywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Dokumentacja ww. postępo-
wań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, 
a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana 
do Agencji – nie musi być załączana do wniosku o płatność. 
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Wymagania dotyczące Beneficjenta

O premię na „Restrukturyzację małych 
gospodarstw” może starać się rolnik lub 
małżonek rolnika posiadający gospodar-
stwo obejmujące co najmniej 1 ha grun-
tów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy 
sadów lub nieruchomości służącej do pro-

wadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produk-
cji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa mu-
si być mniejsza niż 13 tys. euro. Ubiegający się o premię wi-
nien prowadzić w celach zarobkowych, osobiście i na własny 
rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej 
lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Kolejnym 
warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji go-
spodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, bę-
dzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 
10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielko-
ści z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Forma i wysokość pomocy

Osoba uprawniona, która zdecyduje się na rozwój swojego 
małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bez-
zwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 
procent po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przy-
znaniu pomocy, a 20 procent po poprawnej realizacji biznespla-
nu. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzo-
ną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie 
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodar-
stwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, 
przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić war-
tość równą co najmniej 80% kwoty pomocy. 

Zmiany terminów

W ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” zmie-
nia się termin na wydanie przez dyrektora oddziału regional-
nego ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy – z 210 
dni na 180 dni. Wynika to z konieczności skrócenia, na ostat-
nim etapie wdrażania PROW 2014-2020, terminu na wydanie 
przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy. Ponad-
to zmianie ulega ostateczny termin na zakończenie realiza-
cji biznesplanu i złożenia wniosku o płatność drugiej raty po-
mocy – z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r. Wynika to 
z wprowadzenia dwuletniego okresu przejściowego pomię-
dzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przy-

szłym okresem programowania i dotyczy beneficjentów, któ-
rzy dopiero będą składać wnioski o płatność drugiej raty po-
mocy. Dlatego też beneficjent premii na „Restrukturyzację ma-
łych gospodarstw” może złożyć wniosek o płatność drugiej ra-
ty pomocy po realizacji biznesplanu, nie później niż do dnia 
upływu 3 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy 
(4 lat w przypadku wyrażenia przez ARiMR zgody na wy-
dłużenie okresu realizacji biznesplanu), ale nie później niż do 
dnia 31 sierpnia 2025 r.

Składanie biznesplanu na nośniku USB

Do 30 czerwca 2021 r., jeżeli biznesplan nie jest składany 
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzyn-
kę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lu-
tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 
i 2320) składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, 
DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biz-
nesplanu. Od 1 lipca 2021 r., jeżeli biznesplan nie jest składany 
w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych 
w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. 
o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 
r. poz. 72), składa się go na informatycznym nośniku danych 
(CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowa-
nia biznesplanu. Dla naboru wniosków o przyznanie pomocy 
przeprowadzanego w 2021 roku doręczenie korespondencji na 
elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważ-
ne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu 
publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Zmiany przepisów w ramach
„Restrukturyzacji małych gospodarstw”
Od 31 marca do 29 maja 2021 r. do dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnio-
ski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Zmiany wynikające z przepisów nowelizacji roz-
porządzenia na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach naboru przeprowadzonego w 2021 r. 
spowodowane są m. in koniecznością skrócenia terminów na ostatnim etapie wdrażania PROW 2014-2020.

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

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
q z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 441. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 15 marca 2021 r. 

q z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnio-
ski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego. Dz.U. z 2021 r., poz. 453. Rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2021 r. 

q z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowa-
nie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej i jego wypłatę. Dz.U. z 2020 r., poz. 474. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 17 marca 2021 r. 

q z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na in-
westycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 548. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 marca 2021 r. 

q dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych 
województwach lub latach w ramach określonych działań 
lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 567. Rozporządzenie we-
szło w życie z dniem 30 marca 2021 r. 

q z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadze-
nia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwie-
rząt. Dz.U. z 2020 r., poz. 581. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 31 marca 2021 r.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 610. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw 
oraz rynku chmielu. Dz.U. z 2021 r., poz. 618.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy – Prawo wodne. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 624.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych. Dz.U. z 2021 r., poz. 630

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie danych niezbędnych do właściwego monitorowania re-
alizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 458.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 marca 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego kra-
jowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie. M.P. 2021, poz. 304
Wysokość: 
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty po-

mocy de minimis wynosi: 
a) w rolnictwie – 295 932 125,00 euro, 
b) w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro; 

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty 
pomocy de minimis na dzień 16 marca 2021 r. wynosi: 
a) w rolnictwie – 243 953 153,46 euro, 
b) w rybołówstwie – 2 135 287,57 euro.

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi-
nansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nr 198. Wnioskodawca: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

q Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rol-
nych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Nr RD338. 
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

q Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub 
zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 
1 marca 2021 r.
Według informacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego od 1 marca 2021 r. zmieniły się kwoty miesięcznego 
przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świad-
czeń emerytalno-rentowych.
Od 1 marca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniej-
szenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpo-
wiednio:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 820 

zł 60 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 095 zł 40 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniej-
szenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunika-
tem z dnia 15 lutego 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia za IV kwartał 2020 r. (5 457 zł 98 gr).
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Chleb od dawna towarzyszył w życiu czło-
wieka i cieszył się wielkim szacunkiem. 
Symbolizuje pożywienie, dostatek i po-
myślność. Z chlebem związanych jest wie-
le tradycji i zwyczajów, a nawet przesą-
dów. Jego obecność jest również widoczna 
w licznych przysłowiach i powiedzeniach. 

Jest na tyle głęboko zakorzeniony w tradycji, że nie traktuje-
my go jako zwykły pokarm. W Polsce chleb zawsze miał i ma 
po dziś dzień szczególne miejsce w życiu człowieka. Pierwsze 
wzmianki na jego temat pochodzą z X wieku. Według legendy 
król Bolesław Chrobry spiesząc na umówione spotkanie z ce-
sarzem Niemiec – Ottonem III – mijał po drodze różne miej-
scowości. Przejeżdżając przez jedną z nich poczuł niesamowitą 
woń, która unosiła się z domu pewnego gospodarza. Zapropo-
nował on królowi poczęstunek swoim wybornym wypiekiem. 
Król był tak zachwycony smakiem i zapachem chleba, że po-
stanowił z tej wyjątkowej okazji nadać miejscowości nazwę Pie-
kary. W XII wieku zaczęły pojawiać się pierwsze młyny i cechy 
piekarskie. Na mocy przywileju księcia Bolesława Wstydliwe-
go w 1260 roku powstał w Krakowie najstarszy cech piekarzy. 

Chleb był wszechobecny w różnych sytuacjach życiowych. 

Szczególną rolę odgrywał między innymi przy przestąpieniu 
progu nowego domu po raz pierwszy. Chleb stawał się pierw-
szym domownikiem, gdyż uważano, że w ten sposób sprowa-
dza się do domu szczęście i zgodne życie domowników. Wa-
runkiem koniecznym było jednak, aby chleb wniesiony do no-
wego domu, był upieczony jeszcze w poprzednim miejscu za-
mieszkania. Dbano też, by chleba nigdy nie marnować. Nawet 
jego resztek nie wolno było wyrzucać, a jedynie przeznaczać 
na skarmienie zwierząt. 

W staropolskiej tradycji chleb był zawsze szanowany i po-
strzegany jako dar życia. Przed pokrojeniem chleba obowiąz-
kowo należało uczynić na nim znak krzyża, by wyrazić w ten 
sposób wdzięczność Bogu za jego otrzymanie. Starano się tak-
że zawsze pamiętać, aby nie kłaść chleba na brudnym stole ani 
spodem do góry, ponieważ oznaczało to sprowadzenie kłótni 

w rodzinie i nieszczęścia. Żywa jest w dalszym ciągu tradycja 
całowania kromki chleba, która wcześniej upadła na ziemię - 
w ten sposób okazuje się jego poszanowanie. Niestety zdarza 
się też często, że upada nam chleb wcześniej posmarowany ma-
słem. Wówczas dobrze jest sprawdzić, na którą stronę upadł, 
bowiem upadek kromki chleba masłem do góry wróży bogac-
two i dobrobyt, przeciwnie zaś, jeśli spadnie masłem do dołu. 
Zgodnie z innym przesądem położenie bochenka chleba prze-
krojoną stroną w kierunku okna może spowodować, że „uciek-
nie on z domu”. Stąd też, jeśli chcemy, by nam chleba nigdy nie 
zabrakło, powinniśmy układać go przeciwną stroną. Według 
innego wierzenia, krojąc chleb warto zwrócić uwagę czy uzy-
skane kromki są proste. Nierówne kromki świadczą bowiem 
o obecności kogoś nieszczerego w domu. Niedobrze jest także, 
gdy chleb kruszy się podczas krojenia lub jedzenia, bo jest to 
zapowiedź zbliżającej się kłótni. 

Znanym powszechnie staropolskim zwyczajem było wi-
tanie gości chlebem i solą. Praktykowaną od dawien dawna 
i obecną również w dzisiejszych czasach tradycją jest chociaż-
by powitanie chlebem i solą nowożeńców. Początki tej tradycji 
sięgają XVI wieku, kiedy to rodzice witali państwa młodych 
po powrocie z kościoła. Osobą witającą nowożeńców w pro-
gu była najczęściej matka panny młodej trzymająca w rękach 
chleb z solą. Po złożeniu życzeń młodej parze wypowiadała 
ona słowa: „aby wam nigdy nie zabrakło chleba”. Po tym po-
witaniu goście mogli już zasiąść do stołów, a młoda para zja-
dała po kawałku chleba z solą. Ten, kto pierwszy zjadł krom-
kę, miał rządzić domem. 

Chleb odgrywał także symboliczną rolę przy innych oko-
licznościach. Sam wypiek chleba traktowany był jako coś bar-
dzo ważnego i wymagającego odpowiednich umiejętności. Taj-
niki jego wyrobu były przekazywane z pokolenia na pokole-
nie – gospodynie przekazywały je swoim córkom. Dziewczy-
ny wychodzące za mąż musiały posiąść umiejętność pieczenia 
chleba, gdyż lepszy wypiek gwarantował im wyższy status. 

Chleb był także symbolem obecnym przy takich wydarze-
niach jak narodziny dziecka czy pogrzeby. 

W okresie międzywojennym po narodzinach dziecka położ-

O chlebie słów kilka – część 2
Motyw chleba w zwyczajach, tradycjach, wierzeniach i twórczości literackiej
Chleb bez wątpienia jest podstawowym składnikiem diety większości z nas. To właśnie dzięki temu zyskał on 
miano „chleba powszedniego”. Jest podstawowym artykułem spożywczym znanym od wieków na całym świecie.

mgr inż. Monika Hodór 
Starszy Specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
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nica (kobieta rodząca) i matka chrzestna zwykły obdarzać się 
nawzajem pieczywem. Przyjęcie chleba przez matkę chrzest-
ną było symboliczną akceptacją swojej nowej roli z wszelki-
mi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. Chleb w ob-
rzędach związanych z narodzinami miał za zadanie chronić 
dziecko i jego matkę przed złymi mocami. W obrzędach po-
grzebowych chleb był natomiast traktowany jako pożywienie 
dla duszy zmarłego i dusz jego przodków. Był też formą za-
płaty przy przeprawie przez rzekę rozdzielającą świat żywych 
od świata umarłych. 

Chleb zaznaczył także swoją obecność w codziennej pracy 

ludzi. Otóż towarzyszył on m.in. obrzędom związanym z roz-
poczęciem prac w gospodarstwie rolnym. Po powrocie z siewu 
gospodarz wręczał domownikom chleb, co czyniło go w pew-
nej mierze kapłanem. Spożycie przyniesionego przez niego pie-
czywa traktowane zaś było jako akt Komunii Świętej. Silnie po-
wiązanym z chlebem zwyczajem było i nadal jest obchodze-
nie dożynek zamykających ważny etap prac polowych związa-
nych z uzyskaniem zboża niezbędnego do wyrobu pieczywa. 

Szczególny charakter przypisywano chlebowi podczas Świąt 
Bożego Narodzenia. Jakość wypieczonego chleba miała wpływ 
na przyszłość i pomyślność. Dobrze wypieczony i bez pęk-
nięć skórki wróżył gospodarzowi zdrowie i szczęście. Nie-
zwykłym zwyczajem nawiązującym do chleba było jego wy-
piekanie w związku z dniem Zwiastowania Najświętszej Ma-
rii Panny. Wypiekom nadawano kształty różnych narzędzi rol-
niczych m.in. takich, jak: bron, sierpów czy pługów. Wierzono, 
że w tym dniu Matka Boska „otwiera” ziemię rodzącą płody 
rolne. Chleb był i nadal jest ważnym atrybutem Świąt Wielka-
nocnych, gdzie oprócz głównego bohatera w postaci jaja, od-
grywa on ważne znaczenie i obowiązkowo powinien znaleźć 
się w koszyku wielkanocnym – symbolizuje bowiem przyjaźń 
i gościnność oraz zapewnia dobrobyt i pomyślność. 

Chleb towarzyszył również w innych dziedzinach życia. 
Miał między innymi zastosowanie w dawnym lecznictwie, np. 
jako zamiennik aspiryny używany przy bólach głowy. Chleb 
„pomagał” również w bardzo nietypowych sytuacjach - gospo-
darz, któremu ukradziono konia miał za zadanie upiec chleb 
i pierwszy bochenek z pieca położyć na stole wypukłą stro-
ną. Następnie musiał wbić w niego nóż i posypać solą dooko-
ła. Wszystkie te czynności miały spowodować odzyskanie ko-
nia lub ujęcie sprawcy kradzieży. 

Nawiązanie do chleba, jego roli i znaczenia, znajdziemy tak-
że w wielu przysłowiach. A oto ich przykłady:

„Nie samym chlebem człowiek żyje”,
„Aż miło na duszy, jak świeży chleb puszy”,
„Bez chleba i soli – zła miłość”,
„Bez pracy, nie ma kołaczy”,
„Biedna to kraina, gdzie się chleb kończy, a kamień zaczyna”

„Chleb i woda – nie ma głoda”,
„Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty”,
„Chleb z solą – znak i hasło zgody”,
„Ciężko pracować trzeba na kawałek chleba”,
„Dobry chleb z solą, byle z dobrą wolą”,
„Każdy za chlebem idzie”,
„Kto chleb ze sobą nosi, ten o niego nie prosi”,
„Kto chleba nie żałuje, nigdy go nie traci”,
„Nie ma chleba, nie ma soli – gospodynię głowa boli”,
„W pole za chlebem, do lasu po drzewo”,
„Z tej mąki chleba nie będzie”.

Temat chleba obecny jest także w literaturze. O chleb prosi-
my również w codziennej modlitwie „Ojcze nasz”. Wypowia-
dane słowa: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” 
przypominają nam, że nie jesteśmy samowystarczalni i potrze-
bujemy pożywienia. Jezus uczy nas, byśmy prosili o chleb nie 
tylko dla siebie, ale dla całej braterskiej wspólnoty świata – sło-
wa Ojca Świętego wypowiedziane podczas audiencji ogólnej 
w Watykanie w 2019 roku. Do utworów literackich zawierają-
cych wątek chleba należą m.in.: Dziady - część IV A. Mickiewi-
cza, „Moja piosnka” C.K. Norwida, „Testament mój” J. Słowac-
kiego, „Bagnet na broń” W. Broniewskiego, „Chłopi” W. Rey-
monta, „Potop” H. Sienkiewicza czy „Dziewczyna, która pode-
ptała chleb” H. CH. Andersena. 

Chleb posiada niezwykle istotne znaczenie w naszym życiu. 
Szacunek dla niego okazywany jest od zarania dziejów, aż po 
dziś dzień. Chleb jest nie tylko pokarmem dla ciała, ale także 
ważnym symbolem w polskiej kulturze.

Źródła:
- Adamczewska M., Kunda M., Fiedoruk A., Zarzycki A., Księga chle-
ba, Poznań, wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2009, ISBN 978-83-
7506-171-0 

- http://muzeum-chleba.pl/pl/strony/przyslowia-zwiazane-z-chlebem.
html

- www.niedziela.pl
- www.odzywianie.info.pl
- https://swiezynki.pl/chleb
- www.dietetyk-justynasamol.pl
- https://swiezynki.pl/chleb
- https://kuchnialidla.pl/chlebowe-przesady 
- https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/139-listopad-gru-
dzien-nr-52/kultura-i-tradycje-ludowe/287-o-symbolice-chleba-w-
tradycji-ludowej 

- http://www.piekarnia-cukiernia.pl/pl/Ciekawostki/Zwyczaje-zwiaza-
ne-z-chlebem

- https://www.edukacja.edux.pl/p-18431-chleb-w-tradycji-ludowej.php
- https://www.naszeszlaki.pl/archives/44993
- http://polskiepieczywo.pl 
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Wszystko zaczęło się 
w 2015 roku, kiedy 
to zgodnie z tradycją, 
państwo Aleksandra 
i Jakub Gierej prze-
jęli ojcowiznę po ro-
dzicach. Gospodar-
stwo to położone jest 

we wsi Jeleń, w gminie Lidzbark (po-
wiat działdowski). Młode małżeństwo, 
już jako rolnicy, zdecydowało się konty-
nuować po rodzicach produkcję mleka 
krowiego, od początku dbając o jego naj-
wyższą jakość.

Początki były trudne. Dla świeżo upie-
czonego rolnika – Jakuba – wyzwanie by-
ło niemal nierealne. Pan Jakub pochodzi 
z miasta i całe życie w nim spędził, a wieś 
była dla niego głównie miejscem odpo-
czynku i sielanki, nie miał żadnego do-
świadczenia w pracy ze zwierzętami i pro-
dukcji roślinnej. Pani Aleksandra pracę 
w gospodarstwie miała we krwi, od dziec-
ka bowiem pomagała rodzicom w pracach 
polowych i przy zwierzętach. Dzięki temu, 
ta dwójka potrafiła połączyć marzycielski 
ton Jakuba z twardym przywiązaniem do 
ziemi Aleksandry. Pozytywne nastawie-
nie, wizja rozwoju gospodarstwa i wza-
jemne wsparcie w działaniu, już w pierw-
szym roku ich działalności przyniosły sze-
roko zakrojony plan modernizacji gospo-
darstwa i perspektywy rozciągające się na 
przyszłe pokolenie Gierejów. 

Oboje – Aleksandra i Jakub – otrzy-
mali olbrzymie wsparcie od swojej rodzi-
ny i nieocenioną pomoc sąsiedzką, uzu-
pełnili swoje wykształcenie zdobywając 
kwalifikacje zawodowe z zakresu techni-
ka rolnika i technika weterynarii.

Dzięki pomocy doradczej złożyli swój 
pierwszy wniosek o pomoc finansową 
w ramach PROW 2014-2020 „Premia dla 
młodych rolników”. Od samego począt-
ku byli zainteresowani każdą możliwo-
ścią pogłębienia wiedzy rolniczej i pomo-
cą w wypełnianiu wniosków oraz doku-
mentacji niezbędnej w pozyskaniu środ-
ków finansowych dla rozwoju ich gospo-
darstwa. W 2016 roku, kiedy pieniądze 
z „Premii dla młodych rolników” wpły-
nęły na ich konto bankowe, zaczęli swoją 
pierwszą, mocno wyczekiwaną moderni-
zację. Na pierwszym planie była popra-
wa dobrostanu zwierząt, następnie budo-
wa płyt obornika, zbiornika na gnojówkę 
i instalacja nowego systemu udoju. Dzięki 
modernizacji obory możliwe było zwięk-
szenie stada krów mlecznych bez obawy, 
że może zabraknąć paszy na ich wykar-
mienie. Rozważne podejście do gospo-
darowania zasobami pozwoliło plano-
wać dalszą przyszłość w oparciu o kon-
kretne warunki. 

Pan Jakub zdobył, podczas studiów 
podyplomowych jakie odbył na kierun-
ku rolnictwo ekologiczne (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), nie-
zbędną wiedzę, która pozwoliła mu jesz-
cze lepiej zrozumieć procesy zachodzą-
ce w glebie, roślinach i zwierzętach, le-
piej zadbać o jakość przygotowywanych 
pasz, a w konsekwencji o zdrowie zwie-
rząt, jakość i ilość produkowanego mleka.

Następnie, dzięki wydzierżawieniu 
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa kilku hektarów łąk, pojawiła się 
nowa perspektywa powiększenia stada 
krów. Ponadto możliwe stało się także 
uzyskanie kolejnego wsparcia finansowe-
go w ramach PROW, w działaniu „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” (w ob-
szarze „d”), co pozwoliło na uzupełnie-
nie parku maszynowego gospodarstwa. 

Od początku realizowanych inwesty-
cji w gospodarstwie, rolnicy rozliczają się 
z VAT-u na zasadach ogólnych, z czego 
również czerpią wymierne korzyści dla 
rozwoju gospodarstwa. Stado krów w go-
spodarstwie jest pod stałą kontrolą Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, co daje możliwość bieżącego mo-
nitorowania jego jakości i zdrowia krów. 

W dalszych planach państwo Aleksan-
dra i Jakub chcą całkowicie przekształcić 
profil swojej działalności, przejść z sys-
temu produkcji konwencjonalnej na sys-
tem ekologiczny pod nadzorem jednostki 
certyfikującej, a wszystko po to, by pro-
dukowane przez nich mleko i sery były 
wyższej jakości, a cała produkcja bardziej 
zbliżona do naturalnej.

W 2019 roku, gdy sytuacja gospodar-
stwa ustabilizowała się, dzięki zdoby-
temu doświadczeniu i pewności co do 
realizacji dalszych planów, postanowi-
li oni zdywersyfikować swoją produk-
cję. I właśnie wtedy zaczęła się ich przy-
goda z serowarstwem. Na początku było 
to serowarstwo na własne potrzeby, jed-
nak z czasem przekształciło się w nor-
malną działalność zarobkową. W 2020 
roku zarejestrowali swoje przetwórstwo 
w Powiatowym Inspektoracie Wetery-

Historia młodych ludzi, którzy związali swoją przyszłość z życiem na wsi i pracą na roli z całym tego dobrodziejstwem.
Renata Skibicka-Barszcz 

Kierownik Zespołu Doradców w Działdowie

„Sery z Jelenia” – połączenie pasji, pracy i wiedzy
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narii w Działdowie i weszli na lokalny 
rynek jako producenci serów w ramach 
Rolniczego Handlu Detalicznego. Wy-
twarzają sery, w skład których wcho-
dzą wyłącznie naturalne produkty: nie-
pasteryzowane i pasteryzowane mleko 
krowie, podpuszczka mikrobiologiczna, 
sól niejodowana, zioła, orzechy, warzy-
wa i owoce. Specjalizują się w produk-
cji sera podpuszczkowego świeżego i se-
ra podpuszczkowego dojrzewającego. Ich 
sery podpuszczkowe to sery miękkie, de-
likatne, łatwe w krojeniu, słone, z posma-
kiem dodanego zioła (np. czarnuszki, ko-
zieradki, czosnku niedźwiedziego, bazy-
lii, szczypiorku), orzecha włoskiego, po-
midora suszonego, żurawiny, papryczek 
chili i innych dodatków. Tego typu sery 
produkowane rzemieślniczo są wyjątko-
we, nawiązują do starych, tradycyjnych 
smaków. Dla wielu z nas smaki te pozo-
stały na długo w pamięci z lat dzieciń-
stwa. Smaki serków są wyraziste i wyjąt-
kowe, ale tajemnicy ich wyjątkowości nie 
chcą tak do końca zdradzić. Serki świe-
że idealnie pasują na kanapkę, do sała-

tek, jako przekąski, można je używać np. 
do zapiekanek i pizzy, ale też są dosko-
nałym prezentem. 

Państwo Aleksandra i Jakub uważa-
ją, że w dobie zalewu mocno przetwo-
rzonej żywności, wypełnionej mnóstwem 
dodatków, konserwantów i polepszaczy, 
ich produkty są jak powiew świeżości. To 
powrót do korzeni, do tego jak powinno 
smakować i czym powinno być pożywie-
nie, jakie powinny być sery. Wysokiej jako-
ści i nisko przetworzone wyroby są prze-
cież ratunkiem dla naszego, nadszarpnię-
tego codzienną gonitwą, zdrowia.

Państwo Aleksandra i Jakub to wizjo-
nerzy, pasjonaci i ciężko pracujący ludzie, 
to rolnicy, którzy zasługują na to, by do-
cenić ich trud i wysiłek.

Artykuł napisany na podstawie informacji 
przekazanych przez Pana Jakuba Gierej oraz 
informacji, które posiadam jako doradca obsłu-
gujący tych młodych rolników, jak sami o so-
bie mówią pasjonatów. Służę im radą i po-
mocą przy wypełnianiu wniosków, w rozli-
czaniu VAT-u, rachunkowości FADN, korzy-
staniu z PROW-u w inwestycjach i w dzia-
łaniach RŚK.

Zadanie publiczne pt.
„Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki

w zakresie poprawy świadczonych usług.”  
jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą oferty turystyki wiejskiej w dobie pandemii 
Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony 

powoduje dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony niesie za sobą wyzwania dla osób 
prowadzących taką działalność. 

W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu poprawę jakości świadczonych usług 
turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego. 

W ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie 
poprawy świadczonych usług” zostaną wypracowane kryteria oceny w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy 
Noclegowej warunkujące posługiwaniem się znakiem „Bezpieczna kwatera”. 

Zostanie także przeszkolona 40 osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych oraz 20 osobowa 
grupa inspektorów kategoryzacyjnych oraz kandydatów na inspektorów w zakresie przygotowania oraz oceny 
obiektów pod kątem spełnienia wyżej wymienionych wymagań. 

Dzięki tym działaniom wzrośnie zaufanie gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do 
świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

W ramach prac zostaną wykonane prace informatyczne w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiające 
prezentację ofert ze znakiem „Bezpieczna kwatera”. Ponadto zostaną przeprowadzone prace nad dostosowaniem 
serwisu do wymogów dotyczących dostępności względem osób niepełnosprawnych. 

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.agroturystyka.pl oraz www.pftw.pl.
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W okresie zimy i wio-
sny konsumenci na-
rzekają na niską ja-
kość sprzedawanych 
owoców i warzyw 
oraz na ich wysokie 
ceny. Z sentymentem 
powracają myślami 

do okresu letniego i jesiennego, kiedy 
mogli się cieszyć szerokim wyborem pło-
dów rolnych o wysokiej jakości. Nieste-
ty sezon na świeże warzywa i owoce jest 
bardzo krótki. W okresie tym cieszą się 
kupujący, natomiast dla producentów jest 
to okres wzmożonej pracy i borykanie się 
z wieloma problemami. Koszty pozyska-
nia wysokich jakościowo płodów są bar-
dzo duże, a ceny uzyskane w sprzedaży 
hurtowej najczęściej bardzo niskie. Czę-
sto dochodzi więc do sytuacji, że niskie 
ceny i brak siły roboczej zmusza plantato-
rów do pozostawienia niezebranych pło-
dów na drzewach bądź polu.

Jednym ze sposobów poprawy docho-
dowości w tym sektorze jest sprzedaż 
bezpośrednia. Przy dużej podaży pro-
duktów natrafiamy jednak na sezonowe 
nasycenie rynku owocami i warzywami, 
co może skutkować brakiem możliwo-
ści sprzedaży całego, uzyskanego w da-
nym roku, plonu. Innym wyjściem jest 
więc przetworzenie pozyskanych płodów 
oraz ich sprzedaż w ramach rolniczego 
handlu detalicznego. Rolnik w ramach 
tej działalności może przetwarzać i zby-
wać wytworzoną przez siebie żywność 
konsumentom końcowym (nie pośred-
nikom). Do domowych sposobów prze-
tworzenia i konserwacji owoców i wa-
rzyw zaliczymy:
q mrożenie owoców,
q konserwacja cukrem,
q pasteryzacja,
q kiszenie,
q marynowanie,
q suszenie.

Większość z tych metod jest ogólnie 
znana i praktykowana. Nowością jest lio-
filizacja. Jest to metoda konserwacji żyw-
ności bez konserwantów, ale z zachowa-

niem w niej wartości odżywczych, sma-
kowych oraz konsystencji. Żywność lio-
filizowana po raz pierwszy została wy-
korzystana w ubiegłym wieku – w celu 
przygotowania żywności dla astronau-
tów odbywających długie misje kosmicz-
ne. Takim oto sposobem w 1962 r. liofi-
lizaty trafiły w kosmos. W późniejszym 
okresie, kiedy produkcja tą metodą stała 
się tańsza, żywność liofilizowaną zaczęto 
dostarczać żołnierzom, żeglarzom i hima-
laistom. Kolejnym etapem było wykorzy-
stanie tego procesu w przygotowywaniu 
codziennych posiłków w gospodarstwie 
domowym. Typowymi przykładami lio-
filizowanych produktów spożywczych 
są: kawa, napoje rozpuszczalne, przypra-
wy oraz owoce w mieszankach muesli.

Liofilizacja jest to proces odwodnienia 
substancji przez ich zamrożenie (-50°C), 
a następnie sublimację kryształków lodu. 
Sublimacja polega na tym, że w próżni 
lód, z pominięciem stanu ciekłego, prze-
chodzi bezpośrednio w parę. Ostatnim 
etapem jest końcowe dosuszenie odbywa-
jące się w temperaturze 40-50°C. Dzięki 
dosuszeniu uzyskuje się gotowy produkt 
o wilgotności 1-2%. Tak zakonserwowana 
i zapakowana próżniowo żywność zacho-
wuje swoją barwę, smak, aromat, a nawet 
aktywność biologiczną. 

Do liofilizacji wykorzystuje się spe-
cjalne urządzenia – liofilizatory, a cały 
proces można podzielić na kilka etapów:
n zamrożenie produktu pod normalnym 

ciśnieniem do temperatury minimum 
-40°C. Do tego celu stosuje się spe-
cjalne zamrażalniki bądź zamraża się 
ciekłym azotem, którego temperatura 
wynosi -195°C,

n sublimacja, czyli odparowanie lodu 
w zmniejszonym ciśnieniu – zachowa-
nie poniżej 10 Pa. Czas trwania tej fa-
zy wynosi od 24 do 48 godzin w za-
leżności od zawartości wody w pro-
dukcie,

n dosuszanie w temperaturze pokojowej 
pod zmniejszonym ciśnieniem. Proces 
ma na celu usunięcie wody związanej 
chemicznie, która nie została usunięta 
na drodze sublimacji,

n pakowanie próżniowe liofilizatu – 
umożliwia to trwałe przechowywanie 
produktu. 

Tak otrzymaną żywność można prze-
chowywać przez wiele lat, a w celu przy-
gotowania do spożycia wystarczy ją 
uwodnić. Uwodnienie, czyli dostarczenie 
takiej samej ilości wody, jaka uległa sub-
limacji następuje poprzez użycie wrząt-
ku, a często nawet wody o temperaturze 
pokojowej.

Procesowi liofilizacji można podda-
wać większość produktów żywnościo-
wych takich jak:
n warzywa, takie jak marchew, seler, 

pietruszka, por, fasola czy też papryka,
n owoce, np. żurawina, truskawki, ma-

liny, wiśnie, jabłka, śliwki, porzeczki,
n mięso, ryby oraz wędliny,
n zioła,
n grzyby,
n kawę.

Czy żywność liofilizowana jest zdro-
wa? Owoce liofilizowane uznawane są 
za dobre źródło antyoksydantów, a ich 
regularne spożywanie wpływa na spa-
dek cholesterolu HDL oraz LDL, a także 
ogranicza występowanie nowotworów.
Liofilizacja nie jest procesem tanim, jed-
nak przy coraz szerszym zastosowaniu, 
otrzymywanych w ten sposób produk-
tów, należy do przyszłościowych kierun-
ków. Nie bez znaczenia są też ceny liofi-
lizatów, przykładowo 1 kg suszu jabłek 
kosztuje około 100 zł, 1 kg malin – 160 zł, 
1 kg truskawki – 160 zł.

Źródła:
- www.ekologia.pl
- www.wikipedia.org.pl
- http://www.akademiadobregosmaku.sggw.pl/
zywnosc-dla-kosmonautow/ 

- https://sjp.pwn.pl/sjp/liofilizacja
- G. Fiutak, R. Macurad, M. Michalczyk, K. 
Surówka: Wpływ metody zamrażania na 
barwę, zawartość chlorofilu i teksturę pro-
duktów liofilizowanych

- https://wylecz.to/diety/zywnosc-liofilizowana-
czy-jedzenie-liofilizowane-jest-zdrowe/

Liofilizacja to sposób przetworzenia żywności z zachowaniem naturalnie występujących w niej składników odżyw-
czych. Proces liofilizacji polega na odwodnieniu substancji przez jej zamrożenie (-50°C), a następnie sublimację 
powstałych kryształków lodu.

mgr inż. Jolanta Bączek-Ostrowska 
Główny Doradca Zespół Doradców w Ostródzie

Liofilizaty w diecie nie tylko dla kosmonautów
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

SPRZEDAM:
n Sprzedam czyszczalnię nasion: polską typ „żmijkaZ-7” stan ide-

alny, oddziela dobre nasiona od najbardziej uciążliwych nasion 
chwastów – czyści wszystkie nasiona, cena 3700, oraz Petkus 
K-294 /b. mała/ stan bardzo dobry, czyści wszystkie nasiona, 
przerób ok. 300 kg/godz. zboża, cena 3500 zł. Tel.: 668 793 926, 
woj. dolnośląskie, pow. Trzebnica, gm. Żmigród.

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

n Sprzedam brony pięciopolowe, lej nawozowy, pług 2-skibowy, 
kultywator sprężynowy. Tel. 665 860 868.

n Sprzedam ziemie rolną-40ha z zabudowaniami: dom, obora, sto-
doła, świniarnia, wiata, silosy-2szt. Tel. 506 406 035.

n Sprzedam gęsi tuluskie ze stad zachowawczych. Tel. 604 194 791.
n Sprzedam wycinak do kiszonki, noże ruchome w 100% spraw-

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

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

ścior, 11-041 Gutkowo 33. Tel. 797 286 383.
n Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polska 3 letnia. Tel. 508 498 004.
n Sprzedam – prasa do słomy kostka Z 224/1 rok 1989 w dobrym 

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

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

n 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 doku-
mentacja opony oryginał przód 70% tył 90% szerokie ogumie-
nie komplet obciążników przód i tył cena 110 tys. zł gm. Gołdap. 
Tel. 600 096 165.

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

n Rozrzutnik obornika 2-osiowy; siewnik do nawozów Piast (olejak); 
śrutownik bijakowy; ciągnik Zetor 6-cylindrowy z przednim na-
pędem; pług Kwerneland 4-skibowy; kosiarkę rotacyjną; żmijkę do 
zboża-4 metry lub dmucharkę do zboża; 2 przyczepy 3,5 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, zare-
jestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zare-
jestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwu-
osiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.

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

n Sprzedam osiołka 2-letniego z paszportem (samiec), cena do 
uzgodnienia. Tel. 691 922 144.

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same bu-

dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgod-
nienia. Tel. 691 877 920.

n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt 
do ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawiesza-
ne 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator 
oraz kopaczkę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 478 407.

n Ciągnik Pronar 1221 A, rok prod. 2006, klimatyzacja, przedni 
tuz, 1400 MTG, stan idealny. Agregat uprawowo-siewny UNIA 
Grudziądz, szerokość robocza 3 m, stan idealny. Gmina Dobre 
Miasto. Tel. 698 489 990.

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

n Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity 
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wia-
ty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.

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

KUPIĘ:
n Kupię ciągnik Zetor, przystawkę do kukurydzy, siewnik do ku-

kurydzy, rozsiewacz nawozu. Tel. 728 032 907.
n Kupię prasę kostkującą, gm. Świątki. Tel. 516 168 355.
n Kupię ciągnik Zetor lub John Deere, przyczepę Pronar, rozsie-

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

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

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

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

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

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

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

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

n Ciągnik Zetor ok. 100 KM z przednim napędem, model 10540 
lub Ursus 1224. Rozsiewacz do nawozów i przyczepę rolniczą. 
Pług Famarol wahadłowy lub pług obrotowy. Tel. 511 907 139.

INNE:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy 

wodnych, dziur. Dojazd do klienta. Tel. 601 859 884.
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Adresy Zespołów Doradców:
 

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

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

n	DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

n	NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n	OLSZTYN 

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

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

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

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

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

n	WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2021 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

			n  format A4 – 800 zł netto

			n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

			n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

			n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

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

KRZYŻÓWKA
1. Najwcześniej zaczyna śpiewać wiosną
2. Organiczny nawóz
3. Groźny popularny pajęczak
4. Odmiana pszenicy ozimej
5. Może być prądotwórczy
6. Wiosenny ptak jak kwiat
7. Solna dla krów
8. Ostra w turnieju, zawodach
9. Krzywy w Toruniu
10. Nie elipsa
11. Wartki w rzece
12. Już nie przyzwyczajenie
13. Biało-czarny miś
14. Z niej szczypior
15. Rozważania liczbowe
16. Do ust
17. Przywracanie sprawności organizmu
18. Eden
19. Nadbudówka okrętu podwodnego
20. Cząstka, fragment
21. Pomost, molo

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.



ROLNIKU!
Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
z zaangażowaniem służą doradztwem 
i świadczą usługi sporządzenia:

 wniosków o płatności bezpośrednie,

 wniosków o płatność rolnośrodowiskową i ekologiczną,

 planów poprawy dobrostanu zwierząt.

Za
pośrednictwem

aplikacji

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami
Jesteśmy dostępni w biurach powiatowych,

w Centrali w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91
oraz w Oddziale w Olecku przy ul. Aleja Zwycięstwa 10.

www.wmodr.pl



pod Honorowym Patronatem

Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego

Artura Chojeckiego

www.dnipola.wmodr.pl

14.06-09.07.2021 r.

n	14 czerwca - powiat iławski
n	15 czerwca - powiat piski
n	16 czerwca - powiat giżycki
n	17 czerwca - powiat braniewski
n	18 czerwca - powiat kętrzyński
n	21 czerwca - powiat elbląski
n	22 czerwca - powiat olsztyński
n	23 czerwca - powiat mrągowski
n	24 czerwca - powiat węgorzewski
n	25 czerwca - powiat działdowski

n	28 czerwca - powiat bartoszycki
n	29 czerwca - powiat ełcki
n	30 czerwca - powiat ostródzki
n	1 lipca - powiat nowomiejski
n	2 lipca - powiat nidzicki
n	6 lipca - powiat lidzbarski
n	7 lipca - powiat gołdapski
n	8 lipca - powiat olecki
n	9 lipca - powiat szczycieński
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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

Harmonogram wydarzeń:


