
IS
SN

 1
23

4-
70

86

W numerze:

biostymulatory 
W rolnictWie

BYDŁO MLECZNE

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Czerwiec 2022
6 [391]
egzemplarz bezpłatny

podsumoWanie 
konkursu



06.06-07.07.2022 r.
n	6 czerwca - powiat iławski
n	7 czerwca - powiat nowomiejski
n	8 czerwca - powiat ostródzki
n	9 czerwca - powiat olsztyński
n	10 czerwca - powiat elbląski
n	20 czerwca - powiat gołdapski
n	21 czerwca - powiat olecki
n	22 czerwca - powiat ełcki
n	23 czerwca - powiat giżycki
n	24 czerwca - powiat piski

n	27 czerwca - powiat braniewski
n	28 czerwca - powiat bartoszycki
n	29 czerwca - powiat kętrzyński
n	30 czerwca - powiat węgorzewski
n	1 lipca - powiat lidzbarski
n	4 lipca - powiat mrągowski
n	5 lipca - powiat szczycieński
n	6 lipca - powiat nidzicki
n	7 lipca - powiat działdowski

www.dnipola.wmodr.pl
   

POŚWIĘTNE
2022

     
  W

YD
AR

ZE
NI

E 
 TO

WA
RZ

YS
ZĄ

CE  KRAJOWYM  DNIOM  POLA

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

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

Harmonogram wydarzenia:

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Henryk Kowalczyk

HONOROWY PATRONAT



3

spis treści

Rolniczy biuletyn informacyjny 
 
Wydawca miesięcznika: 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

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

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

olecko.dyrektor@w-modr.pl 

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

Nakład:
1000 egz.

Biuletyn dostępny w wersji cyfrowej

16

32

redakcJa poleca

Podkiełkowywanie sadzeniaków – czy warto?
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szybciej młode ziemniaki trafią na rynek tym ich cena będzie wyższa.

Produkcja zwierzęca to również produkcja 
cennych nawozów organicznych
W zależności od kierunku produkcji w gospodarstwie rolniczym pro-
dukuje się różne nawozy organiczne. W tradycyjnych gospodarstwach 
rolniczych o mieszanym kierunku produkcji roślinno-zwierzęcym, do-
minuje obornik i gnojówka.
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o doradztwie rolniczym

W szerokiej ofercie doradczej 
dla rolników i innych miesz-
kańców obszarów wiejskich 
przygotowanej przez War-
mińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego na 
rok 2022, znajdują się także 
działania mające na celu do-
stosowanie gospodarstw do 
następujących zmian klima-
tycznych oraz ochronę wód, 
gleby i powietrza.

Zwiększające się wahania 
temperatury, porywiste wia-
try, deszcze nawalne wystę-
pujące na zmianę z okresa-

mi suszy powodują niejednokrotnie straty w gospodarce. Dla-
tego też musimy radykalnie zmienić podejście do zarządzania 
wodą na wielu szczeblach gospodarki wodnej. Woda stała się 
dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym, po-
nieważ to od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie 
zależała jakość życia przyszłych pokoleń.

Problem gospodarowania wodami w Polsce istnieje od wielu 
lat. Obecny stan hydrologiczny naszego kraju jest także efektem 
nieprawidłowo przeprowadzonych melioracji, które miały miejsce 
w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych. Uprawy mono-
kulturowe, zmieniony przez człowieka krajobraz z którego znik-
nęły miedze, rowy, zbiorniki wodne, niewielkie zadrzewienia i za-
rośla to czynniki wpływające na występowanie niedoborów wody, 
z którymi zmaga się coraz więcej rolników na terenie naszego kra-
ju. Wyzwaniem, jakie stoi przed nami staje się stworzenie optymal-
nego systemu sprawiedliwej dystrybucji wody, tak aby zaspoko-
ić potrzeby zarówno dużych, średnich oraz małych gospodarstw.

Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Do-
radztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lo-
kalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), czyli sieci efektywnej współ-
pracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania 
zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz ła-
godzenia skutków suszy na poziomie lokalnym. Docelowo LPW 
mają działać w każdym powiecie na terenie całego kraju.

Wskazanie na WMODR jako podmiotu odpowiedzialnego za 
tworzenie lokalnych partnerstw ds. wody na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego jest dla Nas ważnym zadaniem. 
Możliwość zajęcia się przedmiotowym zagadnieniem odbiera-
my jako misję i wyróżnienie, zdając sobie jednocześnie sprawę 
z wagi problemu z jakim musimy się wszyscy zmierzyć. Do-
kładamy wszelkich starań, aby doradczo wesprzeć tworzące się 
LPW, otoczyć je w przyszłości merytorycznym wsparciem i kon-
tynuować dalszą współpracę w tym zakresie.

Ośrodek zaplanował realizację projektu tworzenia LPW 
w dwóch etapach. Pierwszy – rozpoczął się w 2020 roku, kie-
dy to przeprowadziliśmy pilotaż z tworzenia LPW w powiecie 
braniewskim. W 2021 roku w województwie warmińsko-ma-
zurskim LPW utworzone zostały w kolejnych 9 powiatach wo-
jewództwa tj. mrągowskim, ełckim, oleckim, giżyckim, dział-
dowskim, nowomiejskim, olsztyńskim, iławskim oraz barto-
szyckim. Przeprowadzone podczas trwania projektu spotkania 
wskazały, iż każdy powiat charakteryzuje się odmienną specy-
fiką, pod względem zgłaszanych problemów oraz oczekiwań 
inwestycyjnych. Na podstawie zebranych danych i ich analiz, 
razem z ekspertami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, sporządziliśmy raporty końcowe pn. Wieloletnie 
Plany Działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody dla 10 powia-
tów uczestniczących w pierwszym etapie projektu, które mo-
gą okazać się pomocne w procesie ubiegania się o środki na in-
westycje z różnych źródeł zewnętrznych, w sposób właściwy 
i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.

W 2022 r. w ramach drugiego etapu projektu tworzenia LPW 
na Warmii i Mazurach zawiązanych zostanie kolejnych 9 lokal-
nych partnerstw w pozostałych powiatach województwa. Spe-
cjaliści Ośrodka oraz zaproszeni eksperci będą na spotkaniach 
tematycznych spotykali się z rolnikami i mieszkańcami obsza-
rów wiejskich oraz podmiotami działającymi na szczeblu re-
gionalnym i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowa-
nia wodą. Spotkania będą obejmowały tematykę związaną z za-
sadami korzystania z wód, upowszechniania dobrych praktyk 
w zakresie oszczędzania wody, retencji oraz racjonalnego gospo-
darowania wodą na wszystkich etapach produkcji rolnej oraz 
ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pocho-
dzenia rolniczego.

Podobnie jak w pierwszym etapie projektu, przygotowane 
zostaną filmy promujące innowacyjne rozwiązania oraz do-
bre praktyki gospodarowania wodą w powiatach z udziałem 
przedstawicieli instytucji oraz rolników. W ramach projektu 
wykonamy także badania teledetekcyjne w gospodarstwach 
rolnych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii – dronów, 
w celu pozyskania informacji na temat stanu zasobów wod-
nych regionu. Przeprowadzimy także ankietyzację wśród rol-
ników i pracowników urzędów w powiatach objętych projek-
tem, celem wstępnego rozpoznania obszaru pod kątem posia-
danych zasobów i działań związanych z gospodarką wodną. 
Podobnie jak w pierwszym etapie projektu, sporządzimy Wie-
loletnie Plany Działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody dla 
pozostałych 9 powiatów z naszego województwa.

Wszystkich zainteresowanych tematyką LPW zachęcam do 
odwiedzenia strony www.wmodr.pl, na której sukcesywnie za-
mieszczane są materiały dotyczące projektu oraz spoty i fil-
my promujące dobre praktyki gospodarowania wodą na War-
mii i Mazurach.

w trosce o wodę
Postępujące zmiany klimatyczne, których efektem są anomalia pogodowe skutkujące między innymi niedoborami wody, 
wymagają od nas wszystkich podjęcia radykalnych kroków mających na celu skuteczniejszą ochronę środowiska w któ-
rym żyjemy i pracujemy. W ten proces zaangażowana powinna być administracja wszystkich szczebli, ale także sami 
użytkownicy wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie.

mgr inż. Damian Godziński 
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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z życia WMODR

n	II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022
W okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. 

Ośrodek przeprowadzi 19 spotkań polo-
wych organizując II Warmińsko-Mazur-
skie Dni Pola. Do udziału w spotkaniach 
z rolnikami zaprosiliśmy naukowców z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, In-
stytutu Ochrony Roślin, Instytutu Upra-

wy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Doświadczenie organizacji 
dni pola z poprzedniego roku pokazało nam, że są to spotka-
nia oczekiwane, głównie z powodu możliwości bezpośrednie-
go kontaktu między osobami zainteresowanymi rozwojem rol-
nictwa, a więc wzrostem ilościowym produkcji i poprawą ja-
kości surowca. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Kra-
jowym Dniom Pola 2022 w Poświętnem odbywającym się pod 
hasłem „#rolnictwo przyszłości”. Harmonogram wydarzenia 
dostępny jest na str. 2.

| Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych 
przez Ośrodek:
n 7 czerwca br., w świetlicy Stowarzyszenia „Mazurska 

Kraina” w Giżach (pow. olecki), odbędzie się semina-
rium pn. „Fundacje i stowarzyszenia przyjazne ekono-
mii społecznej na obszarach wiejskich”. Oprócz teore-
tycznych zasad tworzenia tego typu podmiotów, przed-
stawiciele wybranych podmiotów opowiedzą o swojej 
drodze i swoich doświadczeniach. Kontakt do organiza-
tora: Jadwiga Weisbrod, tel. 665 891 872.

n 21 czerwca br., w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. 
Jagiellońskiej 91, odbędzie się finał wojewódzki Olim-
piady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie. W finale udział wezmą zwycięzcy elimi-
nacji powiatowych. Olimpiada jest doskonałą formą pro-
mocji wiedzy rolniczej oraz jej znaczenia w procesie de-
cyzji produkcyjnych. 

n Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Do-
radztwa Rolniczego – harmonogramy szkoleń dostępne są 

na www.wmodr.pl oraz w aplikacji na telefony komórko-
we ODR Olsztyn. Informacje o planowanych szkoleniach 
i pokazach można uzyskać u każdego doradcy terenowego. 
Ośrodek proponuje szkolenia o tematyce dotyczącej, m.in.: 
integrowanej ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, ży-
wienia bydła mlecznego, bieżących informacji o działaniach 
PROW na lata 2014-2020, rachunkowości rolnej, sprzedaży 
bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego.

n Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolni-

czego w zakresie działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020, 
w których prowadzone są aktualnie nabory wniosków oraz 
z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej 
świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Do-
radztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

| Wieczór wspomnień z Warmińsko-Mazurskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
28 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie konkur-

su „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Oso-
by, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wie-
ku. Opowiadania wybrane” oraz wręczenie nagród jego lau-
reatom. Efektem konkursu jest tomik wspomnień zawierający 
25 prac o życiu ludzi zwykłych i niezwykłych. Relacja z prze-
biegu uroczystości znajduje się na str. 40.

n	 XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
Targi odbędą się w dniach 3-4 września br. na terenie lot-

niska w Gryźlinach. Zaprezentowana zostanie szeroka oferta 
maszyn rolniczych i urządzeń do produkcji żywności. Nie za-
braknie roślin, artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrod-
niczych. Nabyć będzie można wyroby regionalne i tradycyjne. 
Targom towarzyszyć będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych – bogaty dorobek hodowców z War-
mii i Mazur zostanie ukazany szerokiemu gronu odbiorców. 
Wystawców prosimy o kontakt z komisarzem targów – Miro-
sław Fesnak, tel. 605 098 542.

Z życia wMODr
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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W maju br. w powiatach województwa warmińsko-mazur-
skiego odbywały się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Podczas 
uroczystości przekazano samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
komendom PSP i jednostkom OSP oraz wręczono odznaczenia, 
wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych. Obchody Dnia 
Strażaka są doskonałą okazją, aby docenić tych, którzy skutecz-
nie niosą pomoc innym, często narażając własne zdrowie i życie.

Czas jubileuszu to również dobra pora na podsumowanie 
ubiegłego roku i przedstawienie planów na przyszłość. Dzięki 
olbrzymiemu wsparciu z budżetu państwa w roku ubiegłym 
był możliwy zakup pojazdów, sprzętu i wyposażenia oraz in-
westycje i remonty. 

W 2021 roku w jednostkach PSP realizowano zadania bu-
dowlane na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Zakupiono 37 po-

jazdów i sprzęt transportowy dla komend PSP za łączną kwo-
tę prawie 22 mln zł. Jednostki OSP otrzymały 16 nowych sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych (Bezledy, Petrykozy, Jegłow-
nik, Nowakowo, Miłki, Ząbrowo, Gałdowo, Byszwałd, Skarlin, 
Trzcin, Orzechowo, Gierzwałd, Durąg, Lipowiec, Ramsowo, Tar-
gowisko Dolne), których łączny koszt wyniósł ponad 10 mln. zł. 

Zgodnie z „Programem modernizacji Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Pań-
stwa w latach 2022–2025” na budowę, a także moderniza-
cję komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w całym kra-
ju rząd zamierza przeznaczyć 800 milionów złotych. Ponad-
to zwiększona zostanie liczba etatów i miesięczne uposaże-
nie służb mundurowych, które otrzymają również dodatko-
wy nowoczesny sprzęt. 

W ramach Programu do budżetu PSP w naszym wojewódz-
twie wpłynie 39 mln zł (rozłożone na 3 lata), za które rozpo-
czętych zostanie 7 inwestycji budowlanych w: Ostródzie, Olsz-
tynie, Elblągu, Giżycku, Mrągowie, Iławie i Lidzbarku War-
mińskim. Tylko w tym roku zostanie zrealizowany zakup 17 
nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend PSP 
za kwotę ponad 21 mln zł. W kwietniu br. rozdano promesy 
na zakup 19 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do 
jednostek OSP (Galiny, Wydminy, Iława, Jakubowo Kisielickie, 
Wonna, Miłomłyn, Pasym, Iłowo, Kiełpiny, Płośnica, Borzymy, 
Starzykowo, Barczewo, Cerkiewnik, Klebark Wielki, Tułodziad, 
Smykówko, Olszyny, Szymany) za blisko 14 mln. zł.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
W tym roku Państwowa Straż Pożarna obchodzi jubileusz 30-lecia powstania. Od trzech dekad strażacy zawodowi 
z PSP ramię w ramię z ochotnikami z OSP zmagają się z żywiołami i wyjeżdżają do wypadków, ratując ludzkie życie 
i mienie. W ostatnim okresie na szczególną uwagę i uznanie zasługują działania strażackie w ramach walki z pande-
mią koronawirusa i wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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ariMr wspiera sektor rybacki
W efektywnym funkcjonowaniu gospodarki rybnej ważna jest przede wszystkim dostępność surowca, potencjał flo-
ty rybackiej i przemysłu rybnego oraz organizacja rynku i administracja rybacka. Od wejścia Polski do UE ARiMR 
realizuje założenia wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W obecnie trwającym Programie Opera-
cyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-
2020 ujęto sześć priorytetów (pięć realizuje 
ARiMR). W maju 2022 r. rozpoczęły się na-
bory wniosków o dofinansowanie dla sek-
tora rybackiego w ramach budżetu na la-
ta 2014-2020. Program realizowany jest ze 
środków finansowych Europejskiego Fun-

duszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) i opiera się na prioryte-
tach, w ramach których środki przeznaczane są m.in. na wspie-
ranie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury, a także 
wspieranie obrotu i przetwarzania.

W ramach aktualnych naborów wniosków o dofinansowanie 
w zakresie działań wspomagających rozwój akwakultury i rybo-
łówstwa mogą skorzystać gospodarstwa zajmujące się hodowlą 
ryb, przetwórcy, armatorzy statków połowowych, a także insty-
tuty badawcze i naukowe.

n Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego 
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, kon-
kurencyjnego i opartego na wiedzy
Celem ogólnym Priorytetu 1. jest zrównoważona eksploata-

cja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybactwa. 
W ramach tego celu realizowane są działania ukierunkowane 
na podniesienie rentowności podmiotów sektora rybołówstwa. 
Nacisk jest również położony na wzmocnienie współpracy oraz 
powiązań nauki z sektorem rybackim.

W ramach Priorytetu 1. o przyznanie pomocy na działanie 
1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie 
niechcianych połowów” można ubiegać się w dniach 13-27 ma-
ja. Limit środków finansowych wynosi 8 000 000 zł na operacje 
z zakresu rybołówstwa morskiego oraz 1 500 000 zł na opera-
cje z zakresu rybołówstwa śródlądowego. Wnioski o dofinanso-
wanie mogą składać armatorzy statków rybackich oraz upraw-
nieni do rybactwa.

Nabór wniosków w ramach działania 1.8 „Różnicowanie i no-
we formy dochodów” przeznaczony jest dla armatorów statków 
rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo 
komercyjne oraz posiadaczy rybackich narzędzi i urządzeń po-
łowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim 
zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym. Rozpoczął się 
26 maja i potrwa do 9 czerwca. Wnioski o dofinansowanie w ra-
mach naboru można składać na realizację operacji przyczyniają-
cych się do różnicowania dochodu rybaków przez rozwój dzia-
łalności uzupełniającej, w tym inwestycji na statku, turystyki 
wędkarskiej, restauracji, usług środowiskowych dotyczących ry-
bołówstwa oraz działań edukacyjnych związanych z połowami. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie opera-
cji wynosi 10 000 000 zł.

W dniach 6-20 czerwca można ubiegać się o dofinansowa-
nie w ramach dwóch działań. Działanie 1.13 „Innowacje”. Limit 

środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać po-
moc w ramach całego naboru, wynosi 5 500 000 zł. W ramach 
działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów 
morza” limit środków finansowych, do którego ARiMR może 
przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 6 700 000 zł.

n Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej śro-
dowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyj-
nej i opartej na wiedzy
Celem Priorytetu 2. jest zwiększenie konkurencyjności i ren-

towności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym popra-
wa bezpieczeństwa i warunków pracy. Cel ten jest realizowa-
ny za pomocą wielu działań w zakresie inwestycji w obiektach 
chowu i hodowli ryb. Znaczące jest także zacieśnienie współpra-
cy między hodowcami a światem nauki na potrzeby innowacji 
i rozwiązań praktycznych w gospodarstwach akwakultury oraz 
koncentrację we wzroście lub utrzymaniu poziomu przedsiębior-
czości w sektorze akwakultury.

W ramach Priorytetu 2. w dniach 13-27 maja trwa nabór wnio-
sków o dofinansowanie z działania 2.3 „Inwestycje produkcyj-
ne w akwakulturę” w ramach poddziałania 2.3.1 na realizację 
operacji modernizacyjnych oraz w ramach poddziałania 2.3.2 
na zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła 
energii. W tym przypadku o pomoc ze środków unijnych mo-
gą ubiegać się przede wszystkim podmioty prowadzące działal-
ność w zakresie chowu lub hodowli ryb. Pula środków przezna-
czona na dofinansowanie tych operacji wynosi 13 245 758,17 zł 
na modernizację oraz 2 704 227,31 złotych na zwiększenie efek-
tywności energetycznej.

Aktualnie można także składać wnioski na działanie 2.1 „In-
nowacje”. Nabór trwa w dniach 13-27 maja. Jest przeznaczony 
na realizację operacji, mających na celu wspieranie wzmacniania 
rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy. W tym 
przypadku pomoc przyznaje się np. szkołom wyższym kształcą-
cym w zakresie rybactwa lub prowadzącym badania w zakre-
sie rybactwa, instytutom badawczym prowadzącym badania na-
ukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa czy podmio-
tom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na cho-
wie lub hodowli ryb – w przypadku gdy operacja jest realizowa-
na wspólnie przez te podmioty z podmiotami, o których mowa 
powyżej, powiązane ze sobą umową konsorcjum. Limit środków 
finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ra-
mach tego naboru, wynosi 16 012 365,62 zł.

Od 26 maja do 9 czerwca można ubiegać się o pomoc w ra-
mach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” na 
trzy poddziałania przeznaczone na realizację operacji prowadzą-
cych do wzrostu produkcji w akwakulturze oraz na efektywne 
gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemi-
kaliów czy systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody.

Wnioski o dofinansowanie składa się do oddziału regional-
nego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właści-
wego ze względu na miejsce realizacji operacji.
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Regionalna Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dla Europy 
(ERC33) 10-13 maja, Łódź. Promocja polskiej żywności na stoisku „Poland tastes good”. 

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

Promocja żywności z warmii i Mazur
na konferencji FaO

Państwa Europy i Azji Środkowej spotka-
ły się, aby stawić czoła wyzwaniom doty-
czącym bezpieczeństwa żywności i zrów-
noważonych systemów rolno-spożywczych.

Blisko 50 państw z Europy i Azji Środ-
kowej uczestniczyło w 33. sesji Regionalnej 
Konferencji Organizacji Narodów Zjedno-
czonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Naro-

dów Zjednoczonych dla Europy (ERC33) podczas której omówio-
ne zostały palące problemy dotyczące bezpieczeństwa żywności 
i transformacji systemów rolno-spożywczych. Spotkanie odbyło 
się w czasie trwających kryzysów, gdy region wciąż boryka się 
z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19. W tym sa-
mym czasie, konflikt na Ukrainie wpływa na produkcję i han-
del podstawowymi produktami rolno-spożywczymi oraz stwa-
rza zagrożenie dla życia i źródeł utrzymania milionów ludzi 
w Europie, Azji Środkowej i innych obszarach.

Kraje uczestniczące w konferencji omówiły kwestie, które ma-
ją wpływ na światowe bezpieczeństwo żywności i rolnictwa, 
w tym na wzrost światowych cen żywności, oraz podzieliły się 
doświadczeniami związanymi z przekształcaniem systemów 
rolno-spożywczych w Europie i Azji Środkowej oraz zapewnie-
niem zrównoważonych łańcuchów żywności o wysokiej jakości.

Regionalna Konferencja jest najwyższym organem zarządza-
jącym FAO w Europie i Azji Środkowej. Czterodniowa konfe-
rencja, której gospodarzem w tym roku w dniach 10-13 maja był 
rząd Polski, miała charakter hybrydowy i odbywała się w hotelu 
Doubletree Hilton w Łodzi oraz online, a uczestnicy mogli śle-
dzić transmisję za pośrednictwem Internetu.

Podczas konferencji do ministrów rolnictwa i urzędników 
państwowych z całej Europy i Azji Środkowej dołączyli przed-
stawiciele społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, 
partnerzy rozwojowi oraz obserwatorzy.

Odwrócić bieg wydarzeń dzięki „czterem zmianom” w FAO
Strategiczne Ramy FAO stanowiły podstawę dys-

kusji prowadzonych w trakcie konferencji. Zawiera-
ły wytyczne, które pomogą krajom zapewnić lepszą 
produkcję, lepszy poziom wyżywienia, lepsze śro-
dowisko naturalne oraz lepsze życie dla wszystkich.

W sesjach ERC33 udział wzięli:
n QU Dongyu, Dyrektor Generalny Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rol-
nictwa,

n Henryk Kowalczyk, Wicepremier i Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi RP,

n Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych RP,

Konferencja stanowiła platformę do dialogu na 
wysokim szczeblu m.in. w następujących kwestiach:

n droga do transformacji systemów rolno-spożywczych w Eu-
ropie i Azji Środkowej – działania regionalne na rzecz wdra-
żania „Strategicznych Ram FAO 2022-31”,

n zrównoważone łańcuchy jakościowej żywności dla wyży-
wienia, praktyczne podejście do przekształcania systemów 
rolno-spożywczych na rzecz zdrowej diety w Europie i Azji 
Środkowej.

Promocja polskiej żywności na stoisku „Poland tastes good”
11 maja br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach 

zagranicznych działań promocyjnych zaakceptowanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizował podczas 
Regionalnej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dla Europy stoisko pod 
hasłem „POLAND TASTES GOOD”. 

Uczestnicy Konferencji zaproszeni zostali na degustację po-
traw i produktów z 16 regionów Polski przygotowanych przez 16 
Kół Gospodyń Wiejskich. Dania sporządzone z polskich produk-
tów, z dbałością o walory smakowe i estetyczne, z uwzględnie-
niem lokalnych tradycji, były prawdziwą ucztą dla podniebienia. 

Ambasadorkami kulinarnych tradycji Warmii i Mazur były Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Durąga, laureatki VI edycji Bi-
twy Regionów 2021. Przygotowane przez Panie regionalne specja-
ły zachwyciły zagranicznych gości swoim smakiem i aromatem. 

Na stoisku z woj. warmińsko-mazurskiego znalazły się:
• dzyndzałki z wędzoną sielawą w dwóch sosach w wianku 

z sezonowych ziół (finałowa potrawa Bitwy Regionów 2021),
• zupa „czarna polewka”,
• durąska szarlotka z miętowymi lodami własnej produkcji,

oraz produkty wpisane na Listę produktów tradycyjnych 
prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
• miód z Barcji,
• ser welski,
• fefernuszki (ciasteczka),
• zsiadłe mleko.

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Dyrektor 
Generalny KOWR Waldemar Humięcki podczas wizyty przy stoisku KGW Durąg
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z życia KRUS

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacji letnich. Dla rolników to czas intensywnych prac polowych, a dla dzieci 
beztroska, radość i mnóstwo czasu wolnego… Pomimo wieloletnich działań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, co roku media informują o tragicznych w skutkach zdarzeniach z udziałem dzieci.

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

Bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi

Dzieci mieszkające na wsiach niejednokrot-
nie są angażowane są do prac nieadekwat-
nych do wieku, umiejętności i możliwości 
psychofizycznych. Są zatem narażone na 
większą liczbę zagrożeń, niż ich rówieśnicy 
dorastający w miastach. Szczególnie latem, 
gdy w gospodarstwie jest dużo pracy, pozo-
stają bez odpowiedniego nadzoru i opieki. 

n Podwórko – radość odkrywania
Podwórko jest punktem centralnym w gospodarstwie rol-

nym, dlatego musi być odpowiednio zabezpieczone. Na podwó-
rzu często bawią się dzieci, a rolnicy wykonują codzienne prace 
gospodarskie. Celem poznania otaczającego świata, najmłodsi 
z zapałem eksplorują przydomową część gospodarstwa rolnego. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci należy:
n zabezpieczyć wszelkie ostre narzędzia (tj. siekierę, widły, 

grabki, kosę, piłę) poprzez składowanie ich chociażby w za-
mkniętym pomieszczeniu gospodarczym oraz wydzielić 
miejsca, w którym składowane są luźno ustawione materia-
ły np. drewno, kostki słomy,

n zadbać o bezpieczne garażowanie maszyn i pojazdów, tj. nie-
pozostawianie kluczy w stacyjkach, używanie klinów zabez-
pieczających przed stoczeniem się maszyn w czasie postoju 
oraz ograniczyć samodzielny dostęp dzieci do tych maszyn, 

n środki chemiczne (np. nawozy) oraz opakowania po nich 
przechowywać w pomieszczeniu, do których dzieci nie 
mają dostępu,

n ogrodzić staw, jeziorko, strumyk i dojście do nich, a jeżeli 
to nie jest możliwe, należy zawsze być przy dziecku, kiedy 
bawi się na podwórku; istotne jest również zabezpieczenie 
zbiorników na szambo, wykopów czy dołów na wapno, 

n zabezpieczyć drabiny, podesty i rusztowania, wykorzystywa-
ne do pracy w gospodarstwie – przebywanie pod nimi lub 
na wysokości, grozi dzieciom przygnieceniem lub upadkiem. 

n Traktor, kombajn i inne maszyny
Ciekawość dzieci popycha je do spełniania marzeń, a pra-

wie każdy mały rolnik marzy by zasiąść za kierownicą wiel-
kiej maszyny rolniczej. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby 
dziecko nie przebywało samo w pobliżu maszyn rolniczych, 
tym bardziej, jeśli się przemieszcza lub właśnie pracuje. Chwi-
la nieuwagi, czy nawet niewinnej zabawy w bliskiej odległo-
ści od maszyny może skończyć się tragedią. Najlepiej zadbać, 
by w czasie pracy pojazdów w obrębie gospodarstwa rolnego, 
dziecko było w domu, pod opieką dorosłego lub trzymało go 
za rękę. Kierowca pojazdu ma często ograniczone pole widze-
nia i nie jest w stanie kontrolować wzrokiem całej przestrzeni. 
W szczególności dotyczy to takich manewrów jak cofanie, czy 
poruszania się z załadowanymi przyczepami. Niewystarczają-
ce może okazać się spoglądanie na malucha bawiącego się na 

podwórzu, ponieważ może on nagle rzucić się pod koła jadą-
cej maszyny, by ratować piłkę, kurkę lub kotka. 

n Zagroda ze zwierzętami
Do zwierząt hodowlanych należy zawsze stosować zasadę 

ograniczonego zaufania. Choć z natury są spokojne, to okrzyk 
radości, gwałtowny ruch, czy nieświadome sprawienie bólu 
zwierzęciu może wywołać chęć ucieczki, obrony albo agresję. 
Dlatego też, by zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym pod-
czas poznawania zwierząt i ich zwyczajów należy być zawsze 
obok nich i kontrolować sytuację. 

n Prace polowe
Koszenie zboża, belowanie siana, prasowanie słomy czy 

wykopywanie ziemniaków, to tylko niektóre z prac na po-
lu, które wzbudzają wielkie zainteresowanie dzieci. Zagad-
kę, jak to się dzieje, że maszyna wciąga siano, a wychodzi 
balot chciałby rozwikłać każdy mały Sherlock Holmes. Dlate-
go pamiętajmy, że pracująca maszyna rolnicza jest potencjal-
nym zagrożeniem dla naszych pociech, które obserwują pra-
ce w polu. Mogą podbiec zbyt blisko, a ich ubranie, włosy lub 
kończyny mogą zostać pochwycone przez elementy robocze. 

Dzieci nie znają słowa niebezpieczeństwo. Ucz je zatem i po-
wtarzaj co wolno, a czego nie. Zachowaj przy tym czujność, bo 
zakazany owoc smakuje najlepiej. Wykaz czynności szczegól-
nie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 
16 lat dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl. 

Źródło: www.krus.gov.pl

Bieżące Informacje nr 6 [391]  n  Czerwiec 2022



z życia OSChR

Podstawowe zasady prowadzenia
upraw ekologicznych
Ze względu na ograniczone możliwości używania środków produkcji (m.in. nawozy, środki ochrony roślin, pochodze-
nie materiału roślinnego) rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi powinni wykorzystywać prawa 
biologiczne.

mgr inż. Justyna Koszykowska
Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Poniżej przedstawiono podstawowe zasady prowadzenia ta-
kich gospodarstw:
n stałe monitorowanie parametrów glebowych oraz wykorzy-

stanie potencjału gleby poprzez znajomość podstawowych 
składników pokarmowych oraz odczynu gleby, a przez to 
dostosowanie wymagań roślin uprawnych do warunków 
glebowych – badanie gleby można wykonać w Okręgo-
wych Stacjach Chemiczno-Rolniczych, koszt podstawo-
wego badania wynosi 13,12 zł za jedną próbkę gleby (po-
wierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną przy 
wyrównanej pod względem glebowym powierzchni nie 
może przekroczyć 4,0 ha), 2,13 zł to koszt ustalenia zale-
canej dawki wapna;

n dążenie do bioróżnorodności np. poprzez wprowadzanie 
różnorodnych gatunków i odmian;

n wykorzystanie nawozów naturalnych z własnego gospodar-
stwa, staranne przygotowanie, rozłożenie dawek, dostoso-
wanie do potrzeb pokarmowych roślin i warunków struk-
turalnych gospodarstwa;

n przemyślana uprawa według występujących kategorii agro-
nomicznych z uwzględnieniem posiadanego sprzętu i do-
stosowaniem do stanu gleby;

n ustalenie struktury zasiewów: udział roślin bobowatych 25%, 
udział zbóż do 60%, przedział międzyplonów 20-60% (w za-
leżności od rodzaju gospodarstwa);

n żyzność gleby można wzmocnić poprzez mieszanki wielo-
letnie traw z dodatkiem bobowatych drobnonasiennych;

n tworzenie korzystnych warunków wodnych poprzez m.in. 
zachowanie elementów naturalnego krajobrazu np. zadrze-
wień, oczek wodnych, miedz śródpolnych;

n ograniczenie strat wody, zmniejszenie erozji, zatrzymanie 
wymywania składników pokarmowych oraz zahamowanie 
rozwoju chwastów można osiągnąć poprzez uprawę mię-
dzyplonów (ścierniskowych, ozimych oraz wsiewek), a tak-
że uwzględnianie wpływu roślin pobierających większe ilo-
ści wody np. lucerna;

n prowadzenie właściwego zmianowania roślin, wprowadza-
nie różnorodności roślin m.in.: roślin głęboko i płytko uko-
rzenionych, mocno i słabo zacieniających glebę z możliwo-
ścią wykonania wsiewki, roślin jarych i ozimych oraz sze-
regu odmian o różnych typach wczesności;

n regulacja zachwaszczenia poprzez metody mechaniczne i/
lub stosowanie preparatów biologicznych, częstsze koszenie 
traw, bobowatych ogranicza występowanie chwastów, upra-
wianie przemienne roślin mało i bardziej konkurencyjnych 
względem chwastów;

n dokładna lustracja, sporządzanie notatek;
n dbałość o produkty końcowe podczas zbioru oraz staran-

ność prowadzenia uprawek pożniwnych;

Podsumowując rolnictwo ekologiczne stanowi jeden ze spo-
sobów przywrócenia równowagi w przyrodzie przy jednocze-
snym poszanowaniu tradycji, kultury oraz rozwoju w zgodzie 
z prawami natury.

Źródła:
- „Rolnictwo ekologiczne w praktyce” Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban 
i inni, wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Tech-
nologiczo-Przyrodniczy (ITP) w Falentach Warszawa-Falenty 2012
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z życia samorządu województwa

Uroczystości to okazanie wdzięczności i sza-
cunku sołtysom za ich pracę oraz zwróce-
nie uwagi społeczeństwa na ich rolę w pol-
skiej wsi. Jak twierdzą historycy, sołtysi w 
Polsce byli już w XIII wieku, są jedną z naj-
starszych instytucji państwa. Obecnie w na-
szym kraju jest ponad 40 tys. sołtysów, na-
tomiast na Warmii i Mazurach – 2,5 tysiąca.

Blisko 100 sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych 
przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za za-
angażowanie oraz rozwój swojej społeczności.

– Na dzisiejszym święcie gościmy ponad 1,5 tys. pań i panów soł-
tysów z naszego województwa, ale także wójtów i burmistrzów. To 
bardzo ważne, by choć raz w roku w tak szerokim gronie porozma-
wiać o tym, co już się udało, ale też o planach na bliższą i dalszą 
przyszłość – mówił Gustaw Marek Brzezin w trakcie spotka-
nia. – To też możliwość, by wspomnieć o szczególnym zaangażo-
waniu naszych sołtysów w realizację wielu zadań w swoich gmi-
nach, w których co dzień aktywizują przecież społeczności lokalne, 
a często są też w swoich małych ojczyznach prawdziwymi lidera-

mi. Czynnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach związanych 
z rozwojem obszarów wiejskich – w szkoleniach, konkursach, fo-
rach, spotkaniach. Są inicjatorami wielu zadań wykonywanych w 
sołectwie, wpływających na zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej obszarów wiejskich. A pamiętajmy, że wzrost każ-
dej najmniejszej społeczności zawsze przekłada się na rozwój na-
szego regionu i ma zdecydowany wpływ na życie i dobrobyt ca-
łej Warmii i Mazur.

W Ostródzie odbył się również panel dyskusyjny „Sołtys 
– Animator, Aktywny Lider Rozwoju Lokalnego”. W rozmo-
wach uczestniczyli: Zbigniew Cieśla (sołtys sołectwa Anioło-
wo od 2003 roku, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzy-
szenia Sołtysów), Beata Grzechnik (sołtys Sołectwa Wola Ka-
mieńska od 2011 roku, od 2007 roku prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska), Grażyna Ostas (od 
IV kadencji sołtys sołectwa Turznica w gminie Ostróda), To-
masz Gowkielewicz (strażak z 22-letnim stażem pracy, na co 
dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim). Od marca 2019 roku 
pełni obowiązki sołtysa sołectwa Żegoty.

Tegoroczne Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach odbyło się w ostródzkim amfiteatrze. – Takie 
spotkania są ważne, bo pozwalają mocniej docenić trudną pracę sołtysek i sołtysów, a to oni na co dzień kierują 
naszymi małymi ojczyznami – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

sołtysi z warmii i Mazur spotkali się w Ostródzie
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Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, podobnie 
jak w roku ubiegłym są imprezą towarzy-
szącą Krajowym Dniom Pola, które odbę-
dą się na polach doświadczalnych Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poświętnem, pod hasłem przewodnim 
#rolnictwo przyszłości. 

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Warmińsko-
-Mazurskich Dni Pola objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wicemi-
nister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka oraz Wojewo-
da Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Tegoroczne spotka-
nia powiatowe będą miały charakter teoretyczny i praktycz-
ny – bezpośrednio na polach demonstracyjnych. Dzięki takim 
formom przekazu wiedzy będziemy mieli możliwość pokaza-
nia aktualnego stanu upraw, zlustrowania pod względem po-
datności odmian na choroby i szkodniki, przedstawienia no-
wych rozwiązań stosowanych w uprawie oraz odpowiedze-
nia na nurtujące rolników pytania związane z technologią pro-
dukcji roślin rolniczych. 

Część teoretyczna spotkań obejmie wykłady przedstawicieli 
nauki o tematyce dotyczącej technologii produkcji w kontekście 
założeń strategii rozwoju Unii Europejskiej. Wykładowcami bę-
dą przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, dr hab. 
Bogdan Dubis i mgr inż. Artur Szatkowski z Katedry Agro-
technologii i Agrobiznesu, prof. dr hab. inż. Marek Marks i dr 
hab. Arkadiusz Stępień z Katedry Agroekosystemów i Ogrod-
nictwa, prof. dr hab. Bożena Kordan i dr hab. Marta Damszel 
z Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej 
oraz z dziedziny nauk ekonomicznych dr hab. Mariola Grzy-
bowska-Brzezińska, prof. UWM. Uczestnicy spotkań będą mie-
li możliwość konsultacji oraz wysłuchania ciekawych nowinek 
technologicznych przedstawianych przez ekspertów dziedzin 
rolniczych z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, który re-
prezentować będzie prof. dr. hab. Paweł Bereś, Instytutu Upra-
wy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – prof. dr. hab. 
Jerzy Grabiński oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu – dr. hab. Tomasz Piechota. 

Podczas sesji praktycznych na poletkach demonstracyj-
nych zaprezentowane będą prawidłowe technologie produk-
cji uwzględniające zasady integrowanej ochrony roślin, któ-
re wpisują się w założenia strategii rozwoju Unii Europej-
skiej jako elementu ograniczającego nadmierne stosowanie 
środków ochrony roślin. Zebrani na spotkaniach rolnicy bę-
dą mieli możliwość wysłuchania rad ekspertów, które umoż-
liwią w przyszłości rozwiązywanie problemów technologicz-

nych i ekonomicznych w ich gospodarstwach. W czasie spo-
tkań bezpośrednio na poletkach demonstracyjnych roślin 
uprawnych przeprowadzona zostanie analiza ekspercka pod 
względem występowania agrofagów oraz ocena stanu roślin 
z uwzględnieniem skuteczności przeprowadzonych zabie-
gów agrotechnicznych. Na poletkach demonstracyjnych bę-
dzie można porównać, w warunkach lokalnych, zbliżonych 
do występujących w gospodarstwach rolnych uczestników 
m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych oraz 
zlustrować osobiście wygląd interesujących nas cech gatun-
kowych i odmianowych.

Podczas 19 spotkań odwiedzimy niemalże 60 poletek de-
monstracyjnych, założonych na terenie całego województwa, na 
których wysiano pszenicę ozimą, pszenżyto ozime, żyto ozime, 
pszenicę jarą, jęczmień jary, rzepak ozimy, kukurydzę oraz ro-
śliny bobowate. Dobór gatunków i odmian został podyktowa-
ny wynikami z poletek doświadczalnych Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego. Odmiany dobrano uwzględ-
niając ich potencjał plonowania, zimotrwałość oraz podatność 
na porażenie przez choroby. 

Dzięki wygłoszonym wykładom, konsultacji eksperckiej 
z przedstawicielami nauki, uczestnicy II edycji Warmińsko-
-Mazurskich Dni Pola zdobędą wiedzę, dzięki której będą mie-
li możliwość podjęcia działań, pomagających sprostać celom 
środowiskowym i klimatycznym, związanym z unijnym pla-
nem działań.

6 czerwca br. rozpoczynamy cykl 19 spotkań powiatowych pn. II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. Zamysłem wy-
darzenia jest budowa sieci powiązań oraz ułatwienie transferu wiedzy i innowacji między rolnikami, doradcami 
rolniczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami 
wspierającymi rolnictwo i obszary wiejskie.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak 
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

ii warmińsko-Mazurskie Dni Pola

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Henryk Kowalczyk

Partner generalny

Patronat Medialny

Patronat Honorowy

Partner branżowy
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Zabiegi agromelioracyjne
na glebach ciężkich i średnich

Nagminne występowanie niekorzyst-
nych właściwości wodno-powietrznych 
warstw podornych związane jest głównie 
przez postępujące zagęszczenie podglebia. 
Najbardziej niekorzystne działania wystę-

pują podczas wykonywania orek w warunkach nadmiernej 
wilgotności gleby, co powoduje zmniejszenie objętości porów 
i kilkakrotne obniżenie przepuszczalności wodnej i powietrz-
nej. W wyniku tych niekorzystnych działań, wraz ze spadkiem 
wilgotności wzrasta zwięzłość gleby, przy czym ten wzrost jest 
większy w glebie zagęszczonej. Celem wykorzystania zapasów 
wody gruntowej systemy korzeniowe roślin uprawnych powin-
ny być głębokie i dobrze rozwinięte, co w wyniku zagęszcze-
nia podglebia ogranicza w znacznym stopniu takie możliwości. 
Dotyczy to w szczególności nasilających się okresów z małymi 
opadami. Należy również wziąć pod uwagę, iż na niektórych 
obszarach następuje spadek poziomu wód gruntowych i zabie-
gi agromelioracyjne mają uzasadnienie w tym, aby umożliwić 
lepszą penetrację korzeni roślin uprawnych w glebie. Wykazano 
że po 35 latach mechanicznej uprawy gleby, zwłaszcza ciężkim 
sprzętem, przewodność hydrauliczna gleby w warstwie do 40 
cm spadła 25-50-krotnie, i warunki wodno-powietrzne uległy 
biologicznemu zachwianiu. W związku ze zwiększeniem do-
płat do roślin motylkowych, zwiększony zostanie areał uprawy 
roślin o głębokich systemach korzeniowych jak np. lucerna, po-
zytywnie wpływa na przepustowość wody i powietrza dzięki 
kanalikom pozostawionym w glebie przez korzenie.

Charakterystyka zabiegów agromelioracyjnych

q Orka agromelioracyjna.
Oprócz orki z pogłębiaczem, wykonuje się orkę agrome-

lioracyjną, której celem jest równomierne rozkruszenie i roz-
luźnienie gleby z równoczesnym odwróceniem odciętej skiby, 
zwłaszcza na glebach o płytkim poziomie próchnicznym. Sto-
suje się ją nie głębiej niż 5 cm poniżej dotychczasowego pozio-
mu próchnicznego. Zaleca się ją wykonywać na glebach zwię-
złych, zagęszczonych i mało przepuszczalnych, pod warun-
kiem, że przebudowa jej profilu glebowego korzystnie wpły-
nie na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Może być ona 
połączona z użyciem wysokich dawek nawozów organicznych, 
zwłaszcza obornika. Poprzez zastosowanie tej orki, w uzasad-
nionych wypadkach, poprawia się stosunki wodno-powietrz-
ne i grubość poziomu próchnicznego gleby.

q Głębokie spulchnienie.
Zabieg ten wykonywany jest na głębokość 40-70 cm, na 
glebach zwięzłych, zagęszczonych i mało przepuszczal-
nych, ograniczających wzrost i rozwój korzeni roślin 
uprawnych. Przy tym zabiegu należy uwzględnić takie 
elementy jak:
n wykonanie 1-2 odkrywek i określenie jak głęboko się-

ga zagęszczenie gleby w profilu glebowym – na profilu 
glebowym dość łatwo można określić warstwę zagęszczo-
ną. Tuż za tą warstwą powinno sięgać narzędzie spulch-
niające,

n rozstawa elementów roboczych – rozstawa jest ściśle uza-
leżniona od głębokości spulchniania. Z reguły wykonu-
je się zabieg tak, że rozstawa elementów roboczych jest 
równa głębokości wykonywanego spulchniania,

n moc ciągnika i narzędzie do spulchniania – przyjmuje 
się że na 1 słupicę głębosza potrzeba 40-60 kM. Dodatko-
wo dla lepszego wykorzystania siły uciągu należy zasto-
sować dociążenie osi przedniej,

n opracowanie planu prac polowych – dąży się o jak naj-
mniejszą ilość przejazdów po zabiegu spulchniania. In-
ne prace należy wykonywać lekkim ciągnikiem w ce-
lu ograniczenia ponownego zagęszczenia. Na spulch-
nionym polu w korzystnych warunkach można wy-
eliminować orkę, stosując lekkie agregaty uprawowe, 
a w pierwszych latach stosować orkę płytszą ciągni-
kiem lżejszym,

n drenowanie – jest zabiegiem, gdzie bierze się pod uwa-
gę to, iż spulchnianie można wykonać powyżej 20 cm 
od systemów drenarskich. Nieuwzględnienie tego mo-
że być powodem zniszczenia systemu drenarskiego. Za-
bieg spulchniania wykonuje się prostopadle lub ukośnie 
do drenowania,

n wilgotność gleby.

Gleby nadmiernie wilgotne i okresowo mokre, z utrzymu-
jącą się na powierzchni wodą i głęboko sięgającym zagęszcze-
niem, wymagają głębokiego spulchniania. Najkorzystniej wyko-
nywać je, gdy gleba jest przesuszona, bo wtedy następuje kru-
szenie. A gdy gleba jest mokra, to zachodzi zagęszczenie wtór-
ne, które jest gorsze od pierwotnego i może nastąpić zniszcze-
nie istniejącej struktury gleby. Dlatego zabieg wykonuje się naj-
częściej pod koniec lata.

Zwracając uwagę na powyższe wskazówki można znaczą-
co wpłynąć na wzrost dochodów w gospodarstwie nie pono-
sząc zbyt dużych nakładów finansowych.

Istotnym elementem umożliwiającym zwiększenie plonów roślin uprawnych bez zwiększenia nakładów finansowych, 
są zabiegi agromelioracyjne, szczególnie na glebach ciężkich o niewłaściwych stosunkach wodno-powietrznych. 
Przedmiotem tych zabiegów jest podglebie, które przez wiele lat jest systematycznie ugniatane przez ciężki sprzęt 
rolniczy, a ich celem jest poprawa parametrów wodno-powietrznych i biologicznych gleby, w której po ich przeprowa-
dzeniu lepiej rozwija się system korzeniowy roślin.

mgr inż. Andrzej Cybulski 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie

rola głęboszowania jako istotnego elementu 
agrotechniki
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Od wielu lat w rol-
nictwie stosowane 
są substancje wspo-
magające wzrost 
i rozwój roślin. Bio-
stymulatory najczę-
ściej definiuje się ja-
ko preparaty wspo-

magające naturalne procesy życiowe ro-
ślin oraz zwiększające ich odporność na 
występujące warunki stresowe. W kra-
ju nie ma definicji biostymulatora obo-
wiązującej na mocy prawa, a co za tym 
idzie takiej kategorii w procesie ich reje-
stracji. Biostymulator może zatem zostać 
przypisany do nawozów lub środków 
ochrony roślin . Syntetyczne lub natural-
ne biostymulatory stosuje się w celu po-
prawy biochemicznych, morfologicznych 
i fizjologicznych procesów zachodzących 
w roślinie uprawnej. Szczególnie podkre-
śla się aktywację naturalnych systemów 
obronnych, stymulujących wzrost i roz-
wój roślin, a tym samym zapobieganie 
negatywnym skutkom niekorzystnych 
warunków pogodowych w trakcie wege-
tacji. Działanie preparatów biostymulują-
cych zależeć może od specyfiki poszcze-
gólnych gatunków roślin. 

Biostymulatory
na bazie aminokwasów

Obecne na rynku aminokwasy, tj. 
związki organiczne zawierające grupę 
amidową i karboksylową budują biał-
ka, które pełnią w roślinach wiele funk-
cji, m.in.: budulcową, kontrolną (wzrost, 
różnicowanie się komórek), odpornościo-
wą (mechanizmy obronne roślin), regu-
latorową (regulacja procesów genetycz-
nych, przemian biochemicznych itp.), 
transportową, magazynową i buforują-
cą. Wprawdzie rośliny same mogą synte-
tyzować wszystkie aminokwasy, ale jest 
to proces czasochłonny i wymagający du-
żych nakładów energii oraz dostępno-
ści składników budulcowych. Dostarcze-
nie tych substancji z zewnątrz powodu-
je znaczne oszczędności energii dla ro-
ślin, co przyspiesza procesy życiowe. Jest 
to typowy efekt biostymulacyjny obser-
wowany w wielu badaniach. W efekcie 
wzrost jest bardziej intensywny, co skut-
kuje większym przyrostem biomasy. Na-
leży jednak zwrócić uwagę, że dostarcza-
nie aminokwasów z zewnątrz dla roślin 
nie zastępuje ich normalnej produkcji, ale 
wspiera ją w okresach krytycznych, pod-

czas dużego wysiłku fizjologicznego lub 
w sytuacji, gdy występują czynniki stre-
sowe, takie jak przymrozki, okresowa su-
sza czy uszkodzenia pestycydami.

Biostymulatory
pozyskiwane z alg morskich

Ekstrakty pozyskiwane z alg, są źró-
dłem cennych składników wpływających 
na wzrost i rozwój roślin. Zawierają la-
minarynę – polisacharyd, który pełni ro-
lę materiału zapasowego oraz stymuluje 
odporność roślin. Ponadto zawierają al-
ginian, który jest składnikiem ścian ko-
mórkowych i zapobiega utracie wody. 
Oprócz wspomnianych wcześniej sub-
stancji zawierają jeszcze hormony roślin-
ne. Do podstawowych fitohormonów za-
wartych w algach zalicza się auksyny, cy-
tokininy, gibereliny. Auksyny odpowie-
dzialne są za wydłużanie się komórek 
roślin, tworzenie zawiązków korzenio-
wych, podziały komórkowe i starzenie 
się roślin. Cytokininy biorą udział w re-
gulacji podziałów komórkowych, hamu-
ją starzenie się tkanek roślin oraz odgry-
wają ważną rolę w transporcie asymila-
tów. Do najważniejszych funkcji gibe-

Biostymulatory i ich zastosowanie w produkcji 
roślinnej
We współczesnym rolnictwie, obok środków ochrony roślin i nawozów, stosuje się szereg preparatów wspomagających 
wzrost i rozwój roślin, klasyfikowanych jako biostymulatory. Ich zadaniem jest stymulowanie i przyspieszanie procesów 
życiowych, zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe oraz przyspieszenie rozwoju korzeni, liści itp.

inż. Piotr Michniewicz
Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej
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relin należy stymulacja kiełkowania ro-
ślin, regulacja wzrostu, przerywanie sta-
nu spoczynkowego pączków, kwitnie-
nie i zawiązywanie owoców. Stosowane 
mogą być zarówno dolistnie, jak i dogle-
bowo. Bezpośrednio wpływają na pro-
cesy biochemiczne zachodzące w rośli-
nach oraz pośrednio w glebach. Reakcją 
po ich zastosowaniu jest lepszy rozwój 
pędów i korzeni oraz wzrost odporności.

Biostymulatory zawierające
kwasy humusowe

Kolejną grupą biostymulatorów są 
preparaty zawierające kwasy humuso-
we, które wchodzą w skład próchnicy 
glebowej i roztworów wód naturalnych. 
Kwasy humusowe powstają w wyniku 
rozpadu materii organicznej na mniej-
sze cząsteczki. W ich składzie znajdu-
ją się więc drogocenne mikroorganizmy 
oraz substancje czynne, stymulujące na-
turalne procesy zachodzące w trakcie 
wzrostu rośliny. Humus glebowy to ina-
czej próchnica, która tworzy się z resztek 
pożniwnych, poplonów czy też innych 
cząstek organicznych. Głównym skład-
nikiem kwasów humusowych jest wę-
giel organiczny (węgiel budujący związ-
ki organiczne), substancja coraz bardziej 
doceniana i stosowana w rolnictwie. Je-
go związki doskonale wiążą gleby piasz-
czyste i przyczyniają się do zatrzyma-
nia większej ilości wody w glebie i dłu-
żej ją utrzymują. Wpływają też na zwię-
złość gleb ciężkich – rozluźniają jej struk-
turę, co sprawia, że staje się lepiej na-
powietrzona. Kwasy humusowe w gle-
bie zwiększają także zdolności do utrzy-
mania stałego odczynu pH, co jest waż-
ne w przypadku uprawy wymagających 
roślin. Poprawiają strukturę ziemi i tym 
samym przyczyniają do polepszenia wa-

runków życiowych organizmów. Mogą 
też stymulować namnażanie się poży-
tecznych mikroorganizmów glebowych 
takich jak bakterie z rodzajów Azotobacter 
lub Nitrosomonas. Za sprawą kwasów hu-
musowych gleba przyjmuje ciemny ko-
lor, co z kolei przyczynia się do lepszego 
przyciągania promieni słonecznych i tym 
samym zwiększania absorpcji energii sło-
necznej. Dzięki zastosowaniu preparatów 
z kwasami humusowymi, rośliny lepiej 
wykorzystują składniki pokarmowe (mo-
żemy oszczędzić na nawożeniu), zwięk-
sza się tolerancja roślin na stres środowi-
skowy, a w efekcie zwiększa się ilość i ja-
kość plonu. Preparaty humusowe może-
my stosować w dowolnym momencie, za-
równo przed siewem jak również w trak-
cie wegetacji. Można je stosować dogle-
bowo, nalistnie, w systemach nawadnia-
jących lub przez moczenie w nich korze-
ni sadzonek. Produkty sypkie stosowa-
ne są często z nawozami mineralnymi.

Biostymulatory na bazie
bakterii i grzybów

Kolejną grupą biostymulatorów są 
preparaty zawierające mikroorganizmy, 
czyli pożyteczne gatunki bakterii i grzy-
bów. Aplikacja tych produktów może od-
bywać się poprzez zaprawianie nasion, 
opryski roślin lub doglebowo. Preparaty 
mikrobiologiczne zawierają głównie wol-
nożyjące bakterie i grzyby, w tym grzy-
by mikoryzowe, które izolowane są z gle-
by, roślin, wody lub nawozów organicz-
nych. Te mikroorganizmy mogą wpły-
wać na wzrost i rozwój roślin w spo-
sób bezpośredni i pośredni. Bezpośred-
nia stymulacja polega na dostarczeniu ro-
ślinom składników pokarmowych, synte-
zie fitohormonów pobudzających wzrost 
roślin, a w efekcie większe nagromadze-

nie biomasy roślin lub przyrost masy ko-
rzeniowej. Pośredni sposób oddziaływa-
nia związany jest z ochroną przed dzia-
łaniem patogenów chorobotwórczych, 
na zasadzie pasożytnictwa lub antago-
nizmu. W ubiegłym roku pojawiły się 
preparaty zawierające bakterie Metylobac-
terium wiążące azot z powietrza. Środki 
te są stosowane nalistnie, wnikają do ro-
ślin przez aparaty szparkowe, a następ-
nie swobodnie przemieszczają się we-
wnątrz tkanek roślin. Producenci infor-
mują, że w testach praktycznych bakte-
rie ,,udostępniły” roślinom 30-75 kg N/
ha, w zależności od warunków klima-
tyczno-glebowych. 

W czasach wysokich cen nawozów 
azotowych, możliwość ograniczenia na-
wożenia może zainteresować rolników 
nowymi rozwiązaniami. Na rynku do-
stępna jest duża ilość różnego rodzaju 
biostymulatorów. Brak ujednoliconych 
parametrów czy konkretnych informacji 
charakteryzujących dane preparaty nie 
ułatwia wyboru. Rozbieżność opinii na 
temat ich skuteczności wynika z różno-
rodności pochodzenia tych produktów, 
technologii produkcji oraz mechanizmu 
ich działania. Niestety, duża część tych 
produktów nie posiada rejestracji. Te za-
rejestrowane są przebadane i przetesto-
wane przez jednostki badawcze, a pro-
dukty bez rejestracji są obarczone dużym 
ryzykiem skuteczności i bezpieczeństwa 
ich stosowania.

Źródła:
- „Kwasy humusowe poprawiają żyzność gle-
by”, Nowoczesna Uprawa, 1/2021

- „Aminokwasy wspierają rośliny”, Nowocze-
sna Uprawa, 3/2022

- „Panaceum na stresy”, Nowoczesna Upra-
wa 3/2022
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Właśnie ze względu na wyższą cenę wcze-
snego ziemniaka wzrasta zainteresowanie 
uprawą wczesnych odmian. Kluczem do 
sukcesu w zbiorach jest dobranie odpo-
wiedniej odmiany do warunków panują-
cych w danym regionie, żyzności gleby 
i oczywiście dobranie odpowiedniego ryn-
ku zbytu na swój produkt.

Odmiany wczesne ziemniaków

Lista odmian zalecanych przez COBORU (Centralny Ośro-
dek Badana Odmian Roślin Uprawnych):

Zakupione sadzeniaki ziemniaka powinny mieć paszport 
potwierdzający ich zdrowotność. Jeśli rolnik dysponuje wła-
snym materiałem sadzeniakowym, należy zadbać o odpowied-
nie jego przesortowanie. Ważnym jest by sadzeniaki nie były 
uszkodzone, zgniłe lub zdeformowane. 

Rolnik z którym miałam przyjemność rozmawiać właśnie 
na temat podkiełkowywania wykonywaną czynność opisuje 
jako bardzo staranną, pracochłonną ale jak najbardziej opła-
calną. Rolnik dysponuje 12 ha ziemi w całości przeznaczonej 
na uprawę ziemniaka. W tym roku planuje zasadzić kolejno 
odmiany Riviera, Tajfun, Satina, Rudolph. Jako najwcześniej-
sza odmiana czyli Riviera podkiełkowywana była już od 14 
marca. Wystawiana z magazynu w drewnianych skrzynio-pa-
letach, poukładana piętrowo w workach korzystała z dobro-
dziejstw pierwszych promieni wiosennego słońca. Gdy tem-
peratura była zbyt niska, sadzeniaki kiełkowały w magazy-
nie. Temperatura w magazynie jest stale kontrolowana i re-
gulowana przez nagrzewnice, dodatkowo rolnik wykorzystu-
je światło sztuczne. Pierwsze sadzenie tej odmiany rolnik wy-
konał już 4 kwietnia, do 9 kwietnia zasadził 3 ha podkiełko-
wanej Riviery. Pierwsze zbiory przewiduje na pierwszą poło-
wę czerwca. Jednakże wszystko zależne jest od warunków ja-
kimi obdarzy nas natura. 

Mój rozmówca kolejno planuje sadzenie sadzeniaków Tajfu-
na, Satiny i Rudolpha. Tylko ostatnia odmiana jest z własnych 
zmagazynowanych zasobów, Rudolph przezimował najlepiej, 
selektywnie przesortowany trafi kolejno do ziemi by jako ostat-
ni od koniec września zakończyć wykopki. Rolnik w tym ro-
ku korzystał z usług dwóch renomowanych firm dostarczają-
cych sadzeniaki. 

Riviera: odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2015 r., 
bardzo wczesna, bulwy duże o regularnym kształcie, okrągłe 
o bardzo płytkich oczkach, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Do-
skonała odporność na wysokie temperatury, odporna na wiru-
sy, odpowiednia na krótkie przechowywanie. 

Tajfun: odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2004 r. 
Bulwy bardzo duże, owalne, kształtne, oczka płytkie, miąższ 
żółty. Odporna na wirusy i stosowanie Metrybuzyny.

Satina: odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2000 r. 
Odmiana ta nadaje się do upraw praktycznie w każdych wa-
runkach, odporna na parcha, odporna na suszę. Bulwy okrą-
głe, duże, płytkie oczka, miąższ żółty, skórka żółta. Odporna 
na Matrybuzynę. 

Rudolph: odmiana odporna na suszę, odpowiednia do dłu-
giego przechowywania. Duże jednolite bulwy z ciemną, czer-
woną skórką, płytkie oczka i biały miąższ. Odmiana ta jest dość 
podatna na uszkodzenia mechaniczne. 

Podkiełkowywanie sadzeniaków – czy warto?
Jednym z korzystniejszych ekonomicznie kierunków produkcji rolniczej jest uprawa wczesnych ziemniaków. Przy 
czym uważa się, że im szybciej młode ziemniaki trafią na rynek tym ich cena będzie wyższa.

mgr inż. Joanna Szawłowska 
Doradca Zespołu Doradców w Bartoszycach

Bardzo
wczesne: Wczesne: Średnio-

-wczesne:
Średniopóźne

i późne:

n Impala
n Impresja

n Michalina
n Gwiazda
n Ignacy

n Satina
n Tajfun
n Laskara

n Jelly

Riviera Czerwiec 2021 – archiwum rolnika

Riviera. Marzec 2022. Sadzeniak po 3 tyg. podkiełkowywania, wy-
stawianie z magazynu, kontrola temperatury nagrzewnicami i świa-
tłem sztucznym. Zdjęcie zrobione 2 dni po zasadzeniu.
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Zatem jakie efekty przynosi podkiełkowywanie?

Tak więc w skrócie, podkiełkowywanie sadzeniaków daje 
możliwość uzyskania wyższych plonów, umożliwia wcześniej-
szy zbiór co jest bardzo ważne ponieważ wiąże się to z wyż-
szą ceną sprzedanego produktu. Jednakże warto zaznaczyć, 
że najważniejszą kwestią jest sadzeniak, który musi być odpo-
wiednio dobrany do warunków glebowych i co najważniejsze 
musi być zdrowy. 

Podkiełkowywanie – czy warto?

Mój rozmówca, rolnik z ogromnym doświadczeniem, otwar-
cie mówi że warto. Dzięki podkiełkowywaniu sadzeniaka mo-
że liczyć na szybszy plon najwcześniejszych odmian. Ze swo-
jego doświadczenia mówi, że Riviera może być w pełni goto-
wa już na samym początku czerwca. Rolnik jest świadomy, 
że wszystko zależne jest od pogody. Jednakże dołożył wszel-
kich starań by jak najlepiej przygotować materiał sadzeniako-
wy przez podkiełkowywanie czy zaprawianie. Teraz pozosta-
ło regularnie formować redliny, zastosować oprysk w razie ko-
nieczności i czekać na dobry plon. 
Źródła:

- www.farmer.pl
- www.tygodnik-rolniczy.pl

Jedna z kilku działek rolnika. Tajfun. Kwiecień 2022

Riviera. Marzec 2022

Jarmuż należy do roślin kapustnych. Liście jarmużu charakteryzują się wysoką wartością odżywczą. Zawierają dużo 
witaminy C, a także inne witaminy (E, K, PP, H oraz witaminy z grupy B). Są też źródłem beta-karotenu, zawierają 
białka, cukry, żelazo, kwas foliowy oraz wapno w postaci łatwo przyswajalnej przez nasz organizm. Liście jarmużu 
mają w swoim składzie również składniki mineralne, takie jak magnez, fluor, fosfor, potas i żelazo.

Anna Malesa 
Doradca Zespołu Doradców w Ostródzie

Jarmuż – znaczenie gospodarcze i wartość 
odżywcza

Jarmuż jest rośliną 
dwuletnią, zieloną, 
o silnie rozwiniętym 
i głęboko sięgającym 
systemie korzenio-
wym. W pierwszym 
roku uprawy roślina 
tworzy gruby, ulist-

niony pęd. Liście długie, owalne, skę-
dzierzawione tworzą rozetę. Liczba liści 
na roślinie wynosi najczęściej 25 do 40. 
Barwa liści jest zielona do fioletowo zie-
lonej. Niektóre odmiany mają liście fio-
letowe lub fioletowo brązowe i wykorzy-
stywane są jako rośliny ozdobne. Pod 
względem białka, witaminy C i karote-
nu jarmuż znajduje się na wysokim miej-
scu po pietruszce naciowej i papryce. Za-
wiera łatwo przyswajalny wapń, nie za-
wiera kwasu szczawiowego. Liście jar-

mużu spożywa się świeże w postaci su-
rówek lub gotowane jak szpinak. Mogą 
one stanowić również cenny dodatek do 
zup. Nadaje się również do mrożenia jak 
kalafior i brokuł.

Wymagania klimatyczne i glebowe

Jarmuż, w porównaniu z innymi wa-
rzywami kapustnymi, jest najmniej wy-
magający co do klimatu i gleby. Cha-
rakteryzuje się największą wytrzymało-
ścią na niskie temperatury ze wszyst-
kich uprawnianych w Polsce warzyw. 
Rośnie najlepiej w czasie chłodnych mie-
sięcy, nawet w temperaturze kilku stop-
ni powyżej zera. Jest wytrzymały na ni-
skie temperatury, może zimować w po-
lu. Uważa się, że mróz dodatkowo po-
lepsza jakość liści, które stają się delikat-

niejsze w smaku i pozbawione goryczki. 
Najkorzystniejszy dla jarmużu jest kli-
mat morski o niezbyt wysokiej tempera-
turze i dużej wilgotności. Najlepiej uda-
je się na glebach piaszczysto-gliniastych. 
Jest wytrzymalszy na suszę niż inne ka-
pustne, dzięki dobrze rozwiniętemu sys-
temowi korzeniowemu. 

Nawożenie

Jarmuż można uprawiać jako poplon 
po wczesnych warzywach (ziemniaki 
wczesne, marchew wczesna, fasola szpa-
ragowa), w drugim roku po oborniku. Na 
dobrych glebach jarmuż można uprawiać 
w 2 lub 3 roku po oborniku. Na glebach 
słabych stosuje się pod przedplon nawo-
żenie organiczne uzupełnione nawozami 
mineralnymi. Nawozy fosforowe i pota-
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sowe wysiewa się przed sadzeniem roz-
sady, azotowe natomiast pogłównie w 2 
lub 3 dawkach. Nie można stosować na-
wozów azotowych w nadmiarze, gdyż 
jarmuż łatwiej ulega wówczas uszko-
dzeniom mrozowym i pogarsza się jego 
wartość biologiczna. Bardzo ważne jest 
nawożenie potasem, który wpływa na 
tworzenie się mięsistych i soczystych li-
ści. Jarmuż dodatnio reaguje na nawoże-
nie niewielkimi ilościami boru, magne-
zu i sodu. Potrzeby nawozowe w czy-
stym składniku na 1 ha wynoszą: 150 kg 
N, 50 kg P2O5, 200 kg K2O, 140 kg CaO. 
W nawożeniu trzeba się kierować wyni-
kami dokonanej analizy glebowej. 

Metody uprawy

Jarmuż może być uprawiany jako plon 
główny i poplon, zarówno z rozsady, jak 
i z siewu bezpośredniego do gruntu. 
W produkcji towarowej uprawia się naj-
częściej poplonowo na zbiór późnojesien-
ny i zimowy. Można go uprawiać prawie 
po wszystkich roślinach wcześnie scho-
dzących z pola. Wyjątek stanowią rośli-
ny z rodziny krzyżowych. 

Jarmuż uprawia się też z rozsady na 
zbiór późnojesienny. Nasiona zaprawio-
ne wysiewa się w maju lub czerwcu na 
rozsadnik. Po 6 do 8 tygodni, gdy rośli-
ny mają wysokość 10 do 15 cm, sadzi się 
je na miejsce stałe w rzędy odległe o 60 
do 70 cm. Rozstawa roślin w rzędzie wy-
nosi 40 cm. 

Na obsadzie 1 ha trzeba wysiać 0,50 
do 0,70 kg nasion. Sadzi się rozsadę krępą 
i silną w końcu czerwca i na początku lip-

ca. Rozsada bardzo łatwo się przyjmuje. 
Na plantacjach towarowych stosuje się 

uprawę wprost do gruntu w rzędy od-
ległe co 40 do 70 cm. Po przerywce rośli-
ny pozostawia się co 35 do 45 cm. Siew 
można przeprowadzać od maja do sierp-
nia zależnie od planowanego terminu 
zbioru. Stosuje się także siew wrześnio-
wy wprost do gruntu w rzędy odległe 
co 30 do 40 cm. Zbiera się wówczas mło-
de i niezdrewniałe rośliny w całości póź-
ną jesienią i przez zimę. Jednak plon jest 
znacznie niższy niż przy wcześniejszym 
siewie. Dla przetwórstwa jarmuż można 
wysiewać gęsto wprost do gruntu, po-
dobnie jak szpinak, w rzędy co 15 do 20 
cm bez przerywania. Zagęszczenie roślin 
w rzędzie reguluje się gęstością siewu. 

Zabiegi pięlegnacyjne

W okresie wegetacji, szczególnie 
w czasie suszy, zaleca się nawadnianie. 
Nawadnianie zwiększa plon i poprawia 
kondycję roślin, szczególnie na glebach 
lżejszych. Walka z chwastami polega na 
okresowym spulchnianiu międzyrzędzi 
i ręcznym pieleniu. 

Szkodniki

Ze szkodników najwięcej kłopotów 
przysparzają mszyce. Trzeba bardzo sta-
rannie opryskiwać uworcia, w przeciw-
nym razie szkodniki intensywnie się roz-
mnażają i jarmuż nie nadaje się do sprze-
daży. W uprawie późnoletniej przy sie-
wach w sierpniu porażenie roślin przez 
choroby i szkodniki jest niewielkie. Dla-

tego też plantacje można prowadzić bez 
chemicznej ochrony, jako ekologiczne.

Zbiór i przechowywanie

Zbiór jarmużu rozpoczyna się w listo-
padzie i trwa całą zimę, a nawet i wio-
snę, aż do wyrastania pędów kwiatosta-
nowych. Opóźnienie zbioru przyczynia 
się do obniżenia plonu i pogorszenia je-
go jakości. 

W produkcji towarowej przeprowadza 
się jednorazowy zbiór jarmużu, za po-
mocą kosiarki używanej do zbioru szpi-
naku, z dodatkowymi urządzeniami, jak 
podnośnik liści. Z 1 ha zbiera się 10 do 
15 t liści. 

Rośliny jarmużu można pozostawić 
w polu przez zimę, ale trzeba wówczas 
uważać na zające. Wiosną wyrastające 
z kątów liści, młode ulistnione pędy spo-
żywa się jako najwcześniejsze warzywo 
z gruntu. Lepiej jest jednak wykopać jar-
muż późną jesienią i zadołować w miej-
scu mało nasłonecznionym i osłoniętym 
od wiatrów, nakryć włókniną lub słomą. 

Jedzenie jarmużu to samo zdrowie! 

Źródła:
- https://www.mojpieknyogrod.pl/tag/jarmuz
- https://www.kalendarzrolnikow.pl/5176/
jarmuz-zapomniane-warzywo-najlepsze-
na-przednowku

- https://www.kalendarzrolnikow.pl/3803/jar-
muz-tylko-modny-czy-naprawde-zdrowy

- Zofia Legańska, Józef Balcerzak, Warzyw-
nictwo, Warszawa 2000 r., ISBN 83-86384-
88-3
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Bobowate obok znaczą-
cej roli w aspekcie ży-
wieniowym człowie-
ka, odgrywają równie 
ważną rolę w gospo-
darstwie rolnym. Sta-
nowią one wysokobiał-
kową paszę dla zwie-

rząt (w formie zielonej masy lub nasion), 
komponent do produkcji pasz treściwych 
oraz surowiec w wielu dziedzinach prze-
mysłu przetwórczego. W klimacie umiar-
kowanym uprawiane są jadalne strączkowe 
rośliny, do których należą: bób, ciecierzyca 
pospolita, groch zwyczajny, soczewica ja-
dalna i fasola. Zaś do roślin strączkowych 
pastewnych należą: soja, łubiny, bobik, pe-
luszka, seradela pastewna – uprawiane na 
nasiona i zielonkę; wyka (siewna i kosmata) 
– wyłącznie w formie zielonki. Powierzch-
nia upraw roślin strączkowych w tys. ha 
przedstawia się w Polsce następująco wg 
danych GUS z 2020 r. (opracowanie własne):

Jak już zostało wspomniane, rośliny bo-
bowate strączkowe są przeznaczane na plon 
w postaci zielonej masy lub nasion i nale-
żą do roślin jednorocznych. Z uwagi na ich 
różnorodne wymagania mogą być uprawia-
ne w każdych warunkach glebowych i kli-
matycznych. Wielkie znaczenie gospodar-
cze tych roślin wynika ze zdolności wiąza-
nia wolnego azotu atmosferycznego i pozo-
stawiania go w glebie, co pozwala na ogra-
niczenie mineralnego nawożenia azotowe-
go pod rośliny następcze. Azot jest wiąza-
ny przez bakterie brodawkowe i wprowa-
dzany do korzeni na zasadzie symbiozy. 
Rośliny bobowate asymilując azot atmosfe-
ryczny korzystają z niego do budowy swe-
go organizmu oraz wzbogacają glebę w ten 
składnik. Zawartość azotu wprowadzane-
go do gleby waha się i jest uzależniona od 
gatunku bakterii, ich aktywności fizjolo-
gicznej i warunków siedliskowych (40-600 
kg N·ha-1).

Rośliny bobowate strączkowe cechu-
je palowy, dobrze rozwinięty system ko-
rzeniowy. Ten system umożliwia dotar-
cie do potasu, fosforu, wapnia i magne-
zu, znajdujących się głęboko, składni-
ków niedostępnych dla wszystkich ro-
ślin. Poprzez taki system korzeniowy ro-
śliny strączkowe określa się mianem ro-
ślin fitomelioracyjnych. Ponadto ten głę-
boki system korzeniowy zapobiega de-
gradowaniu gleby, nie pozwalając na jej 
wymywanie czy wywiewanie (zapobie-
ga erozji wodnej i wietrznej). Wpływa 
korzystnie na spulchnianie gleby, popra-
wiając jej strukturę – powstaje pożąda-
na struktura gruzełkowata odporna na 
zagęszczanie oraz zwiększa się aktyw-
ność biologiczna w glebie. Spulchnianie 
podglebia powoduje natomiast urucha-
mianie składników pokarmowych, któ-
re wpływają na zwiększenie plonu ro-
ślin następczych zarówno ilościowo i ja-
kościowo.

Zabieg przyorania resz-
tek pożniwnych z roślin 
bobowatych strączkowych, 
w tym dużej masy systemu 
korzeniowego, wpływa na 
pozyskanie znacznej ilości 

materii organicznej w glebie, która daje 
próchnicę glebową. Ilość wprowadzone-
go azotu wynosi od 40 do 180 kg N·ha1. 
Takie ilości azotu w glebie powodują sty-
mulację życia – rozwój fauny i flory gle-
bowej. Dzięki temu poprawiają się właści-
wości fizyczne i chemiczne gleby. Zatem 
pozostawiają po sobie wartościowe stano-
wisko niemalże dla wszystkich uprawia-
nych w gospodarstwie roślin. Strączkowe 
na tym samym stanowisku należy upra-
wiać nie częściej niż co 4 lata.

Rośliny bobowate stanowią bardzo do-
bre źródło paszy wysokobiałkowej przy-
datnej w żywieniu trzody chlewnej i by-
dła. Charakteryzuje je wysoki poziom wy-
sokostrawnego białka ogólnego, którego 
jest najwięcej w łubinie żółtym, a najmniej 
w grochu. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach bobiku i grochu jest porównywal-
na ze śrutą sojową. Na rynku dostępne są 
już słodkie odmiany łubinu, tj. z zawarto-

ścią alkaloidów do 0,05%, które poprawia-
ją smakowitość pasz. Pasze z nasion bobi-
ku, łubinu i grochu mogą stanowić substy-
tut śruty poekstrakcyjnej sojowej.

Rośliny strączkowe uprawiane w mie-
szance ze zbożami w udziale 30-40% da-
ją gwarancję poprawnego bilansu skład-
ników pokarmowych zawartych w nasio-
nach strączkowych jak i w ziarnie zbóż. 
Wysoką wartość paszową mają również 
zielonki zebrane w fazie mleczno-wosko-
wej zbóż, zaś kiszonki sporządzone z mie-
szanki grochowo-zbożowej, mają wartość 
porównywalną do siana łąkowego i moż-
na je stosować łącznie z kiszonką z kuku-
rydzy (bydło).

Obok znaczenia gospodarczego należy 
wskazać znaczenie ekonomiczne wynika-
jące z uprawy roślin strączkowych. Zwią-
zane jest ono z dopłatami bezpośredni-
mi. Przysługują one do każdego hektara 
w gospodarstwie do roślin: bobiku, gro-
chu, łubinu i soi. Rośliny te ponadto speł-
niają wymóg zazieleniania (EFY) dla go-
spodarstw powyżej 15 ha gruntów or-
nych. Kolejną korzyścią jest przyznanie 
dopłat do materiału siewnego, zakupione-
go i użytego do wysiewu materiału siew-
nego roślin strączkowych kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany.

Wprowadzając rośliny strączkowe do 
płodozmianu w gospodarstwie następu-
ją bez wątpienia korzyści prośrodowisko-
we, takie jak poprawa jakości gleb oraz ko-
rzyści ekonomiczne - uzyskanie rocznych 
oszczędności poprzez ograniczenie stoso-
wania nawozów syntetycznych.

Źródła:
- Skowronek B. 2015, Technologie uprawy ro-
ślin bobowatych, ich rola gospodarcza i zna-
czenie w płodozmianie

- Cybulski A. 2020, Uprawa roślin strączko-
wych na glebach zwięzłych, Bieżące Informa-
cje, 4 [367] 

- Gołębiewski M. 2020, Nasiona roślin strącz-
kowych jako substytut śruty sojowej w ży-
wieniu zwierząt, Bieżące Informacje, 1 [364]

- https://zodr.pl/download/technologia/rosliny_
straczkowe.pdf

- Rocznik Statystyczny 2020

Znaczenie roślin bobowatych strączkowych
Zwiększa się uprawa roślin bobowatych strączkowych w Polsce ze względu na korzyści wynikające z ich uprawy. 
Od dawna nasiona tych roślin znajdowały się w pożywieniu człowieka. Obecnie dla wegetarian, którzy ograniczają 
spożycie mięsa, nasiona strączkowe dostarczają niezbędnego białka, składników mineralnych, błonnika, substancji 
biologicznie czynnych i witamin.

mgr inż. Marzena Szymańska 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Giżycku

Wyszczególnienie 2010 2015 2017 2018 2019

Strączkowe na ziarno: 172 407 272 252 270

Konsumpcyjne 43 91 71 66 66

Pastewne 129 316 201 185 204
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Wielu hodowców wyeliminowało żywie-
nie pastwiskowe bydła w celu zminima-
lizowania kosztów i maksymalizacji zy-
sków, a przecież jest to najlepszy system 
żywienia, mający ogromny wpływ na 
zdrowy rozwój zwierząt, ale również na 
jakość produktów zwierzęcych.

Wiosna to czas kiedy krowy wychodzą 
na pastwiska. Niestety w dzisiejszych czasach nie jest to zja-
wisko powszechne, wiele gospodarstw rezygnuje z wypasu 
na rzecz całorocznego przebywania zwierząt w oborze. Zde-
cydowanie jest to działanie, które zaoszczędza czas i pozornie 
zmniejsza koszty. Należy jednak pamiętać, że krowa to zwierzę 
trawożerne, którego naturalnym środowiskiem bytowania jest 
właśnie pastwisko. Dobrze zorganizowane pastwisko poprawi 
zdrowotność krów, nie zmniejszając ich wydajności. 

Ruń pastwiskowa

Pastwisko jest źródłem cennej i stosunkowo niedrogiej pa-
szy dla bydła. Jednakże, aby wypasanie przynosiło nam ocze-
kiwany efekt żywieniowy, przy jednoczesnym dobrym odra-
staniu traw, ważne jest aby trwałe użytki zielone były należy-
cie zadbane. 

Najważniejszym czynnikiem determinującym wartość świe-
żej zielonki pastwiskowej jest skład botaniczny runi oraz jej fa-
za wegetacyjna. Bardzo młoda zielonka zawiera do 15% suchej 
masy. Wraz z wkraczaniem w kolejne fazy wegetacji w zielon-
ce zwiększa się odsetek suchej masy i włókna, natomiast ma-
leje ilość białka. 

Wiedząc, że skład runi łąkowej jest najważniejszy, pozostaje 
nam o niego zadbać wysiewając odpowiednie gatunki traw i ro-
ślin bobowatych. Firmy zajmujące się rozprowadzaniem nasion 
traw, komponują odpowiednie mieszanki pastwiskowe i zdej-
mują z rolnika ciężar decyzji jakie poszczególne rośliny wysiać, 
aby pastwisko było w dobrej kondycji i obfitowało w paszę do-
brej jakości. Jednakże jeśli sami chcemy zaplanować zasiewy na 
łące, warto znać system liczb wartości użytkowej traw – LWU. 
System ten określa wartość poszczególnych gatunków roślin 
występujących na łąkach, w skali do 10. Im bliżej 10, tym bar-
dziej wartościowy gatunek. Liczbę LWU ustala się na podsta-
wie punktacji, którą przyznaje się za m.in. jakość i ilość plonu, 
wartość paszową tj. strawność, smakowitość, oraz zawartości 
substancji szkodliwych. Planowanie składu runi według LWU 
daje gwarancje skomponowania zielonki będącej paszą zdrową 
i wartościową, zapewniającą dużą wydajność krów mlecznych. 

Właśnie wydajność krów mlecznych jest kluczowym para-
metrem, który powinniśmy wziąć pod uwagę planując skład 
runi łąkowej. Wartości LWU poszczególnych roślin i ich udział 
procentowy w roślinności pastwiska, dają postawę do wylicze-
nia wartości użytkowej łąki. Wyliczenie tej wartości jest bardzo 

istotnej właśnie dla wydajności krów mlecznych. Krowy o wy-
sokiej wydajności mlecznej potrzebują zielonki o bardzo dobrej 
jakości, z łąki o wysokiej wartości użytkowej. Jeśli z jakiegoś 
powodu, wartość użytkowa łąki spadnie o jeden punkt, wydaj-
ność jednej krowy mlecznej spada aż o około 1000 kg mleka. 

Istotnym elementem składu runi pastwiskowej są zioła. Za-
nim hodowla bydła weszła w fazę intensyfikacji wypas był 
czymś naturalnym i nieodzownym. Gospodarze czekali na 
wiosenne ciepłe dni, żeby krowy z obór mogły wyjść na łą-
ki. Krowy wypasając się na łąkach same instynktownie wie-
działy, które rośliny omijać, a które ze smakiem zjadały i jed-
nocześnie przy pomocy ziół regulowały same swoją zdrowot-
ność. Warto zatem dobierając skład runi łąkowej zadbać o to 
by znalazły się w niej zioła, których udział procentowy w mie-
szance powinien wynosić około 10-15%. Zioła poprawiają sma-
kowitość zielonki, wspomagają trawienie zwierząt, wpływają 
korzystnie na układ hormonalny, na procesy przemiany mate-
rii. Zioła są bogate w mikro i makro elementy, witaminy, olej-
ki eteryczne, alkaloidy, garbniki. Wszystkie te składni wpły-
wają korzystnie na rozwój i zdrowotność zwierząt. Wiele ziół 
ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wzmacniające 
odporność zwierząt. 

Woda na pastwisku

Nieodzownym elementem dobrze zorganizowanego pastwi-
ska jest dostępność wody. Bydło musi mieć stały i nieograni-
czony dostęp do czystej i świeżej wody, dzięki temu wydaj-
ność mleczna nie spadnie, a zdrowotność zwierząt będzie za-
chowana. Oczywistą rzeczą jest to, że poidła i koryta powin-
ny być czyste i możliwie jak najbardziej zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem. Stały dostęp do czystej wody powodu-
je podniesienie wydajności mlecznej krów od 0,5 do 1,0 litra 
mleka dziennie. 

krowy na wypasie
W ostatnich latach maksymalizacja produkcji na rynku bydła spowodowała obniżenie jakości produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Niestety wieloletnie starania o doprowadzenie poziomów wydajności do najwyższych granic, zarówno 
w produkcji mleka jak i mięsa wołowego, zaowocowały niekorzystnymi zmianami w jakości produktów spożywczych 
oraz w zdrowotności bydła.

mgr Elżbieta Czaplicka  
Kierownik Zespołu Doradców w Szczytnie
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Żywienie pastwiskowe się opłaca

Zielonka pastwiskowa jest paszą najbardziej wartościową 
i jednocześnie stosunkowo tanią. Hodowcy bydła nastwieni na 
niską i średnią wydajność, mogą używać zielonki jako jedynej 
paszy dla bydła, wiosną i latem w postaci pastwiskowej, na-
tomiast zimą jako sianokiszonkę. Krowy wysokowydajne bę-
dą wymagały innych składników pokarmowych, dla podnie-
sienia wydajności, jednakże oparcie żywienia na pastwiskach 
i sianokiszonce będzie również bardzo korzystne. 

Kolejną korzyścią z żywienia pastwiskowego jest podniesienie 
zdrowotności i odporności zwierząt, mniejsze problemy z zaciela-
niem oraz porodami. Wpływ na to ma ruch na świeżym powie-
trzu, słońce, świeża dobrze skomponowana pasza, którą zwierzęta 
mogą pobierać w dowolnym czasie, swobodny czas na odpoczy-
nek i trawienie. To naturalne potrzeby, które są istotne dla każde-
go stworzenia i wpływają korzystnie na rozwój i komfort życia. 

Dopłata do wypasu

Od 2020 r. hodowcy bydła mlecznego, którzy wypasają zwie-
rzęta, mogą skorzystać z płatności dobrostanowej z tego tytu-

łu. Płatność wynosi 185 zł do sztuki, która ukończyła 24 mie-
siące i była wypasana przez co najmniej 120 dni w okresie od 
1 kwietnia do 15 października. 

Jeszcze jedną dość istotną kwestią jest kwestia marketin-
gu i promocji produktów zwierzęcych. Konsumenci stają 
się coraz bardziej świadomi i ciekawi pochodzenia produk-
tów, które kupują. Często są skłonni zapłacić więcej, za pro-
dukt od tzw. szczęśliwego zwierzęcia. Mleko od „szczęśli-
wej”, wypasanej krowy chętniej będzie wybrane przez kon-
sumentów, niż takie z produkcji intensywnej, gdzie krowa 
przebywa w oborze.

Podsumowując, warto rozważyć wypasanie pastwiskowe 
w sezonie wiosenno-letnim, natomiast skarmianie sianokiszon-
ką zimą. Przyniesie to sporo korzyści (m.in. zdrowotność zwie-
rząt, obniżenie kosztów żywienia, lepsza płodność zwierząt), 
a jeśli zadbamy o jakość runi pastwiskowej, nie stracimy na wy-
dajności mlecznej, nawet krów wysokowydajnych. 

Źródła:
- „Hodowca bydła” – miesięcznik, styczeń 2022
- Notatki własne

Prognozy rynkowe wskazują, że w 2026 r. 
światowy rynek mleka A2 może osiągać 
wartość 21,39 mld dolarów. Produkty wy-
tworzone z mleka A2 osiągają ceny du-
żo wyższe niż te, wyprodukowane z mle-
ka A1. Z tego powodu coraz więcej ho-
dowców, dzięki genotypowaniu i ukie-
runkowanej selekcji hodowlanej, przesta-

wia swoje stada na produkcję mleka A2. Proces ten wymaga 
jednak czasu i konsekwencji, ponieważ nawet najmniejsza do-
mieszka mleka A1 powoduje utratę walorów mleka A2. Na-
tomiast wielu hodowców dąży aby mieć całe stado A2A2, co 
wiąże się z kilkuletnią selekcją w tym kierunku, po to aby bez-
kosztowo przejść na tego typu produkcję mleka.

Przykładem spostrzeżeń wielu hodowców o takim kierunku 
produkcji mleka po pierwsze jest badanie genotypowo wszyst-
kich sztuk, bo chcą wiedzieć o defektach genetycznych oraz ce-
chach użytkowych badanych cech, czy dysponują i jakim ma-
teriałem genetycznym oraz aby wiedzieć co robić w przyszło-
ści. Według tych hodowców, jest to potencjał, który każdy go-
spodarz, hodowca posiada tylko, że jeszcze nie wie dokładnie, 
na jakim poziomie procentowym jego stado jest gotowe, do te-
go żeby produkować mleko z kazeiną A2. W tym wypadku 
jest według nich obranie właściwego kierunku, to jest bada-
nie oraz dogłębne poznawanie potencjału własnego stada, któ-
re się posiada. Ten typ produkcji nie ma złych konsekwencji, 
nie ma żadnych spadków wydajności, hodowcy nie zauważy-

li, aby krowy inaczej funkcjonowały w stadzie. Nie ma nie-
bezpieczeństw czyhających na hodowców. Praktyki są dosyć 
krótkie, ale zmiany są zauważalne m.in. grupa krów z kaze-
iną A2 charakteryzuje się wyższą odpornością, szczególnie na 
stany zapalne wymion, jest grupą krów „twardszych” lepiej 
znoszących warunki, które sprzyjają powstawaniu tych cho-
rób i jest to zauważalne.

Praktyczną poradą na samym początku są badania, na-
tomiast później w zależności od tego, czy posiada się osob-
ny zbiornik na mleko, trzeba wydzielić sobie grupę krów 
w oborze (osobny zbiornik), udój tak zorganizować, aby nie 
przedostawało się tam inne mleko z inną kazeiną aby ten 
produkt był wyizolowany i zabezpieczony i to jest wszyst-
ko. Nie ma żadnych praktycznie większych nakładów. Kro-
wy które się doją z kazeiną A2, nie wymagają żadnych do-
datkowych nakładów. Praktycznie hodowla nie różni się od 
hodowli konwencjonalnej. Produkcja mleka nie różni się od 
produkcji mleka konwencjonalnego, ponieważ takiego mle-
ka nie jest się w stanie osiągnąć ani utrzymaniem zwierząt, 
ani żywieniem, jest to czynnik uwarunkowany genetycz-
nie. Żeby zacząć produkcję takiego mleka A2 w pierwszej 
kolejności trzeba wejść w genotypowanie samic. Ale takie-
go mleka nie jest się w stanie otrzymać w normalnym pro-
cesie technologicznym. Tak jak mleko bez laktozy można 
uzyskać w procesie technologicznym, to mleka A2 nie jeste-
śmy w stanie tak otrzymać. Jedynie krowa może wyprodu-
kować takie mleko.

krowy z kazeiną a2
Nowym trendem na rynku światowym jest rozwój nowatorskiej linii produktów mlecznych o obniżonej alergenności. 
Zastosowane technik selekcji genomowej pozwala produkować mleko lepiej przyswajalne przez człowieka, które 
zawiera wyłącznie beta-kazeinę A2 (określane jako mleko A2).

mgr inż. Anna Łada-Bałuch 
Doradca Zespołu Doradców w Lidzbarku Warmińskim

Bieżące Informacje nr 6 [391]  n  Czerwiec 2022 21

w chlewni i oborze



Do celu jak stworzyć stado krów produkujące mleko o ge-
notypie A2A2, potrzebne są tzw. narzędzia hodowlane do se-
lekcji hodowlanej. Jedynym sposobem na utworzenie takie-
go stada produkującego jest selekcja samic, czyli genotypo-
wanie stada oraz określenie jakie ono produkuje mleko. Aby 
mleko było o pożądanym genotypie A2A2, muszą być dwie 
kopie genu A2. W każdym badanym stadzie są krowy, które 
mają pożądane genotypy, czyli mieszane lub A1A1. Ze wzglę-
du na to, że dziedziczenie A1 i A2 w doborze przekazywa-
nych cech jest równorzędne, nie ma dominacji. Zbadanie ge-
netycznie samic w jak najmłodszym wieku, pozwala nam na 
to, aby posegregować te zwierzęta i podzielić na „grupy”. Zna-
jąc genotypy samic, w następnym etapie musimy dobrać od-
powiedniego buhaja. 

U ssaków (w tym również u bydła) każdy gen występu-
je w dwóch kopiach – organizmy diploidalne. Jedną kopię 
genu osobnik dostaje od matki, a drugą kopię genu od ojca 
(50%+50%).

W dalszym kojarzeniu jeżeli genotypujemy zwierzęta A1 
i A1, nigdy nie otrzyma się zwierząt A1A2. Jest inaczej, gdy 
mamy krowę o genotypie A1 i A2 to można się spodziewać, że 
w genotypie jest 25% szans na urodzenie pożądanych zwierząt. 
Jeśli są wydzielone krowy i ta grupa krów produkująca mleko 
A2 kojarzona z buhajem A2A2 da pewność, że 100% potom-
stwa będzie w przyszłości produkować mleko o danym geno-
typie A2A2. Kojarzenie krów o różnym genotypie, ale buha-
jem A2A1 to otrzyma się 100% o genotypie mieszanym, w dal-
szym ciągu jeśli kojarzymy buhajem A2, otrzymamy 50% po-
tomstwa A2A2 i 50% mieszanego. Dopiero w następnym – 3. 
pokoleniu uzyska się potomstwo, które będzie produkować 
mleko o genotypie A2A2.

Genotypowanie daje możliwość precyzyjnego poznania war-
tości hodowlanej jałówek zaraz po urodzeniu. 

Kroki do uzyskania tego mleka:
n genotypuj jałówki najwcześniej jak to możliwe,
n genotypuj wszystkie jałówki aby podjąć właściwą decyzję,
n analizuj wszystkie wyniki aby określić ogólny poziom sta-

da i jego słabe strony,

n podejmuj indywidualne decyzje dla każdej sztuki,
n wybierz strategię unasienniania: nasienie seksowane, kon-

wencjonalne, buhajów mięsnych.

Obecnie obserwuje się tendencję do eliminacji mleka i pro-
duktów mlecznych z diety. Spowodowane jest to z występu-
jącą u ludzi nietolerancją pokarmową skutkującą problemami 
z trawieniem. A przecież mleko krowie bogate jest w skład-
niki odżywcze niezbędne dla organizmu ludzkiego doro-
słych i dzieci do wzmacniania kości i mięśni, prawidłowe-
go funkcjonowania mózgu i serca. Bogate jest w wapń naj-
lepiej przyswajalny, składniki mineralne takie jak fosfor, po-
tas, magnez, cynk, selen, witaminy z grupy BADE. Głównym 
składnikiem jest białko, które ma wysoką wartość biologicz-
ną i wysoką jakość. 80% białek mleka krowiego stanowią ka-
zeiny. Występują one w różnych typach. Białka te są inten-
sywnie badane ze względu na ich znaczenie w wykorzysta-
niu w przemyśle. Beta-kazeina występuje w mleku krowim 
w kilku wariantach genetycznych tj. A1 i A2. Na podstawie 
smaku, zapachu czy konsystencji mleka nie jest się w stanie 
poczuć ani zobaczyć różnicy między mlekiem A1 i A2. Nie 
można stwierdzić która krowa, jakie ma genotypy, zarówno 
po budowie zwierząt jak i ich umaszczeniu. Genotyp bezpo-
średnio przekłada się na fenotyp białek mleka. W obecnym 
czasie znaczna część krów produkuje obie te formy, istnie-
je zatem wysokie prawdopodobieństwo, że mleko kupowa-
ne w sklepie będzie zawierało zarówno formę A1, jak i for-
mę A2 beta-kazeiny. 

Dążenie do pożądanych wyników w stadzie na drodze 
genetycznego doskonalenia cech zwierząt odbywać się może 
poprzez selekcję i dobór par do kojarzeń. Informacje o sa-
micach może dostarczyć raport prac hodowlanych. Informa-
cje i decyzje podjęte na podstawie raportów dają możliwość 
porównania w rzeczywistości samic. Uszeregować zwierzęta 
i wskazać, które mają pozostawić potomstwo. Najlepsze sa-
mice, które najbardziej spełniają oczekiwania hodowcy, po-
winny być pokryte odpowiednio dobranym nasieniem bu-
hajów. Precyzyjny dobór polega na zakupie dobrych krów 
i buhajów, które powinny przynosić spodziewany z założe-
nia efekt. Ale najlepszy z najlepszych nie zawsze daje ocze-
kiwane potomstwo i wskazane jest aby odbywał się dobór 
indywidualny do każdej samicy i wybór odpowiedniego 
buhaja. Takim narzędziem doboru kojarzeń, który powstał 
w 2011 roku jest autorski program polskich informatyków 
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
modyfikowany przez ponad 10 lat, z którego będzie moż-
na korzystać.

Zootechnicy zachęcają do monitoringu stada, badając zwie-
rzęta w jak najmłodszym wieku, gdyż jest to przyszłość sta-
da produkcyjnego. 

Reasumując, aby stworzyć mleko A2, stado z takim poten-
cjałem produkcyjnym należy mieć dwa główne cele, czyli ge-
notypować samice i prowadzić odpowiednią pracę hodowla-
naną. Wynikiem końcowym, będzie nasz cel. 

Źródło:
- https://www.agroindustry.pl/index.php/2022/02/01/mleko-a2-szan-
sa-rozwoju-mleczarstwa/

KROWA
A1A2

KROWA
A2A2

KROWA
A2A2

KROWA
A2A2

KROWA A1A2 KROWA A2A2

MLEKO KONWENCJONALNE MLEKO A2A2

BUHAJ
A1A1 A1A2 A2A2

KROWA

A1A1 A1A1 – 100% A1A1 – 50%
A1A2 – 50% A1A2 – 100%

A1A2 A1A1 – 50%
A1A2 – 50%

A1A1 – 25%
A1A2 – 50%
A2A2 – 25%

A1A2 – 50%
A2A2 – 50%

A2A2 A1A2 – 100% A1A2 – 50%
A2A2 – 50% A2A2 – 100%
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Narzędziami do zwalczania ASF cały czas 
pozostają bioasekuracja i metody admini-
stracyjne, które dotyczą wprowadzania ob-
szarów restrykcyjnych w celu ograniczenia 
przemieszczania świń oraz ubój i utyliza-
cja zwierząt w stadach, w których wykry-
to obecność wirusa ASF. Walka z ASF do-
tyczy wprowadzania restrykcji dla wszyst-

kich świniowatych zarówno dla świni domowej jak i dzików. 

Zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 
się ASF to również udzielanie pomocy rolnikom i producentom 
świń w zakresie szeroko pojętej bioasekuracji oraz wspierania 
opłacalności prowadzonej produkcji mającej na celu m. in. rekom-
pensatę utraconego dochodu, czy odszkodowanie za ubite i zuty-
lizowane świnie. Dla tych, których sytuacja jest naprawdę trud-
na, proponowane są nieoprocentowane pożyczki na spłatę zacią-
gniętych zobowiązań cywilnoprawnych. Ze względu na wielo-
kierunkowość działań do walki z ASF, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zaangażowało przede wszystkim: Inspekcję We-
terynaryjną, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa oraz Polski Związek Łowiecki.

Opisując aktualną sytuację związaną z wirusem ASF należy 
zaznaczyć, że w Polsce od 2014 do maja 2022 roku ilość wykry-
tych ognisk ASF w stadach świń wyniosła 488, natomiast ilość 
ognisk u dzików szacuje się na poziomie 13094. W samym 2021 
roku ilość ognisk u świń wyniosła 124, z czego 19 w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, a ilość ognisk ASF u dzików wy-
niosła 3214, z czego w naszym województwie 442 ogniska. 

Jak można zaobserwować na podstawie powyższych danych, 
głównym rezerwuarem wirusa są dziki, których migracja przy-
czynia się do rozprzestrzeniania ASF w środowisku naturalnym. 
W związku z tym zakłada się, że jedną z metod zwalczania ASF 
jest depopulacja dzików, za którą odpowiada Polski Związek Ło-
wiecki (PZŁ). Według noty prasowej, której autorem jest Artur 
Hampel z PZŁ, podsumowującej sezon łowiecki 2021/2022 w po-
zyskaniu dzików i walce z wirusem ASF można dowiedzieć się, 

że w ubiegłym sezonie łowieckim (kwiecień 2021-marzec 2022) stwier-
dzono 2003 upadki dzików, z czego najwięcej w województwach: pod-
karpackim (309), dolnośląskim (297) oraz wielkopolskim (211). Najmniej 
upadków odnotowano w województwach: świętokrzyskim (27), łódz-
kim (34) oraz opolskim (40). W województwie warmińsko-mazur-
skim stwierdzono około 200 upadków dzików. W ramach odstrza-
łów planowych indywidualnych oraz zbiorowych upolowano łącz-
nie 130 883 dziki. W przypadku odstrzałów sanitarnych upolowano 
136 142 dziki. Łącznie podczas odstrzałów sanitarnych oraz plano-
wych upolowano ponad 269 tys. dzików. 

Pomimo wielu działań prowadzonych przez instytucje oto-
czenia okołorolniczego bardzo duży ciężar ochrony przed wiru-
sem ASF spoczywa na hodowcach i producentach trzody chlew-
nej, którzy muszą dostosować swoje gospodarstwa do aktualnie 
obowiązujących przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych. 
Jednymi z najważniejszych wymogów, które muszą spełniać go-
spodarstwa rolne utrzymujące świnie, a które pomogą uchronić 
stado przed ASF to:
1. Skuteczne zabezpieczenie gospodarstwa – ogrodzenie wy-

dzielające strefę białą (czystą) i czarną (brudną), pozwalają-
ce dodatkowo ochronić budynki, w których utrzymywane są 
świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka.

2. Ustalenie planu zabezpieczenia biologicznego swojego gospo-
darstwa uwzględniającego:
a. drogi komunikacyjne w gospodarstwie, 
b. procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków 

transportu, wyposażenia oraz higieny personelu,
c. kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni,

3. Zabezpieczenie i odpowiednie utrzymanie mat/niecek dezyn-
fekcyjnych na terenie gospodarstwa. 

4. Zakaz wstępu na teren gospodarstwa nieupoważnionych osób 
i środków transportu. 

5. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania podczas wizyt:
a. podmiotów dostarczających paszę,
b. podmiotów dostarczających ściółkę,
c. podmiotów odbierających padlinę,
d. osób zatrudnionych w gospodarstwie,
e. osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, 

wizyt lekarskich itd.

Na zakończenie warto podkreślić, że w ramach realizacji pla-
nów bezpieczeństwa biologicznego gospodarstw, których posia-
danie wynika z ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KO-
MISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r., pracownicy War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzi-
bą w Olsztynie w ubiegłym roku udzielili 785 informacji oraz 
pomogli w wykonaniu 531 planów bezpieczeństwa biologiczne-
go. Doradcy i specjaliści WMODR, na bieżąco monitorują sytu-
ację związaną z rozprzestrzenianiem się ASF w województwie 
oraz służą wszelką pomocą w zakresie aplikowania o wsparcie 
zarówno w ramach pomocy krajowej jak i unijnej.

aktualne informacje w związku z asF
W Polsce walka z afrykańskim pomorem świń (ASF) nieustannie trwa od 2014 roku i niestety należy przyznać, że 
pomimo spowolnienia jego rozprzestrzeniania walka z tym groźnym wirusem jest bardzo ograniczona. Ograniczenia 
te wynikają przede wszystkim z braku konwencjonalnych metod zwalczania wirusa, czyli leków i szczepionek.

dr inż. Rodian Pawłowski   
Starszy Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej
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Ilość odstrzelonych dzików
Odstrzały planowe (indywidualne oraz zbiorowe) - niebieski;

odstrzały sanitarne - czerwony

Odstrzał *
Odstrzał sanitarny
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CENY PasZ (10.05.2022 r.)

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

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

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

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

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

De Heus-Stendera Lubawa bydło
Kaliber Milk   20 kg/190 zł
Ekono Milk  20 kg/171 zł
West Milk 20 kg/149 zł
Kaliber Starter 25 kg/53 zł
Kaliber Junior 25 kg/52 zł
Krowimix 18 Basic 25 kg/39 zł

Trans-Pasz – Teresa Bielecka Stożne
wyszczególnienie zł/dt

Produkty SANO
Laktoma 64,00
Meggi 35 96,00
Mleko Milsan 168,00
Protamilk Complite 88,00
Protamino Forte 88,00
Protamino Matra 78,00
Protamino Piggi 98,00
Profisan 162,00

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

Pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 332,00
Prestarter 1 250
Starter Standard 202

Produkty SANO (zł/dt)
Laktoma 248,00
Mleko Milsan 708,00
San Bull 320,00

Pasze dla bydła (zł/dt)
Krówka 170,00
Lactoma 248,00
Opas 254,00
Keno 154,00
Cielak 1 216,00
Cielak 2 200,00

Pasze dla drobiu (zł/dt)
Brojler 2 224,00
Brojler 3 216,00
Koncentrat  35 300,00
Kurka z podwórka 212,00

Inne (zł/dt)
Otręby pszenne 152

Spółdzielnia producentów trzody
LUB-TUCZ Lubawa

wyszczególnienie zł/dt
Tucznik TV Super 299,00
Warchlak W 20% 336,00
Prosięta PDP 20% 345,00
Lochy karmiące LK 20% 296,00
Lochy prośne LP 7,5% 249,00

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 bez GMO 174,50
Agro TOP 20 bez GMO 182,00
Agro TOP 22 bez GMO 191,00
Agro TOP 24 bez GMO 198,50
Agro 18 bez GMO 182,50
Agro 19 bez GMO 195,00
Agro 21 bez GMO 203,00
Agro 23 bez GMO 204,50
Agro Finezja 22 bez GMO 223,50
Agro Extra Energia bez GMO 241,50
Agro Delicja bez GMO 302,00
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych (zł/dt)
Agro TOP 18 172,50
Agro TOP 20 180,00
Agro TOP 22 189,00
Agro TOP 24 196,50
Agro Perfect 18 180,50
Agro Perfect 19 193,00
Agro perfect 21 201,00
Agro Perfect 23 202,50
Agro Finezja 22  216,50
Agro Werwa (GMO) 396,00

Preparaty dietetyczne (zł/dt)
Wigral Specjal C 28,00

mieszanka dla cieląt (zł/dt)
Agro Smakuś bez GMO 235,50
Agro Musli KPP bez GMO 251,50
Agro Starter bez GMO 220,00
Agro Kadet bez GMO 206,50
Agro MH bez GMO 183,00
Agro Top CJ bez GMO 198,00

koncentraty (zł/dt)
Maximus 38 MH bez GMO 307,00
Maximus 38 bez GMO 314,00

korektory (zł/dt)
Agro Mix 26 bez GMO 217,00
Agro Mix 28 bez GMO 223,00
Mikor 38 Active bez GMO 287,00
Mikor 38 bez GMO 299,00
Mikor 40 Protect bez GMO 280,00
Promotor Activ 38 262,00
Promotor Activ 43 294,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego (zł/dt)
BullStar Progres bez GMO 284,00
BullStar Strong bez GMO 272,50

kurczęta hodowlane (zł/dt)
Kurka 1 64,00
Kurka 2 61,63
Kurka 3 59,63

indyki (zł/dt)
Indyk Vit Starter 78,25
Indyk Vit Grower 73,75
Indyk Vit Finiszer 68,75

drób wodny (zł/dt)
Gęś / Kaczka 1 62,63
Gęś / Kaczka 2 58,38

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

premiksy (zł/dt)
VitAgro Repro Max 890,00
VitAgro SomiFix 630,00
VitAgro Smart 735,00
VitAgro Elita 665,00
VitAgro TMR 435,00
VitAgro Standard 475,00
VitAgro Zasuszenie 630,00
VitAgro Gladiator 425,00
Vit Agro CJ Max 530,00
VitAgro Silver Efekt  435,00    
VitAgro Silver Somat  495,00    
VitAgro Karot 570,00
RumBa Active  625,00    
KillAcid  535,00    
Agro Bufor Tytan  435,00    
Agro Bufor Max S.C. 365,00
Agro Bufor 338,00
MycoKill 680,00
Agro Fat 1131,50
Calcium Koncept 148,00
VitAgro Przygotowanie 890,00
VitAgro Lakto Somat 530,00
VitAgro Rozród 640,00

Pasze dla kur niosek (zł/dt)
Kurka Nioska 63,25
Kurka Nioska bez GMO 64,00
Kurka Nioska Zgrodowa 63,50
Koncentrat sojowy dla kur niosek 56,50

Premiksy dla kur niosek (zł/dt)
KokoVitAgro 92,00

Kurczak brojler farmerski (zł/dt)
Brojler Starter 69,25
Brojler Grower 65,25
Brojler Finiszer 64,50

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

Power Starter 111,00
Otręby pszenne 170,00
Power tucznik (25kg) 109,00
Provit L (25kg) 95,00
Provit P (25 kg) 106,00
Provit T (25kg) 99,00
Śruta rzepakowa 290,00
Śruta sojowa 360,00
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CENY ŚrODkÓw OCHrONY rOŚLiN (10.05.2022 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka 
Teresa Nowak – Ełk

Spółdzielnia Ogrod-
niczo-Pszczelarska 

w Giżycku
Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

P.U.-H. „CHEMIROL”
Bartoszyce

ZRiO „Agroplon”
Bartoszyce 

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

HERBICYDY

Cevino 500 s.c. 1l 258,00 1 l 267,00

Galaxo 150 WG 0,2 kg 126,80

Buster 100 EC 1 l 67,25

Desperado 500 S.C. 5 l 131,61

Saper 500 s.c. 1 l 125,72

Chwastox Extra  300 SL 1 l 39,00 5 l 83,00

Mustang 306 SE 5 l 585,00

Chwastox Turbo 340 SL 5 l 140,00

Fundamentum 700WG 30 g 65,00

Fenoxinn 110 EC 1 l 145,00

Granstar Ultra SX 50 SG 20 g 36,00

Roundup 360 plus 1 l 75,99

Rimel 25SG+Asystent 60 g+100 ml 73,00

Roundap Flex 1l 92,00 1 l 46,94

Roundap Ultra 360 SL 1 l 39,00

Halvetic 180 SL 5 l 403,00 5 l 208,00

FUNGICYDY

Makler 250 ES 1 l 105,79
Atropos 500EC 1 l 62,41
Aspik 250E 1 l 158,68
Porter 250EC 1 l 117,57 1 l 114,30
Kendo 50 EW 1 l 363,81 1 l 360,00
X met 100 SL 1 l 185,00
Kier 450 S.C 5 l 861,61
Ambrossio 500 S.C. 5 l 594,51 5 l 638,00

INSEKTYCYDY

Los Ovados 200SC 100 g 32,58

Aceptir 200 SE 1 l 280,65

Delmetros 100 s.c. 100 ml 22,95

ZAPRAWY i regulatory

Triter 0,5 FS 500 ml 47,28

Syrius 02WS 0,3 kg 25,00

Orius Extra 02WS 0,9 kg 60,00

Orius Extra 250EW 1,5 kg 95,00

Madron 0,5 FS 500 ml 72,91

Flutrix 0,5 FS 500 ml 47,55

Regullo 500 EC 1 l 213,28

Mepik 300 SL 1 l 75,62
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CENY ŚrODkÓw OCHrONY rOŚLiN (10.05.2022 r.)

Nazwa środka ochrony
roślin

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

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

HERBICYDY
Huzar ACTV 387 OD 5 l 720,00 5 l 720,00
Fenoxin 110EC 1 l 198,00 1 l 148,00 1 l 150,00
Fundament 700 WG 0,3 kg 109,00 38 g/150 g 69/340. 38 g 70,00
Galaper 200EC 1l 105,00 1 l/5 l 70/360. 1 l 70,00
Major 300SL 1l 145,00 1 l 136,00
Chwastox Extra  300 SL 5 l 95,00 1 l 30,00
Tristar 50SG 0,3 kg 35,00
Chwastox Turbo 340 SL 5 l 155. 5 l 154,00
Maister POWER 42,5 OD 1 l/5 l 185/870. 1 l 190,00
Mustang forte 195SE 1 l 69,00 1 l/5 l 82/355.
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 1 l 139,00 1 l 145 1 l 143

FUNGICYDY
Ambrossio 500 S.C. 1 l 215,00 zł 1 l 130,00 1 l 129,00
Atropos 500 S.C. 1 l 222,00 zł 1 l 80,00 1 l 80,00
Tarcza Łan 250 EW 1 l 69,00 1 l 98,00 1 l 99,00

INSEKTYCYDY
Coragen 200 S.C. 50 ml 85,00
Apis 200SE 0,25 kg 315,00 1 l 295,00 1 l 298,00
Delmetros 100 S.C. 1 l 245,00 100 ml 49,00
Mospilan  20 SP 80 g/600 g 64/350. 80 g/600 g 65/350.

ZAPRAWY I REGUlATORY
Mepik 300SL 0,3 kg 215,00 1 l 80,00 1 l 80,00
Toprex 375SC 1 l/5 l 296/1560 5 l 1550

Publikacje dostępne u doradców w Zespołach Doradców oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOwOŚCi wYDawNiCZE
Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w produkcji ziół w Europie. W kraju ziołami zajmuje się ok. 20 tys. go-

spodarstw rolnych. Statystyczna uprawa ma od 0,5 do 2,5 ha, ale są i większe liczące 6-10 ha. Na rynki zachodnie 
trafia ok. 80 proc surowca zielarskiego. Produkcja ziół to dziedzina perspektywiczna, co sprawia, że zaintereso-
wanie ziołolecznictwem jest coraz większe. Wynika to między innymi z mody na zdrowy i ekologiczny styl życia, 
a także przekonanie, że rośliny zielarskie pozwalają długo zachować sprawność i dobre samopoczucie. Ludzie 
coraz chętniej sięgają po leki ziołowe także ze względu na to, że są tańsze od leków syntetycznych. Analiza rynku 
leków roślinnych wskazuje, że około 80% ludności na świecie korzysta z terapii opartych na roślinach leczniczych. 
Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie. Zapotrzebowanie na leki ziołowe rośnie nie tylko 
wśród osób starszych, ale i młodych, które częściej niż kiedyś zapadają na choroby cywilizacyjne (choroby serca, 
układu krążenia, nerwowego czy trawiennego). Preparaty ziołowe mają właściwości osłonowe, regulują przemia-
nę materii, zmniejszają podatność na stres, wzmacniają system immunologiczny, niwelują ne-
gatywny wpływ substancji toksycznych. Surowcem zielarskim roślin jest ta część rośliny, która 
zawiera najwięcej substancji biologicznie czynnych. Należą do nich związki chemiczne (związki 
biologicznie aktywne), jak glikozydy, alkaloidy, garbniki, olejki eteryczne, antocyjany, śluzy, sa-
poniny, flawonoidy, gorycze, które ze względu na specyfikę działania mają różne zastosowanie.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SUROWCÓW ZIELARSKICH
W POZAŻYWNOŚCIOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

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, 2022 r.

Jadwiga Weisbrod
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CENY skUPU ŻYwCa (zł/kg) (10.05.2022 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu

Żywiec wieprzowy
Strefa niebieska – 6,30 zł + VAT,

Strefa różowa – 6,10 + VAT,
Strefa czerwona – 5,70 + VAT 
– WBC kl. E – 8,50-9 + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa 0:
jałówki – śr. 10,20
buhajki – śr. 11,20

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R – 22,30

byki pow. 300 kg R – 23,10

jałówki: brak skupu
byki /HF/: 9,00-10,50 zł + VAT

byki mięsne: brak skupu

ŻYWIEC KROWY śr. 10,70 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 21,40 brak skupu

ceny skupu mleka (10.05.2022 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 2,47   

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M. Mrągowo 2,42

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,10+0,05 2,01 0,10-0,22

Premia 0,25 dla kazd. Prod.+ 0,05 
za zbiornik 0,04 za GMO + 0,02

za kontr użytkowości.

ŚrEDNiE CENY targOwiskOwE (w zł) (10.05.2022 r.)

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

Biskupiec    180-200 1,00-1,20

Ełk 210 130 145 90-100 0,90-1,20

Giżycko    180-250 0,80-1,50

Olecko 168 138 150 150-250 0,80-1,20

Orneta 150 130 150 0,90

Pisz    140-230 0,80-1,40

Szczytno    200 0,90

Bieżące Informacje nr 6 [391]  n  Czerwiec 2022 27

agrorynek



Nazwa

„MAZUR” sp.j.
R. i M. Mazur Kurzętnik

Agro-Produkt M. Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

"Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn"

"Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka" K.Samoraj
Mrągowo

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A. Michalak Szczytno

Chemirol Bartoszyce

Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnic-
twa "Agroplon" Bartoszyce

Agro-Małdyty sp. z.o.o

BAY WA Nowa Wieś
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem" Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa ul. 
Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo

P.H.U Szypulski Wojciech, Kuce 9, 
13-111 Janowiec Kościelny
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CENY UsŁUg rOLNiCZYCH (10.05.2022 r.)

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

Orka pług 4-skibowy 200/godz 300/h 280,00/ha

Orka 4 skiby pług obrotowy 360/h

Roztrząsanie obornika 225/h

Transport 1-przyczepa 150-200/godz 200/h

Transport 2-przyczepy 230/h

Siew kukurydzy 250/h 180.00/ha

Najem ciągnika 210/h

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

Siew zbóż 210,00/ha

Wysiew nawozów 210/h

Rozwożenie wapna z załadunkiem 50,00/tona

Kultywator 200/godz

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 360/h

koszenie kosiarką rotacyjną 235/h 180,00/ha

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

Wypożyczenie ciągnika 125/h 150,00/godz

Podsiew traw siew.VERDO 320/h 230,00/ha

Talerzowanie 200/godz. 320/h

Ładowarka/cyklop 200/godz. 210/h 160,00/godz

Koparka 250/godz.

Równarka 150/godz.

Zestaw niskopodwoziowy 200/godz.

kombajn Bizon Zo 58 (szarpacz słomy) 480,00 +55,00/h

Odwóz kiszonki 4 t 200/h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 55 zł/szt

Zbiór zielonek 700-750/ h 330,00 zł od przyczepy

Sieczkarnia 8 rzędowa ha+2 odwozy 1100/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa+ 2 odwozy 850/ha

Sieczkarnia 6 rzędowa godz. 740/godz

Sieczkarnia 8 rzędowa godz. 980/godz

Roboczogodzina warsztat 100/godz

Rębak z obsługą 200/godz

Rębak wynajem 500/godz

Gnojowica 2000l 210/godz

Gnojowica 4000l 245/godz

Rębak wynajem 500/godz

Gnojowica 2000 l 210/godz

Gnojowica 4000 l 245/godz
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W hodowli bydła mięsnego pojawiła się technologia przyszłości, która pozwala przede wszystkim ograniczyć znacznie 
koszty i uprościć zarządzanie gospodarstwem. Mowa tutaj o oprogramowaniu do zarządzania fermą bydła mięsnego, 
które zapewnia profesjonalne i ekonomiczne wsparcie od wycielenia do momentu odsadzenia po efektywny odchów 
cielęcia do jego uboju.

Karolina Doliwa 
Kierownik PZDR Nr 5

Oprogramowanie przyszłości – czyli jak 
uprościć zarządzanie gospodarstwem?

To wypełniający lu-
ki, niezależny od 
platformy system za-
rządzania gospodar-
stwem, przeznaczo-
ny dla firm i gospo-
darstw zajmujących 
się hodowlą bydła 

mięsnego. Dzięki rozwiązaniom opro-
gramowania możemy monitorować nie 
tylko stany magazynowe bydła, ale tak-
że jego rozwój i stan zdrowia.

Program upraszcza przede wszyst-
kim administrację. Dzięki odpowied-
nim ocenom i aktualnym informacjom 
w nim zawartych możliwe jest niemal-
że natychmiastowe reagowanie na co-
dzienne zdarzenia, sporządzanie pla-
nów długoterminowych oraz zwiększa-
nie ekonomiczności i elastyczności pra-
cy. Oparty jest on na inwentaryzacji in-
dywidualnej, kompleksowej bazie da-
nych zawierającej dane o sztukach by-
dła. Dodatkowym ułatwieniem jest to, 
że dane podstawowe można również 
wprowadzać w formie cyfrowej, im-
portując je bezpośrednio z Państwo-
wej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywno-
ści i Weterynarii.

Bardzo przydatną funkcją danego 
oprogramowania jest to, że wspiera do-
starczanie danych do Państwowej In-
spekcji Bezpieczeństwa Żywności i We-
terynarii, zarządza dokumentacją wyma-
ganą dla dotacji oraz niezbędnymi dany-
mi hodowlanymi dla stowarzyszeń ho-
dowlanych.

Główne mobilne funkcje jakie posia-
da oprogramowania to: dane hodowlane 
i wagowe bydła mięsnego, metody kry-
cia, test ciążowy, baza nasienia, dane do-
tyczące selekcji i tuczu, analiza przyro-
stu masy ciała, wycielenia, zabiegi wete-
rynaryjne i rejestracja parametrów jako-
ści mięsa. 

Ciekawe rozwiązanie stanowi moż-
liwość tworzenia wszelakich zestawień, 
wykresów czy prowadzenia statystyk. 
Zamiast nieustannego liczenia, raporty 
są tworzone za pomocą jednego przyci-
sku. Ze względu na specyfikę programu 
mamy do wyboru zarówno zdefiniowane 
jak i samodzielnie przygotowane raporty.

W chmurze

Większość prac hodowlanych nie od-
bywa się w biurze, więc często zmuszani 
jesteśmy do wykonywania podwójnych 
czynności administracyjnych na produk-
cji, co jest czasochłonne i kosztowne. Roz-
wiązaniem jest baza danych w chmurze, 
która rejestruje wyniki bezpośrednio na 
urządzeniu mobilnym (tj. np. tablecie), 
a następnie kilkoma kliknięciami uzy-
skujemy pożądane analizy i podsumo-
wania. Oprogramowanie to działa na do-
wolnym systemie operacyjnym, tym sa-
mym możemy pracować na dowolnych 
urządzeniach stacjonarnych oraz mobil-
nych. Co więcej, może pracować w kil-
ku biurach jednocześnie oraz umożliwia 
równoczesną pracę różnym użytkowni-
kom na tej samej bazie danych.

Funkcje i moduły

Oprogramowanie zawiera wiele przy-
datnych modułów i funkcji, za pomocą 
których szybko i sprawnie można uzy-
skać najważniejsze informacje nt. stada, tj.:
q Indywidualny inwentarz
q Leczenie 
q Wprowadzanie danych z pola
q Wprowadzanie danych grupowych 

(np. reklasyfikacja, zdrowie zwierząt, 
krycie)

q Pochodzenie
q Liczba pracowników
q Ogłoszenia
q Dotacje
q Certyfikaty (wsparcie księgowe)
q Dziennik śmiertelności

q Dziennik reprodukcji
q Dziennik zdarzeń
q Analizy
q Zwroty zamówień
q Zdrowie zwierząt
q E-dowody
q Wymiana danych między własnymi 

firmami a niezależnymi firmami użyt-
kownika wołowiny

q Baza danych plemników i inne funk-
cje inwentaryzacyjne

q Monitorowanie rozwoju i zdrowia
q Obszerna baza danych, na której opie-

ra się system, pozwalająca na rejestra-
cję, monitoring rozwojowy i zdrowot-
ny stad bydła mięsnego oraz identyfi-
kację i segregację chorych zwierząt.

Oprogramowanie cieszy się coraz 
większą populanością u naszych węgier-
skich sąsiadów. Czy system znajdzie od-
biorców u naszych rodaków? Tego jesz-
cze nie wiemy. Sceptyczne nastawienie 
rolników do nowinek technicznych mo-
że okazać się barierą nie do przeskocze-
nia. Jednakże sytuacja na rynku jest na 
tyle dynamiczna, że wprowadzanie no-
wych rozwiązań technologicznych bę-
dzie nie tylko alternatywą, ale z czasem 
stanie się koniecznością. Obecnie trwa-
ją prace nad mapą wypasu online i bo-
lusem w żwaczu opartym na GPS, któ-
re mogą dostarczać danych do Dzienni-
ka Zarządzania.

Źródła:
- https://itineris.hu/en/termekek/itineris/
- https://www.agrotrend.hu/
- https://www.agroinform.hu
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mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska 
Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

To niewiarygodne, ale dzieci i dorośli 
z całej Polski chcą zobaczyć niewielkie, 
krępe, o jasnej maści i ciemnych grzy-
wach koniki. Trzeba ich szukać w małej 
wiosce Popielno w Puszczy Piskiej. Po-
tomkowie tarpanów to nie jedyna atrak-
cja Popielna. Warto poczytać o działają-
cej tam Stacji Badawczej Rolnictwa Eko-

logicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Aka-
demii Nauk. A jeszcze lepiej odwiedzić..

Miejsce to dedykowane jest do tych osób, które cenią sobie bli-
skość z naturą. Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk w Popiel-
nie położona jest na terenie liczącym około 1800 ha, na półwyspie 
Popielańskim, pomiędzy czterema jeziorami. Zajmuje się wzboga-
caniem i ratowaniem polskich zasobów przyrodniczych. Placówka 
działalność prowadzi od lat 50. XX wieku. Od stycznia 2016 roku jest 
jednostką należącą do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 
PAN w Olsztynie. Posiada znakomite warunki krajobrazowe. Jest tu 
las i woda. Prowadzone działania mają na celu ochronę różnorod-
ności biologicznej, poprzez hodowlę zwierząt ras zachowawczych, 
edukację i propagowanie aktywnego stylu życia. W stacji prowadzo-
ne są między innymi prace związane z hodowlą jeleniowatych (jele-
nie, sarny, daniele), bydła rasy czerwonej i czarno-białej, ferma bo-
brów oraz hodowla konika polskiego (tarpana). 

Popielno jest jedynym miejscem w Europie, gdzie koniki polskie 
żyją na wolności. To przodkowie dzikich tarpanów, które do końca 
XVII wieku zamieszkiwały lesiste obszary wschodniej Polski, Litwy 
i Prus. Konik polski służył ludziom jako dobry koń roboczy w niedu-
żych gospodarstwach rolnych i sadowniczych. Jako wytrwały, nieza-
wodny, używany był w transporcie. Cechuje się dobrym zdrowiem, 
niewybrednością pokarmową, odpornością na ciężkie warunki pogo-
dowe, wysoką płodnością, łagodnością, dużą inteligencją oraz duży-
mi zdolnościami adaptacyjnymi. Liczba klaczy hodowlanych na tery-
torium Unii Europejskiej nie przekracza 5000 sztuk, toteż rasa koni-

ka polskiego traktowana jest jako zagrożona wyginięciem. W Polsce 
wytrwała praca hodowlana daje efekty - populacja koników polskich 
systematycznie wzrasta. Wysokość dorosłych koni wynosi 130-140 
cm, masa ciała dochodzi do 300-400 kg. Konik polski wykazuje bar-
dzo duże podobieństwo do wymarłego dzikiego konia tarpana. Obec-
nie koników polskich, ze względu na ich łagodność, używa się głów-
nie w hipoterapii, ale również w lekkich zaprzęgach, jako koni wierz-
chowych oraz w pielęgnacji krajobrazu poprzez wypasanie.

W Popielnie bada się biologię cyklu 
poroża, rozrodu i behawioru jelenia szla-
chetnego. Prowadzona jest również ho-
dowla bydła rasy czerwona polska i świ-
ni złotnicka pstra. Tu określa się rów-
nież ilość związków toksycznych prze-
dostających się ze środowiska do pszczół 
i produktów pszczelich. W pasiece do-
świadczalnej utrzymywana jest rodzima 
pszczoła augustowska. Ośrodek ma do dyspozycji las doświadczal-
ny. Pod opieką przewodnika można zwiedzać obiekty stacji i odbyć 
wycieczkę pieszą ścieżkami przyrodniczymi, zapoznać się z różno-
rodnością Puszczy Piskiej i charakterystycznymi dla niej gatunkami 
roślin. Można tu spotkać osobliwość wśród wszystkich roślin torfowi-
skowych - owadożerną rosiczkę okrągłolistną. Można również oglą-
dać ekspozycję muzealną stacji. W zabytkowym spichlerzu zgroma-
dzono materiały i eksponaty prezentujące kilkudziesięcioletni doro-
bek stacji. Zobaczyć można poroża jeleni, zwierzęta i zespoły roślin-
ne występujące w lesie, zadrzewienia śródpolne. Oprócz tego są tu 
wozy i sanie zaprzęgowe charakterystyczne dla różnych okresów. 

Z Popielna warto przeprawić się promem linowym z przystani nad 
jeziorem Bełdany do Wierzby, a potem do Mikołajek. Wierzba uchodzi 
za elitarne miejsce odpoczynku na Mazurach. We wsi znajduje się ka-
meralny Dom Pracy Twórczej PAN. Przy ośrodku działa port i marina.

Źródło: www.popielno.pl; www.atrakcje.mazury.pl; www.mazury24.eu
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Obornik jest mieszaniną ściółki ze słomy 
oraz płynnych i stałych odchodów zwie-
rzęcych. Jest on gromadzony i przechowy-
wany w gospodarstwie przez kilka miesię-
cy co wiąże się z możliwością jego stoso-
wania tylko w dwóch terminach agrotech-
nicznych w roku: jesienią i wiosną. 

Najstarszym sposobem produkcji i gro-
madzenia obornika jest jego przechowywanie w budynku in-
wentarskim pod zwierzętami. Przy takim sposobie przechowy-
wania straty azotu są stosunkowo małe i nie przekraczają 15%. 
Znacznie mniejsze w porównaniu do sposobu przechowywania 
na gnojowniku są także straty substancji organicznej. W efek-
cie przechowywanie obornika w budynku inwentarskim pod 
zwierzętami pozwala otrzymać o 30% więcej obornika niż przy 
przechowywaniu na gnojowniku. Jest to spowodowane ogra-
niczeniem ubytku substancji organicznej, a także zwiększony-
mi dawkami ściółki oraz pełnym wchłanianiem moczu. W tym 
systemie przechowywania otrzymuje się co prawda wysokiej 
jakości obornik, przy stosunkowo małych stratach substancji 
organicznej i azotu ale jednocześnie ulatniające się w dużych 
ilościach gazy (NH3, H2S, CO2, H2O) znacząco obniżają warun-
ki higieniczno-sanitarne panujące w budynku inwentarskim, co 
z pozycji jakości produkowanego mleka i zdrowotności zwie-
rząt jest zasadniczą wadą tego systemu produkcji obornika. 

We współczesnych typach pomieszczeń inwentarskich obor-
nik gromadzi się i przechowuje przez okres kilku miesięcy poza 

budynkiem inwentarskim w specjalnych gnojownikach. W tych 
warunkach znaczna część moczu odpływa w budynku inwen-
tarskim do zbiorników tworząc gnojówkę. Podstawowym ele-
mentem konstrukcji każdej gnojowni jest szczelna płyta z nie-
znacznym spadkiem dla odprowadzenia wody poopadowej, na 
której gromadzi się obornik usuwany z budynku inwentarskie-
go każdego dnia. O wartości przechowywanego obornika de-
cyduje sposób jego układania, który powinien zapewnić mak-
symalne ograniczenie dostępu powietrza. 

Zawartość składników pokarmowych w oborniku a więc 
jego wartość nawozowa jest znacząco uzależniona od syste-
mu i czasu jego przechowywania, a także zależy od gatun-
ku zwierząt i sposobu ich żywienia. W czasie przechowywa-
nia obornika największej dynamice podlega węgiel a następnie 
azot. W oborniku świeżym stosunek C:N wynosi 30:1, a nawet 
w przypadku słomiastego obornika jest szerszy. W oborniku 
przefermentowanym stosunek C:N wynosi najczęściej poniżej 
15:1 co jest wartością optymalną z punktu widzenia jego dzia-
łania nawozowego. Najistotniejsze z punktu widzenia wartości 
nawozowej obornika są przemiany azotu. Przy niewłaściwym 
jego przechowywaniu straty mogą sięgać nawet 40%.

Gnojówka jest to przefermentowany w zbiorniku mocz zwie-
rząt gospodarskich, który zawiera także niewielkie ilości kału 
oraz wody używanej do higieny pomieszczeń inwentarskich. Po-
wstaje tylko w pomieszczeniach inwentarskich płytkich, w któ-
rych każdego dnia usuwa się ściółkę wraz z odchodami zwie-

W zależności od kierunku produkcji w gospodarstwie rolniczym produkuje się różne nawozy organiczne. W tradycyj-
nych gospodarstwach rolniczych o mieszanym kierunku produkcji roślinno-zwierzęcym, dominuje obornik i gnojówka. 
W specjalistycznych gospodarstwach roślinnych, bezinwentarzowych nastawionych na produkcję zbóż głównym na-
wozem organicznym jest słoma, a w specjalistycznych gospodarstwach zwierzęcych jak np. ferma mleczna, czy ferma 
trzody chlewnej bardzo często występuje gnojowica.

inż. Tadeusz Treska 
Główny Doradca Zespołu Doradców w Elblągu

Produkcja zwierzęca to również produkcja 
cennych nawozów organicznych
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rząt. W takich warunkach tylko część moczu zwierząt jest po-
chłonięta przez ściółkę. Szacuje się, że w zależności od ilości zu-
żytej ściółki ilość moczu przez nią zatrzymana wynosi od 10 do 
50% ilości całkowitej. Pozostała część moczu spływa poprzez 
kanały ściekowe budynku inwentarskiego do zbiornika, w któ-
rym jest gromadzona. W pomieszczeniach inwentarskich głę-
bokich, w których zwierzęta utrzymuje się na oborniku, usu-
wanym z pomieszczeń najczęściej 2 razy do roku nie uzyskuje 
się gnojówki, bowiem cały mocz jest wchłaniany przez ściółkę, 
którą w tego typu budynkach stosuje się w większej ilości niż 
w budynkach inwentarskich płytkich.

Wartość nawozowa gnojówki wynika z jej składu chemicz-
nego i warunków gromadzenia i przechowywania. Spośród 
głównych składników mineralnych wydalanych przez zwierzę-
ta aż 80% potasu i 45% azotu trafia do moczu, pozostałe skład-
niki w dominującym stopniu trafiają do kału. Gnojówka jest 
więc typowym nawozem azotowo-potasowym. Należy podkre-
ślić, że występujący w moczu azot w trakcie przechowywania 
ulega szybkim przemianom do amoniaku, co może być przy-
czyną dużych strat gazowych azotu w trakcie przechowywa-
nia. Decydujące znaczenie ma szczelność zbiorników. Rozkład 
związków organicznych azotu i jego ulatnianie w formie amo-
niaku może mieć miejsce już w budynku inwentarskim w wa-
runkach mało sprawnego odpływu. Jest to powodem nie tylko 
nadmiernych strat azotu, ale powodem obniżenia warunków 
sanitarnych w budynku inwentarskim. Gnojówka w działaniu 
nawozowym jest zbliżona do nawozów mineralnych. Podsta-
wowym warunkiem decydującym o jej wartości nawozowej 
jest ochrona podatnego na ulatnianie azotu. Dlatego najlep-
sze efekty uzyskuje się przy stosowaniu gnojówki przedsiew-
nie z zapewnieniem natychmiastowego wymieszania z glebą. 
Przy stosowaniu pogłównym co ma miejsce na użytkach zie-
lonych, należy ją traktować w zasadzie jako nawóz potasowy 
z uwagi na duże straty azotu.

Gnojowica jest mieszaniną kału i moczu oraz wody uży-
wanej do higieny pomieszczeń inwentarskich. Uzyskuje się ją 
w warunkach bezściółkowego utrzymania zwierząt. Pierwot-
nie bezściołowe budynki inwentarskie z przetwarzaniem od-
chodów zwierząt na gnojowicę stosowane były na terenach 
górskich, w warunkach gospodarowania na użytkach zielo-
nych, gdzie brak uprawy zbóż, a więc słomy, spowodował od-

mienny niż na terenach nizinnych sposób utylizacji odcho-
dów zwierzęcych. Jest to spowodowane nie tylko większą ła-
twością mechanizacji procesów związanych z usuwaniem od-
chodów w formie płynnej, ich przechowywaniem i stosowa-
niem, ale także mniejszymi stratami azotu i węgla. Gnojowica 
charakteryzuje się tym, że składniki mineralne w niej zawar-
te występują w formie znacznie łatwiej przyswajalnej dla ro-
ślin niż w oborniku. Szacuje się, że azot gnojowicy jest w oko-
ło 50% rozpuszczalny w wodzie, czyli połowa azotu jest bez-
pośrednio dostępna dla roślin. 

W oborniku udział tej formy azotu nie przekracza zwykle 
20% azotu całkowitego. Dlatego gnojowica podobnie jak gno-
jówka jest nawozem szybko działającym w znacznym stop-
niu zbliżonym pod tym względem do nawozów mineralnych. 
W efekcie jej działanie następcze jest krótsze od działania na-
stępczego obornika i nie przekracza 2 lat. Te cechy gnojowi-
cy powodują, że nie należy jej stosować w nadmiernych daw-
kach ze względu na bezpieczeństwo środowiska przyrodni-
czego. Przyjęto, że jej dawki powinny być takie, aby zabezpie-
czały nie więcej niż 50-70% potrzeb pokarmowych roślin od-
nośnie azotu i potasu. Pozostałą część składników należy za-
stosować w formie nawozów mineralnych. Takie ograniczenie 
w dawkowaniu gnojowicy na użytkach rolnych wynika z ko-
nieczności ochrony wód podziemnych przed skażeniami azo-
tem gnojowicy, który po dostaniu się do gleby bardzo szybko 
ulega procesowi nitryfikacji do azotanów, czyli formy azotu ła-
two ulegającej wymywaniu.

Słoma do celów nawozowych jest stosowana głównie w spe-
cjalistycznych gospodarstwach roślinnych bezinwentarzowych 
oraz tych gospodarstwach, gdzie stosuje się bezściołowe tech-
nologie utrzymania zwierząt wytwarzające gnojowicę. Zawar-
tość składników mineralnych w słomie jest znacznie mniejsza 
(2-5 razy) niż w oborniku czy gnojowicy. Dlatego działanie te-
go nawozu na środowisko glebowe polega głównie na korzyst-
nym oddziaływaniu na właściwości gleby, a w mniejszym stop-
niu, niż w odniesieniu do innych nawozów organicznych, ma 
znaczenie jako źródło składników pokarmowych dla roślin.

Źródło:
- materiały konferencyjne na temat gospodarowania nawozami orga-
nicznymi
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Uprawa międzyplo-
nów na zielony na-
wóz uzupełnia niedo-
bory azotu w glebie, 
zapobiegając jego wy-
mywaniu szczególnie 
w okresie jesienno-zi-
mowym. Pobierają też 

inne składniki pokarmowe, które wy-
korzystane są przez rośliny następcze 
w płodozmianie np. bor, wapń, siarkę 
czy magnez. Poprawiają strukturę gleby 
i odtwarzanie próchnicy, chronią przed 
szkodnikami, ograniczają rozwój chwa-
stów, sprzyjają rozwojowi zróżnicowanej 
biologicznej aktywności gleby, chronią 
przed erozją wodną i wietrzną, zwięk-
szają różnorodność biologiczną w go-
spodarstwie, a także stanowią bardzo 
dobry pożytek pszczeli. Spośród roślin 
miododajnych można wyróżnić gatun-
ki odporne na przymrozki takie jak fa-
celia błękitna, ogórecznik lekarski i gor-
czycę białą oraz gatunki wrażliwe na 
przymrozki grykę, słonecznik i koni-
czynę perską.

W klasyfikacji wyróżniamy między-
plony jare (ścierniskowe), międzyplony 
ozime i wsiewki poplonowe, które ma-
ją odmienne funkcje i cechy:
n Międzyplony jare uprawiane po zbio-

rach w lipcu i/lub sierpniu wytwarza-
ją więcej biomasy. System korzeniowy 
jest silniej rozwinięty, gdyż mają wię-
cej do dyspozycji ciepła, światła i wo-
dy. Wczesny siew warunkuje uzyska-
nie optymalnej wydajności i powinien 
być wykonany najlepiej w warunkach 
suchych. Gatunki z rodzin kapustowa-
tych takie jak rzepak, gorczyca, rzod-
kiew pastewna i rzodkiew oleista czy 
z rodzin astrowate (słonecznik), rde-
stowate (gryka), ogórecznikowate (fa-
celia) nadają się na międzyplony jare 
i mogą rosnąć w mieszance z bobowa-
tymi np. wyką, grochem siewnym, ko-
niczyną perską i aleksandryjską itp. 

n Międzyplony ozime uprawiane we 
wrześniu i/lub październiku łatwiej-

sze są w uprawie, ale trudniejsze do 
zniszczenia w odróżnieniu od mię-
dzyplonów jarych. Pobierają dostęp-
ny jeszcze azot i składniki mineralne, 
produkują mniej zielonej masy i tylko 
w sposób powierzchniowy oddziałują 
na strukturę gleby. Jednakże co istot-
ne w okresie jesienno-zimowym prze-
ciwdziałają wymywaniu składników 
pokarmowych z gleby do wód grun-
towych i powierzchniowych. Spo-
śród międzyplonów ozimych zaleca 
się wybieranie żywotnych traw i bo-
bowatych. Owies szorski, owies ozi-
my (brązowoplewkowy) czy żyto bar-
dzo dobrze chronią powierzchnię gle-
by i wykształcają podpowierzchnio-
wy gęsty system korzeniowy. Ponow-
nie mogą być później mieszane z wy-
ką, grochem ozimym, facelią czy bo-
bikiem. Należy pamiętać, aby zwięk-
szyć ilość wysiewu o 10-15% w odnie-
sieniu do siewu latem czy na począt-
ku jesieni w celu szybkiego i gęstego 
pokrycia powierzchni gleby. Ponad-

to zaleca się zwiększyć w mieszan-
ce udział bobowatych (70-90%), aby 
przyspieszyć i ułatwić ich zniszczenie 
oraz w okresie zimy, kiedy gleba jest 
wilgotna i zimna zwiększyć dostęp-
ność składników pokarmowych dla 
roślin. W przypadku gdy po uprawie 
grochu, rzepaku czy zbóż planowana 
jest uprawa międzyplonowa, to nale-
ży stosować międzyplony jare, które 
niszczone są przez mrozy.

n Wsiewki poplonowe siane w czasie 
wegetacji plonu głównego np. w ży-
to wsiewana seradela lub jednocze-
śnie siane z plonem głównym. Rośli-
ny te powinny dobrze znosić zacienie-
nie w pierwszym okresie wzrostu i ro-
snąć szybko po odsłonięciu.

Ważne jest zapewnienie równomier-
nych i szybkich wschodów omawianych 
roślin. Powierzchnia gleby po żniwach 
powinna być wyrównana, resztki po-
żniwne równomiernie rozmieszczone na 
całej powierzchni pola, a wyrosłe chwa-

Uprawa międzyplonów jest nieodłącznym elementem rolnictwa ekologicznego, korzystna zarówno pod względem 
ekologicznym, ekonomicznym, jak i agrotechnicznym. Międzyplon zwany dawniej poplonem jest rośliną uprawianą 
pomiędzy dwoma plonami głównymi na zbiór siana, zielonki, kiszonki lub na przyoranie jako zielony nawóz.

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

Uprawa międzyplonów w gospodarstwie 
ekologicznym

Przykładowe mieszanki międzyplonowe 
Międzyplony Wysiew [kg/ha]

Ścierniskowe

Rzepak + gorczyca 6 + 5

Rzepak (rzepak + rzepik) + gorczyca + facelia 5 + 5 + 2

Wyka + facelia 40 + 8

Życica + rzepak 10 + 10

Rzepak ozimy + gryka 6 + 60

Ozime

Rzepak + żyto 5 + 120

Wyka ozima + żyto 40 + 120

Życica wielokwiatowa + wyka ozima + rzepak 20 + 10 + 4

Wsiewki

Życica wielokwiatowa + koniczyna biała 14 + 9

Życica wielokwiatowa + rzepak 12 + 6

Kupkówka + życica wielokwiatowa 10 + 22

Życica wielokwiatowa + koniczyna biała + rzepak 12 + 3 + 4
Źródło: Duńskie Centrum Doradztwa Aarhus
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sty usunięte w sposób mechaniczny. Głę-
bokość siewu uzależniona jest od wielko-
ści nasion. Drobne nasiona należy wysie-
wać płycej, ponieważ mają mniejsze za-
potrzebowanie na wodę przez co odpor-
niejsze są na suszę. Jednakże latem ze 
względu na częste susze zaleca się głęb-
szy siew nasion, aby umożliwić ich kon-
takt z wilgotną glebą. Siew powinien być 
wykonany starannie, podobnie jak plonu 
głównego tj. równa głębokość, dokładne 
dozowanie i wtórne ugniatanie gleby ce-
lem utrzymania odpowiedniego kontak-
tu z nasionami. 

Międzyplony skutecznie przeciw-
działają zachwaszczeniu, toteż powin-
ny być wybierane takie gatunki roślin, 
które wcześnie i szybko rosną np. kapu-
stowate, charakteryzują się dużym zapo-

trzebowaniem na składniki pokarmowe 
i wodę oraz wytwarzają wysoką i sze-
roką okrywę roślinną. Wymagają tak jak 
uprawa główna, ewentualnego nawoże-
nia startowego obornikiem czy gnojowicą 
w przypadku gleb o niewielkiej żyzności 
lub spulchniania zalecanego na glebach 
gliniastych i o większym udziale frakcji 
piaszczystych.

Niszczenie międzyplonów należy 
wykonać dość wcześnie, aby przeciw-
działać negatywnemu oddziaływaniu 
na plon główny i jednocześnie na ty-
le późno, aby wykorzystać optymalnie 
okrycie gleby. Po kilku latach gospo-
darowania międzyplonami i zwiększe-
niu żyzności gleby można zostawić je 
na pniu do momentu założenia upra-
wy głównej, aby mogły czerpać z nich 

korzyści. Niszczenie mechaniczne mię-
dzyplonów można wykonać z uprawą 
roli np. orka czy płytka uprawa pożniw-
na lub bez niej np. koszenie, rozdrabnia-
nie i wałowanie.

Międzyplony można zagospodaro-
wać poprzez wypas, mulczowanie/
przyoranie, zebranie i zakiszenie, wy-
korzystanie jako substrat paszowy lub 
pozostawienie na polu do wiosny.

Źródła:
- Frèdèric Thomas, Matthieu Archambeaud. 
Międzyplony w praktyce. Warszawa. 2019.

- Materiały szkoleniowe z webinarium pn. 
„Uprawa poplonów w gospodarstwie eko-
logicznym” zorganizowane przez Cen-
trum Doradztwa Rolniczego O/Radom 
(31.03.2022 r.)

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

NOwOŚCi wYDawNiCZE
Restrukturyzacja małych gospodarstw to jeden z najbardziej popularnych instrumentów wspar-

cia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Gospodarstw na lata 2014-2020 mający na celu zwięk-
szenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw.

Forma wsparcia to premia w wysokości 60 tys. zł, którą może otrzymać rolnik będący osobą 
fizyczną, prowadzący działalność rolniczą i spełniający wymogi określone dla tego instrumentu.  
Premia może być przyznana danej osobie i na dane gospodarstwo tylko raz w okresie realizacji 
PROW 2014-2020, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. 
rezygnacji beneficjenta.

Jednym z wielu wymogów jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa, która powinna być mniej-
sza niż 13 tys. euro, co będzie wynikało z przedłożonego biznesplanu mającego na celu restruk-
turyzację małego gospodarstwa. W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wiel-
kości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, ale co najmniej o 20% 
wartości wyjściowej. Założenia biznesplanu mogą dotyczyć rozwoju produkcji produktów rolnych, 
żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych 
wytworzonych w gospodarstwie. Premia w całości musi zostać przeznaczona na 
prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprze-
daży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej 
co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą 
stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

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, 2022 r.

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH
GOSPODARSTW W RAMACH PROW 2014-2020

– wydanie III uzupełnione –

Maria Suszko
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Współczesne systemy akwaponiczne są 
rozwijane od lat 80 ubiegłego wieku, choć 
samo wykorzystanie ekskrementów ryb 
do nawożenia upraw miało miejsce już 
w pierwszych cywilizacjach azjatyckich 
i południowoamerykańskich. 

Zasada działania ekosystemu akwapo-
nicznego opiera się na cyklu azotowym. Amoniak wytwarzany 
przez ryby jest utleniany przez bakterie nitryfikacyjne do azo-
tanów, które następnie odżywiają rośliny. Istnieje szereg wa-
runków które należy spełnić do poprawnego działania akwa-
poniki. Podstawowym kryterium jest jakość wody – natlenie-
nie, pH, temperatura, oraz zawartość makro i mikroskładni-
ków odżywczych. Równowagę systemu osiąga się poprzez 
odpowiednie jego planowanie. Projekt powinien uwzględniać 
rodzaj i liczbę ryb oraz roślin w relacji do powierzchni biofil-
tracyjnej (ilości bakterii), odpowiedni przepływ wody oraz jej 
napowietrzanie. 

Fot. 1. Filtr cząstek stałych, biofiltr oraz zbiornik ściekowy (autor)

Główna konstrukcja systemu składa się z kilku podstawo-
wych elementów – zbiornika dla ryb, filtra mechanicznego i bio-
filtracyjnego oraz zbiorników, w których uprawiane są rośliny. 
Małe systemy nie potrzebują dodatkowej filtracji, a rolę filtrów 
może odgrywać medium w którym posadzone są rośliny np. 
keramzyt, perlit, piasek. 

Zbiorniki na rośliny mogą przyjmować różne formy w za-
leżności od wybranej metody uprawy (fot. 2 i 3): 
1. kanału przepływowego – woda wpływająca do rury zwil-

ża korzenie roślin zawieszonych w koszykach
2. zbiornika z medium – korzenie roślin znajdują się np. w ke-

ramzycie, a zbiornik jest cyklicznie napełniany i opróżnia-
ny, co pozwala na dostęp powietrza do korzeni oraz rozwój 
bakterii nitryfikacyjnych 

3. głębokiego zbiornika z wodą – w tej metodzie korzenie ro-
ślin są ciągle zanurzone w wodzie, która wymaga aktyw-
nego napowietrzania

Obieg wody realizowany jest przy użyciu pompy umieszczo-
nej w zbiorniku w najniższym punkcie systemu. Pompa pom-
puje wodę do zbiornika ryb oraz zbiorników z roślinami. Wo-
da następnie spływa rurami przelewowymi z powrotem do te-
go samego zbiornika ściekowego, zamykając cykl. 

Uprawa akwaponiczna nie jest powszechna na świecie, ale 
ma wiele zalet. Sprawne systemy zużywają mniej wody niż 
uprawa w glebie, wymagają mniej przestrzeni, produkują wła-
sny nawóz oraz spełniają kryteria uprawy ekologicznej. Wady 
tego rozwiązania to wysoki koszt budowy systemu, koniecz-
ność posiadania szerokiej wiedzy o akwakulturze, hydroponi-
ce oraz bakteriach. Dużą rolę odgrywa też równoważenie opty-
malnych warunków życia i wzrostu roślin oraz ryb.

Źródła:
- Small-scale aquaponic food production, Sommerville C. i inni, Food 
and agriculture organization of the United Nations, Rzym, 2014

Akwaponika jest połączeniem akwakultury i uprawy hydroponicznej. Wykorzystuje zamknięty obieg wody bogatej 
w składniki odżywcze dla roślin powstałe w wyniku hodowli ryb.

Grzegorz Kowalski  
Kierownik Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

akwaponika

Fot. 2 i 3. Różne metody uprawy roślin (autor)
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Od otrzymania przez Polskę statusu człon-
ka Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku 
nasz kraj zobowiązany jest do prowadze-
nia w gospodarstwach rolnych rachunko-
wości rolnej Polski FADN, w celu tworzenia 
bazy danych rachunkowych z reprezenta-
tywnej próby towarowych gospodarstw 
rolnych. Próba określona jest na podstawie 

danych statystycznych pochodzących ze Spisu Rolnego z 2010 
roku oraz corocznych wyliczeń wykonywanych przez Agencję 
Łącznikową, czyli Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodar-
ki Żywnościowej – PIB w Warszawie. 

W Polsce próba wynosi 11 105 gospodarstw. Pozyskiwa-
nie gospodarstw odbywa się na postawie typu rolniczego 
i wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Próg mini-
malny do klasyfikacji gospodarstwa wynosi 4 000 euro. Po-
le obserwacji Polskiego FADN ustalone według powyższego 
progu objęło prawie 750 000 gospodarstw rolnych. Ten zbiór 
gospodarstw wytworzył 95% Standardowej Produkcji rolnic-
twa w Polsce. Na podstawie upraw i posiadanego pogłowia 
zwierząt obliczana jest tzw. Standardowa Produkcja. Standar-
dowa Produkcja (SO) jest to średnia z 5 lat wartość produkcji 
określonej działalności roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana 
z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu roku, w przeciętnych dla 
danego regionu warunkach. SO odnosi się do 12-miesięczne-
go okresu produkcji. 

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynkach rolnych, 
między innymi zmiany cen, co kilka lat ustalana jest nowa 
Standardowa Produkcja. Obecnie wykorzystywana przy bada-
niach Polskiego FADN jest SO 2013 obejmująca lata 2011-2015.

Polski FADN jest elementem europejskiego systemu danych 
rachunkowych z gospodarstw rolnych, który jest narzędziem 
do oceny funkcjonowania i tworzenia Wspólnej Polityki Rol-
nej. Celem rachunkowości rolnej Polski FADN jest określenie 
rocznych dochodów wytworzonych w gospodarstwach rolnych 
oraz wykonywanie analiz ekonomicznych dla różnych grup go-
spodarstw rolnych oraz ocena sytuacji w rolnictwie i na ryn-
kach rolnych. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej jako Agencja Łącznikowa po zakończeniu roku 
obrachunkowego przygotowuje sprawozdania z gospodarstw 
rolnych należących do reprezentatywnej próby gospodarstw, 
zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Obecnie system Polski FADN to jedyny w Polsce system po-
siadający pełne dane o polskich gospodarstwach rolnych. Wy-
niki produkcyjno-ekonomiczne uzyskane dzięki zbieranym da-
nym w systemie Polski FADN mogą być publikowane wyłącz-
nie w postaci średnich dla wydzielonych grup gospodarstw. 
Każda grupa musi zawierać co najmniej 15 gospodarstw. Da-
ne te są wykorzystywane przez:

n ośrodki decyzyjne Rzeczpospolitej Polskiej (RP) przy pro-
wadzeniu negocjacji w sprawie Wspólnotowej Polityki Rol-
nej, a także narodowych programów wsparcia rolnictwa,

n organizacje przedstawicielskie rolników przy negocjowaniu 
z władzami RP warunków funkcjonowania gospodarstw 
rolnych i inicjowania narodowych programów wsparcia rol-
nictwa,

n ośrodki naukowo-badawcze przy sporządzaniu analiz i we-
ryfikacji hipotez,

n pracowników zajmujących się udzielaniem porad dla rol-
ników przy sporządzaniu planów przedsięwzięć gospodar-
czych,

n rolników uczestniczących w Polskim FADN dzięki otrzy-
mywanym corocznie Raportom Indywidualnym oraz moż-
liwości otrzymania Raportu Dynamicznego i Raportu Po-
równawczego.

W Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Olsztynie w 2022 roku dane zbierane są w 508 gospo-
darstwach rolnych. Dane te zbierane są dzięki dobrowolnemu 
udziałowi rolników i wielkiemu zaangażowaniu pracowników 
Ośrodka (doradców rolniczych).

W związku ze zmieniającą się sytuacją w UE i Polsce pozy-
skiwane dane do systemu Polski FADN będą ulegały modyfi-
kacjom i w ciągu najbliższych lat nastąpi zmiana zakresu zbie-
rania danych, a system przekształci się w FSDN. FSDN to sieć 
danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw 
rolnych. Gromadzenie danych na temat gospodarstw rolnych 
w UE poszerzy zakres o dane na temat praktyk środowisko-
wych i społecznych w gospodarstwach. Cele systemu FSDN to:
n utrzymanie i poprawa obecnej roli FADN jako centralnego źró-

dła zharmonizowanych danych ekonomicznych i rachunko-
wych na poziomie gospodarstw w UE oraz źródła referencyj-
nego danych dla wskaźników dochodowych przyszłej WPR,

n dodanie wymiaru środowiskowego i społecznego, aby umożli-
wić kompleksową ocenę sytuacji gospodarstw i ich wyników,

n wzmocnienie znaczenia FADN/FSDN do tworzenia polity-
ki, badań, oceny i analizy polityki,

n poprawienie wyników w zakresie zrównoważonego rozwo-
ju działalności rolniczej uczestniczących rolników

n przyspieszenie korzystania z nowych technologii zarów-
no dla rolników (np. stosowanie nowych technologii rolni-
czych), jak i dla zbieraczy danych (np. uproszczenie i zmniej-
szenie obciążenia przy gromadzeniu danych).

Dzięki tym zmianom możliwe będzie porównywanie wy-
ników gospodarstw rolnych oraz udzielanie rolnikom porad 
i wskazówek dostosowanych do ich potrzeb. Przyczyni się to 
do poprawy zrównoważonego charakteru działalności rolni-
ków, w tym ich dochodów, zgodnie z celami wspólnej polityki 
rolnej, Zielonego Ładu i jego strategii „od pola do stołu” oraz 
strategii na rzecz różnorodności biologicznej.

FADN to europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, system ten jest jednolity we 
wszystkich krajach unijnych, co umożliwia porównywanie wyników między sobą.

mgr inż. Małgorzata Gąska  
Kierownik Sekcji FADN

system FaDN a wkrótce FsDN?
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Powszechny Spis Rolny (PSR) został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 września do 30 listopada
2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte gospodar-
stwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej.
 

Urząd Statystyczny w Olsztynie

wyniki Powszechnego spisu rolnego 2020
w województwie warmińsko-mazurskim

Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych

Struktura powierzchni gospodarstw
rolnych według grup obszarowych
użytków rolnych (w %)

Średnia powierzchnia użytków rolnych 
w gospodarstwie rolnym (w ha)

Według wyników PSR 2020 w województwie warmińsko-mazurskim liczba gospodarstw rolnych prowadzących działalność 
rolniczą zmniejszyła się o 2,7% w porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010 (w Polsce o 12,7%). Ubyło gospodarstw 
w grupach obszarowych 1-2 ha oraz 7-30 ha, przybyło natomiast w grupach 0-1 ha, 2-7 ha oraz 30 ha i więcej użytków rolnych.

W strukturze gospodarstw rolnych spisanych w 2020 r. największą grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha 
użytków rolnych (13,5%), najmniejszą zaś gospodarstwa o powierzchni 0-1 ha (1,7%). W porównaniu z wynikami PSR 2010 wzrósł 
o 3,6 p.proc. udział jednostek największych obszarowo, tj. o powierzchni powyżej 30 ha użytków rolnych.

W województwie warmińsko-mazurskim gospodarstwa 
o areale powyżej 30 ha użytków rolnych (stanowiące 19,0% 
ogólnej liczby gospodarstw) posiadały aż 67,6% powierzchni 
gruntów gospodarstw rolnych (w Polsce odpowiednio 
6,5%-44,1%).

Informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.pl

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Województwo warmińsko-mazurskie zajmowało drugą 
lokatę, po województwie zachodniopomorskim, pod 
względem średniej powierzchni użytków rolnych 
przypadających na gospodarstwo, która w porównaniu do 
2010 r. wzrosła z 22,9 ha do 25,2 ha (w Polsce z 9,8 ha do 
11,4 ha).

Według wyników PSR 2020 średnia powierzchnia użytków 
rolnych w gospodarstwach prowadzących działalność 
rolniczą zwiększyła się we wszystkich województwach.

Bieżące Informacje nr 6 [391]  n  Czerwiec 202238

z ekonomią za pan brat



Realizuje w ramach dwuletniego planu operacyjnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) operację pt.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Cel operacji:
Przekazanie uczestnikom informacji związanych z innowacyjnymi sposobami na 
prowadzenie zrównoważonego systemu rolniczego, pokazanie dobrych praktyk 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jako alternatywa dla małych gospodarstw 
rolnych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami i podstawowymi metodami upraw 
w systemie agroleśnym.

Agroleśnictwo – innowacyjne podejście
do produkcji w małych gospodarstwach rolnych

SIEĆ NA RZECZ 
INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

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

Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

„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”



Na wstępie artykułu chciałabym nawiązać, 
w kilku słowach, do początków naszego 
niezwykłego przedsięwzięcia, bowiem ta-
kim, niewątpliwie, jest konkurs wspomnień 
zorganizowany przez Warmińsko-Mazur-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Olsztynie. Inicjatorką konkursu i 
pomysłodawczynią jego charakteru i for-

my jest Pani Małgorzata Micińska-Wąsik, I Zastępca Dyrektora 
WMODR. Nadrzędnym celem konkursu było ocalenie od zapo-
mnienia historii życia ludzi na Warmii i Mazurach w XX wieku.

Młodzi ludzie są często pochłonięci codziennymi sprawami. 
Zdarza się, że niesłusznie zakładamy, iż starsze osoby nie umie-
ją nas zrozumieć, i że wręcz nie mają nam już nic do przeka-
zania czy podarowania. Nic bardziej mylnego. To dzięki nim 
i ich bogatemu doświadczeniu życiowemu możemy się dowie-
dzieć o tradycjach, ich relacjach z innymi ludźmi, ciekawych 
wydarzeniach mających wpływ na ich dalsze życie, a także o 
bliskich, przyjaciołach czy też po prostu znajomych, których 
obecność w życiu ludzi minionych pokoleń w znaczącym stop-
niu ich ukształtowała i przygotowała do życia wśród społe-
czeństwa. Czasem zwykłe, a może raczej „niezwykłe” pamiąt-
ki, takie jak: zdjęcia, książki, przedmioty codziennego użytku, 
są  doskonałą formą przekazu tego, co było i co warto zacho-
wać. Dzięki starszym pokoleniom otrzymujemy niesamowitą i 
jedyną w swoim rodzaju lekcję życia, z której wszyscy powin-
niśmy czerpać jak najwięcej. Korzystając z ich doświadczeń mo-
żemy wzbogacić się o wiedzę, której nigdzie indziej nie zdobę-
dziemy. Stąd też, naszym zadaniem i powinnością, winno być 
zachowanie zwyczajów, obrzędów, wspomnień i ocalenie ich 
przed odejściem w niepamięć.

Założeniem konkursu wspomnień było uzyskanie prac za-
wierających wspomnienia, relacje świadków historii, które uka-
zują przemiany, jakie nastąpiły w otoczeniu ludzi zwykłych i 
niezwykłych oraz ich rodzin zamieszkujących obszary wiejskie 
Warmii i Mazur w XX wieku. Zbiór wybranych prac - nade-
słanych na konkurs – postanowiliśmy utrwalić w formie mate-
rialnej i tak oto powstała wyjątkowa publikacja, w której każdy 
znajdzie ciekawie opowiedziane historie z życia ludzi, ich oby-
czaje, tradycje, a także wartości duchowe, które towarzyszyły 
im przez całe życie i wpłynęły na ich rozwój.

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, 
którzy chcieli podzielić się wspomnieniami z życia na war-
mińsko-mazurskiej wsi w XX wieku. Autorami prac nie mo-
gły być osoby, które zajmują się pisarstwem zawodowo. Za-
leżało nam, by wspomnienia były oryginalne, czasem „nie-
uczesane stylistycznie” i pisane „od serca”. Jeśli chodzi o ga-

tunek literacki, pozostawiliśmy uczestnikom zupełną dowol-
ność, mogły to być wiersze, opowiadania, dzienniki, wywiady 
czy też inne formy literackie. Wspomnienia, zgodnie z założe-
niami konkursu, miały nawiązywać treścią do regionu War-
mii i Mazur. Autorzy prac mieli także możliwość dołączenia 
zdjęć, rysunków lub tego, co uznali za istotne ze względu na 
charakter konkursu. 

Wszystkie nadesłane wspomnienia zostały poddane anali-
zie pod względem zgodności z tematem konkursu oraz speł-
nienia warunków określonych w regulaminie. Oceny wspo-
mnień dokonał powołany przez nasz Ośrodek zespół redak-
cyjny, w skład którego weszli:
n Małgorzata Micińska-Wąsik – przewodnicząca zespołu re-

dakcyjnego,
n dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM – członek-ekspert 

zespołu redakcyjnego,
n Monika Hodór – członek zespołu redakcyjnego,
n Paulina Karaszkiewicz – członek zespołu redakcyjnego,
n Mirosław Fesnak – członek zespołu redakcyjnego.

Na ostateczną ocenę prac miały wpływ następujące kryte-
ria: zgodność z tematem konkursu, twórczy charakter wspo-
mnień, oryginalność prezentowanych wspomnień oraz popraw-
ność stylistyczna i językowa. 

Uczestnicy przystępujący do naszego konkursu wykazali się 
niebywałym talentem tworzenia. Przelali bowiem na papier to, 
co czuli i czym pragnęli się podzielić. Wszystkie prace, każda 
na swój indywidualny sposób, odznaczała się oryginalnością, 
pomysłowością i refleksją nad przemijaniem. Spośród nadesła-
nych prac konkursowych, zespół redakcyjny zakwalifikował 25 
do druku. W ten oto sposób wybrano prace, które znalazły się 
w wydanym, specjalnie z tej okazji, tomiku. Nadmienić należy, 
że obrady zespołu były ożywione, a momentami wręcz „burz-
liwe”. Niełatwym zadaniem okazało się uporządkowanie prac 
według kryteriów konkursowych, czyli przyznanie punktacji. 
Członkowie zespołu przedstawiali swoje argumenty uzasad-
niając liczbę punktów. Przyznać trzeba, że był to dość „twardy 
orzech do zgryzienia”. Zespół redakcyjny dokonał ostatecznej 
oceny i wyboru prac do druku.

Nagrodzone zostały trzy najwyżej ocenione wspomnienia. 
Oto laureaci konkursu:
q I miejsce – Teresa Romańska z Jabłonowa, autorka pracy pt. 

„Od jesieni do wiosny w dawnym Jabłonowie”,
q II miejsce – Jolanta Hellis z Marcinkowa, autorka pracy pt. 

„Ławeczka wspomnień”,
q III miejsce – Magdalena Lewkowicz z Mrągowa, autorka 

pracy pt. „Dwa światy”. 

Spotkanie odbyło się w dniu 28 maja 2022 roku i poświęcone było podsumowaniu konkursu pn. „W kręgu ogniska 
domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania 
wybrane”.

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

wieczór wspomnień z warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem 
Doradztwa rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Ponadto, postanowiliśmy przyznać nagrody dla autorów 
prac, które w opinii członków zespołu redakcyjnego zasłuży-
ły na wyróżnienie. Wśród wyróżnionych znalazły się nastę-
pujące prace:
q „Jagodowa wyprawa” pana Bogusława Łukwińskiego,
q „Opowiadanie – wspomnienia” pani Krystyny Sienkiewicz,
q „Moje mazurskie niebo. Eriki postoje pamięci” pani Renaty Śliwki.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w dniu 28 maja 
2022 roku. Spotkanie podsumowujące konkurs wspomnień zo-
stało zorganizowane przede wszystkim dla autorów prac, które 
zostały wybrane do druku, i które stanowią wspaniałą, trwa-
łą pamiątkę. Podczas spotkania byli także obecni członkowie 
zespołu redakcyjnego oraz doradcy rolniczy, którzy wcześniej 
zachęcali rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 
do udziału w konkursie. Ponadto, zaproszenie na uroczystość 
przyjął przedstawiciel głównego sponsora przedsięwzięcia – 
Pan Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie, dzięki któremu sfinansowano druk 
publikacji. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele 
społeczności Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskie-
go w Olsztynie, na czele z Panem Markiem Wąsikiem, Dyrek-
torem Szkoły. Trzy uczennice szkoły: Dorota, Agata i Patrycja, 
które przybyły na spotkanie z Panią Justyną Batożyńską,  na-
uczycielką historii, odczytały fragmenty spisanych wspomnień. 
Obecność przedstawicieli najmłodszego pokolenia, zapoznanie 
ich z pracami konkursowymi, były elementami, na których nam 
bardzo zależało. Łączenie pokoleń, możliwość poznania przez 
młode pokolenie historii życia starszych generacji daje bowiem 

nadzieję na czerpanie przez pierwszych z doświadczenia dru-
gich. Wiemy, że zawarte w tomiku opowiadania będą wyko-
rzystane w szkole podczas lekcji wychowawczych. 

W ramach naszej działalności organizujemy szereg przedsię-
wzięć, które mają na celu zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go regionu Warmii i Mazur. Operacje realizowane w tym ce-
lu to, m.in.: wyjazdy studyjne, publikacje własne, a także kon-
kursy nawiązujące do różnych tradycji związanych np. z ob-
chodami świąt. Są to działania, które pojawiają się w naszych 
planach na kolejne lata. Staramy się, by każdy następny rok za-
skakiwał czymś nowym – nową formułą czy pomysłem. Pra-
gniemy, poprzez swoje działania, przyczyniać się do zachowa-
nia cennych wartości i tradycji, by ich bezpowrotne odejście w 
niepamięć nigdy nie miało miejsca. 

Jak powiedział Seneka Młodszy (4-65 p.n.e.): „Każdy lud mo-
że żyć i rozwijać się tylko dotąd, dokąd zna i miłuje swoją prze-
szłość, ginie, gdy traci dla niej szacunek.“  

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Autorom prac 
konkursowych dziękujemy za wkład pracy, dzięki któremu po-
wstał tomik wspomnień. Wszystkie prace konkursowe, zawarte 
w tomiku, będą drukowane w kolejnych numerach miesięcz-
nika „Bieżące Informacje”, już w numerze 7/8 ukaże się praca 
pt. „Od jesieni do wiosny w dawnym Jabłonowie” Pani Teresy 
Romańskiej, zwyciężczyni konkursu pn. „W kręgu ogniska do-
mowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na 
warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”. 

Poniżej fotorelacja ze spotkania.
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PrOw 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

11.03 – 31.12. 2021
3 stycznia – 30 grudnia 2022

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

10.12.2021 – 7.02.2022
listopad/grudzień 2022

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

31 marca – 30 czerwca 2021
16 maja – 14 lipca 2022

4. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt 21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022

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

21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022

wrzesień 2022

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

31 marca – 30 czerwca 2021
31 marca – 29 maja 2022

7. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
20.10 – 30.11.2021

4 maja – 17 czerwca,
październik 2022

8.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

28.09 – 26.11.2021
czerwiec, październik 2022

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

29.10 – 30 12. 2020
28 lutego – 31 maja 2022

11.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”:
– nabór dla zakładów przetwórczych

31 października
– 29 grudnia 2021

12. 
– nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności go-
spodarczej dotyczącej przetwarzania

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

13. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji 
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

30.11.2020 – 15.02.2021
czerwiec/lipiec 2022

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

14. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” do 20 kwietnia 2022

15. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

16. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

17. Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw 31 grudnia – 31 stycznia 2021
30 kwietnia – 29 czerwca 2022

18. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.
Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Przetargi są ogłaszane
w zależności od potrzeb

i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

19. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez gru-
py producentów na rynku wewnętrznym” 4 lipca – 1 września 2022
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OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

15 marca – 31 maja 2022

21. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

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

24. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

22 listopada – 31 grudnia 2021
20 czerwca – 29 lipca 2022

26.
Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”
a) wsparcie na zalesienie
b) wsparcie na zadrzewienie śródpolne

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 1 sierpnia 2022

(a i b)

27. Zarządzanie zasobami wodnymi 
Terminy naborów będą

ogłaszane przez samorządy 
wojewódzkie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

28. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1-31 lipca 2022
1-31 grudnia 2022

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub 
w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków

WAŻNE!

1. Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że jeszcze 
w 2022 r. przeprowadzane są kolejne nabory wniosków na wsparcie.

W tym okresie kontynuowane jest wdrażanie większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie 
dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie 
zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” (wsparciem mogą być objęte 
dodatkowo operacje z zakresu wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie – realizowane przez duże 
przedsiębiorstwa oraz operacje z przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich).

Niektóre instrumenty wsparcia są lub będą zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby rolników, 
przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, aby jak najefektywniej wykorzystać środki. Nowym działaniem 
jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2, beneficjenci nie są zobowiązani do przeprowadzania postępowania w sprawie kon-
kurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza 
równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczegól-
nych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. 
Z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa 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).

3. Rolnicy, którzy ubiegali się w 2021 roku o przyznanie premii dla młodych rolników lub o wsparcie na restruk-
turyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, powinni we współpracy z doradcą spraw-
dzić, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową. Jeżeli tak, to należy dostarczyć do ARiMR 
najpóźniej wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.
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Podmioty wsparcia

Warunki i tryb udzielania pomocy 
określa rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 
2016 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej w ramach 

działania „Tworzenie grup producentów i organizacji produ-
centów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1284 z późn. zm.). O pomoc 
finansową w ramach działania 9 „Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów” może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych uznana od dnia 1 czerw-
ca 2021 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 wrze-
śnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), 
w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, która zo-
stała utworzona ze względu na produkt lub grupę produk-
tów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub ja-
dalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o któ-
rych mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produk-
tów i grup produktów, ze względu na które mogą być two-
rzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wiel-
kości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków 
grupy producentów rolnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 417);

2) organizacja producentów uznana na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych ryn-
ków rolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) 
albo 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i prze-
tworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1430), która została 
utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów in-
ne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mo-
wa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produk-
tów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 
1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.).

Powyższe podmioty muszą działać jako przedsiębiorcy pro-
wadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które speł-
nią m.in. następujące warunki kwalifikowalności:
n zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pod-
stawie planu biznesowego,

n łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, 
którzy nie byli członkami grupy producentów lub organi-
zacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam pro-
dukt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono 
pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Euro-
pejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mecha-
nizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

n w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie 
członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem mał-
żonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,

n zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia 
jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Forma i wysokość wsparcia finansowego

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udoku-
mentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów 
rolnych/organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub 
grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja 
została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszcze-
gólnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członka-
mi beneficjenta, współmałżonkiem członka beneficjenta, pod-
miotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bez-
pośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współ-
małżonkiem i będzie wynosić odpowiednio:
1. po pierwszym roku prowadzenia działalności – 10%,
2. po drugim roku prowadzenia działalności – 9%,
3. po trzecim roku prowadzenia działalności – 8%,
4. po czwartym roku prowadzenia działalności – 7%,
5. po piątym roku prowadzenia działalności – 6%.

Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każ-
dym roku pięcioletniego okresu pomocy. Pomoc jest wypłaca-
na w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 
12 miesięcy prowadzenia działalności. Wypłata ostatniej raty 
wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidło-
wej realizacji planu biznesowego. Z pomocy grupa będzie mo-
gła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności. W ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 dotychczas zawarte umowy opiewają na kwotę ponad 
938 mln zł. Do prowadzonego przez ARiMR rejestru wpisa-
nych jest aktualnie 735 aktywnych grup, zrzeszających ponad 
9 tys. członków.

Pomoc finansowa dla grup producentów
i organizacji producentów
Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiony zo-
stał nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia, 
pochodzącą z budżetu PROW 2014-2020, można ubiegać się do 17 czerwca 2022 r.

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

wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. 
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nad-
zwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów ja-
błek. Dz.U. z 2022 r., poz. 879. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 25 kwietnia 2022 r. 

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania 
materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 903. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
28 kwietnia 2022 r. 

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. 
w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wy-
przedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 1017. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

rOZPOrZąDZENia
ministra rolnictWa i rOZwOJU wsi
q z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siew-
nego. Dz.U. z 2022 r., poz. 823. Rozporządzenie wejdzie w ży-
cie z dniem 1 września 2022 r. 

q z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 825. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 kwiet-
nia 2022 r. 

q z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 
r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mają-
cego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołują-
cym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat 
tej choroby oraz jej zwalczanie”. Dz.U. z 2022 r., poz. 844. Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2022 r. 

q z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmien. rozporz. w sprawie wyma-
gań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, 
w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produk-
cji produktów pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. z 2022 r., poz. 
862. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 marca 2022 r. 

q z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlo-
wej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwko-
wych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 917. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 
maja 2022 r. 

q z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wysokości limitów środków dostępnych w poszczegól-
nych województwach lub latach w ramach określonych dzia-
łań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2022 r., poz. 922. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2022 r. 

q z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu 
analiz wykonywanych przez te laboratoria. Dz.U. z 2022 r., poz. 
946. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 maja 2022 r. 

q z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz 
warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych ob-
szarów. Dz.U. z 2022 r., poz. 952. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 6 maja 2022 r. 

q z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wy-
konujących zadania na rzecz rolnictwa. Dz.U. z 2022 r., poz. 
957. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 maja 2022 r. 

q z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatno-
ści bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 960. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 
maja 2022 r. 

q z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie określenia dłuższego ter-
minu składania wniosków o przyznanie płatności bezpo-
średnich lub przejściowego wsparcia krajowego oraz zgła-
szania zmian do tych wniosków w 2022 r. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 985. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 maja 
2022 r. 

q z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być uży-
ta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów or-
nych. Dz.U. z 2022 r., poz. 999. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 13 maja 2022 r.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej. Dz.U. z 2022 r., poz. 846

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z 2022 r., poz. 916

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 933

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spo-
łeczności. Dz.U. z 2022 r., poz. 943

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 824. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 marca 
2022 r. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21 kwietnia 2022 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej. M.P. 
z 2022 r., poz. 424. Roczna kwota graniczna należnego podat-
ku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej za 2022 rok wynosi 3723 zł.
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Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych
producentów rolnych
Druga edycja wydarzenia promującego produkty pochodzące bezpośrednio od lokalnych producentów rolnych w ra-
mach funkcjonującej platformy internetowej Polski e-bazarek już za nami.

mgr inż. Marta Bieciuk 
Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Tegoroczne wydarzenie zorganizowane 
przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olszty-
nie odbyło się w dniach 7-8 maja 2022 r. 
na ulicy Stary Rynek w Elblągu. Przedsię-
wzięcie odbyło się pod Honorowym Patro-
natem Wojewody Warmińsko-Mazurskie-
go Artura Chojeckiego. Patronatem me-

dialnym wydarzenie objęły: TVP 3 Olsztyn, Radio Olsztyn, 
Radio Eska, portEl.pl, Dziennik Elbląski. 

Operacja została zrealizowana w ramach Schematu II Po-
mocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan 
Operacyjny na lata 2022-2023. Jej celem był transfer wiedzy 
i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie promocji lo-
kalnych producentów i ich produktów w ramach funkcjonu-
jącej platformy internetowej Polski e-bazarek. Realizacja dzia-
łania przyczyniła się do nawiązania sieci kontaktów i współ-
pracy pomiędzy wystawcami e-bazarku oraz wszystkimi stro-
nami zainteresowanymi tworzeniem krótkich łańcuchów do-
staw poprzez realizację innowacyjnego narzędzia skracające-
go drogę od producenta bezpośrednio do konsumenta w po-
staci ogólnopolskiego serwisu internetowego. Ponadto realiza-
cja operacji przyczyniła się do upowszechnienia idei krótkich 
łańcuchów dostaw, które wspierają rozwój przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich. 

Grupą docelową operacji byli rolnicy, producenci rolni, pro-
ducenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, Ko-
ła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, pracow-
nicy jednostek doradztwa rolniczego i instytucji działających 
na rzecz rolnictwa, jak również inni zainteresowani tematem. 
W ramach operacji odbyły się targi „Polski e-bazarek szansą 
promocji lokalnych producentów rolnych”, w których uczestni-
czyło 30 wystawców oraz seminarium „Nowoczesne formy pro-
mocji i sprzedaży produktów lokalnych producentów rolnych”, 
którego uczestnikami była 100-osobowa grupa odbiorców. 

Targi „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych produ-
centów rolnych” rozpoczął Pan Damian Godziński – Dyrek-
tor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie, witając przybyłych gości, wystawców 
oraz zwiedzających. Wystawcy podczas dwudniowego wyda-
rzenia targowego zaprezentowali szeroki wachlarz produktów 
wysokiej jakości sprzedawanych poprzez platformę sprzeda-
żową Polski e-bazarek. Na stoiskach wystawienniczych było 
można kupić domowe wędliny, sery, ryby, chleby, przetwory 
z warzyw i owoców, produkty z jagnięciny i baraniny, a także 
miody, zioła, artystycznie dekorowane wypieki, susze owoco-
we i warzywne, produkty wege czy też wyroby rękodzielni-

cze. Wydarzeniu towarzyszył bogaty program artystyczny, któ-
ry umilił czas zwiedzającym, jak i wystawcom. Targi to wyda-
rzenie otwarte, skierowane głównie do miłośników żywności 
wysokiej jakości pochodzącej od lokalnych producentów rol-
nych. Wszyscy, którzy wybrali się na elbląską starówkę, mogli 
tego doświadczyć sami.

Pierwszego dnia trwania targów, odbyło się seminarium 
pn. „Nowoczesne formy promocji i sprzedaży produktów lo-
kalnych producentów rolnych”. Spotkanie, powitaniem uczest-
ników, otworzył Pan Damian Godziński – Dyrektor Warmiń-
sko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzi-
bą w Olsztynie. Następnie zostały zaprezentowane tematycz-
ne wystąpienia:
q Polski e-bazarek jako innowacyjne narzędzie organizacji 

krótkich łańcuchów dostaw – Natalia Niska, Broker SIR, 
WMODR w Olsztynie;

q Media społecznościowe w rozwoju rynku żywności regio-
nalnej/trendy i wyzwania – dr hab. Mariola Grzybowska-
-Brzezińska, prof. UWM, UWM w Olsztynie;

q Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich w województwie warmińsko-mazurskim – Natalia 
Niska, Broker SIR, WMODR w Olsztynie.

Podczas wydarzenia wśród wystawców został zorganizo-
wany konkurs na „Najciekawsze stoisko”. Jego rozstrzygnięcie 
nastąpiło podczas seminarium zwieńczającego pierwszy dzień 
targów. Wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”, 
II miejsce – Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Jurewicz”,
III miejsce – RHD „Zakręcone słoiki z Ogródek” .

Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do promocji lokal-
nych producentów i ich produktów w ramach funkcjonującej 
platformy internetowej Polski e-bazarek. To nowoczesne na-
rzędzie sprzedażowe w tworzeniu krótkich łańcuchów do-
staw realizowane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rol-
niczego pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zorganizowanie targu „na żywo” umożliwiło kontakt 
pomiędzy wirtualnymi wystawcami e-bazarku a potencjal-
nymi klientami, prezentację swoich wyrobów oraz przekona-
nie do ich wysokiej jakości. Wydarzenie przyczyniło się rów-
nież do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy samy-
mi wystawcami e-bazarku, co będzie miało przełożenie na ich 
kontakty biznesowe.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
„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”
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Majówka kół gospodyń wiejskich warmii
i Mazur – relacja z wydarzenia
Trzecia edycja przedsięwzięcia promującego dorobek kulturowy, artystyczny i kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich 
odbyła się 21 maja 2022 r. przy szkole podstawowej w Rożentalu w gminie Lubawa.

mgr inż. Marta Bieciuk 
Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Pa-
tronatem Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego oraz Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. 
Organizatorami wydarzenia był Warmiń-
sko-Mazurski Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych, Oddział Tereno-
wy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

w Olsztynie, Gmina Lubawa oraz Warmińsko-Mazurski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Patronatem 
medialnym wydarzenie objęły: TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn. 

Celem przedsięwzięcia była prezentacja tradycji i dziedzic-
twa kulturowego Kół Gospodyń Wiejskich, promocja produk-
tów lokalnych i regionalnych, propagowanie i ukazanie ich do-
robku artystycznego oraz kulinarnego, pogłębianie więzi z re-
gionem, a także aktywizacja i integracja lokalnych środowisk.

Podczas majówkowego wydarzenia zaprezentowało się 15 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa warmińsko-
-mazurskiego: Mierki, Bartołty Wielkie, Szczęsne, Ząbrowo, 
Tynwałd, Ostaszewo, Marcinkowo, Kozłowo, Podleśna, Piotra-
szewo, Sampława, Piątnica, Tuszewo, Rożental, Kazanice. Na 
zaaranżowanych przez siebie stoiskach wystawienniczych pre-
zentowały lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe mieszkań-
ców obszarów wiejskich w postaci produktów żywnościowych, 
wyrobów rękodzielniczych oraz ludowego folkloru. Wśród wy-
stawców zostały przeprowadzone trzy konkursy: „Najciekaw-
sze stoisko wiosenne”, „Najlepsza potrawa”, „Miss Kół Gospo-
dyń Wiejskich Warmii i Mazur”. Ich laureaci otrzymali dyplo-
my oraz bony podarunkowe. 

Wyniki konkursu na „Najciekawsze stoisko wiosenne”

I miejsce – KGW Marcinkowo,
II miejsce – KGW Bartołty Wielkie,
III miejsce – KGW Ostaszewo,
Wyróżnienie – KGW Mierki,
Wyróżnienie – KGW Prątnica,
Wyróżnienie – KGW Tuszewo.

Wyniki konkursu na „Najlepszą potrawę”

I miejsce – KGW Tynwałd,
II miejsce – KGW Kozłowo,
III miejsce – KGW Rożental,
Wyróżnienie – KGW Podleśna,
Wyróżnienie – KGW Sampława,
Wyróżnienie – KGW Kazanice.

Wyniki konkursu „Miss Kół Gospodyń Wiejskich Warmii i Mazur”

I miejsce – KGW Piotraszewo,
II miejsce – KGW Ząbrowo,
III miejsce – KGW Szczęsne. 

Wydarzeniu towarzyszyły zawody młodzieżowe drużyn po-
żarniczych gminy Lubawa oraz bogaty program artystyczny 
w postaci występów: Zespołu Rogóżanie, Dziecięcego Zespo-
łu Instrumentalno-Wokalnego działającego przy Szkole Pod-
stawowej w Rożentalu, Zespołu Rakowianki. Majówkowe wy-
darzenie zwieńczył koncert duetu An Dreo e Karina oraz za-
bawa taneczna pod chmurką.
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ogłoszenia kupno-sprzedaż

sPrZEDaM:
n Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z siedliskiem w m. Je-

ziorko (gm. Pieniężno) o powierzchni ok. 15 ha, stanowią-
cej łąki i pastwiska oraz stary las o pow. 1,20 ha. Istnieje 
możliwość kupna samej ziemi. Tel. 533 410 366.

n Sprzedam ciągnik Ursus 1614 rok 1993 stan bdb., cią-
gnik zetor 16245 rok 1997 przyczepa hw8011 wywrotka 
ładowność 10 ton przyczepa tandem wywrotka ładow-
ność 12 ton, agregat talerzowy uprawowo siewny Vader-
stadt rapid szer. 4 metry z nawozem rok 2005, opryski-
wacz ciągany pojemność 2500 litrów i 4000 litrów, ła-
dowarkę teleskopową Merlo rok 2007, prasę do balotów 
Sipma 120x120 rok produkcji 2013, czyszczalnię Petkus. 
Tel. 500 419 229.

n Sprzedam łubin słodki i gorzki czyszczony w workach Big 
Bag. Tel. 500 419 229.

n Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 16245 rok prod. 1997, ciągnik 
rolniczy Ursus 1634 rok produkcji 1996, ciągnik rolniczy Ur-
sus 1614 rok prod. 1993, opryskiwacz ciągany pojemność 2000 l, 
szerokość 18 m, opryskiwacz ciągany pojemność 4000l, szero-
kość 24 m, ładowarka teleskopowa Merlo rok prod. 2007 wy-
sokość 7 m, agregat uprawowo siewny Vaderstad Rapid tale-
rzowy z nawozem, szerokość 4 m, rok prod. 2005, przyczepa 
tandem wywrotka Vaia ładowność 12 t, wywrot do tyłu. Tel. 
500 419 229.

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

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

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

n Sprzedam prasę do bel (produkcja WARFAMA), pług pię-
cioskibowy, Cyklop, rozrzutnik czteroosiowy, przetrząsar-
ko-zgrabiarki siedmiorzędowe, przyczepę 4,5 tonową, przy-
czepę 6 tonową. Gamerki Wielkie, gm. Jonkowo, pow. olsz-
tyński. Tel 660 997 614.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
n 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do 

ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polo-
we, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopacz-
kę gwiaździstą 1-rzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.

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

kUPiĘ:
n Kupię czyszczalnię Petkus każdy stan, suszarnię do zboża 

przewoźną każdy stan, ciągnik kirowiec, kosiarkę samobież-
ną pokosówkę Fortschritt każdy stan, hedery do pokosów-
ki. Tel 533 755 977.

n Kupię czyszczalnię do zboża Petkus, stan obojętny oraz suszar-
nię do zboża przewoźną, kosiarkę pokosową Fortschritt E303/
E302. Tel 500 419 229.

n Kupię ciągnik rolniczy Ursus, Zetor lub MTZ z napędem może 
być do remontu i rozsiewacz wapna RCW 507712354. Tel. 507 
712 354, Orneta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bieżące Informacje nr 6 [391]  n  Czerwiec 2022



Adresy Zespołów Doradców:
 

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

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

n	DziałDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

n	liDzBaRk WaRMiński, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

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

n	nOWe MiastO luBaWskie, ul. Jagiellońska 24d,  
tel. (56) 474 21 88

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

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

n	Olsztyn 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2022 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 540 zł brutto

   n  IV str. – 1 845 zł brutto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

			n  format A4 – 1 230 zł brutto

			n  format 1/2 A4 – 770 zł brutto

			n  format 1/4 A4 – 615 zł brutto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 923 zł brutto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

			n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 770 zł brutto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 540 zł brutto

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 2 306 zł brutto

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

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 czerwca 2022 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

krZYŻÓwka
 1. Biało-czarny miś
 2. Spulchnienie i napowietrzenie gleby
 3. Nie następuj na nie innym
 4. Odmiana botaniczna kapusty warzywnej
 5. Najczęściej mylą
 6. Zakład produkcyjny, w którym wytwarzane jest piwo
 7. Letnie dnia z nocą
 8. Potocznie wiosenna impreza
 9. Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody 
10. Niejeden w płocie
11. Preparat wspomagający wzrost i rozwój roślin 
12. W banku
13. Jarmark, targ
14. Dawniej poplon
15. Połączenie akwakultury i uprawy hydroponicznej
16. Wnikanie, przedostawanie się
17. Zaporoski lub doński
18. Uczestnik pielgrzymki
19. Gwiazda pitagorejska
20. Nie pistolet
21. Obszar rozciągający się dookoła jakiegoś miejsca
22. Olej napędowy, benzyna
23. „Oprawca” książek
24. „Hamulec” statku
25. Sztywny papier

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.



REKLAMUJ SIĘ
U NAS!!!

Cennik reklam
Reklama na okładce kolor:
• II, III str.    – 1 540 zł
• IV str.     – 1 845 zł

Reklama wewnątrz kolor:
• format A4    – 1230 zł
• format 1/2 A4   –   770 zł
• format 1/4 A4   –   615 zł

Artykuł sponsorowany: format A4 kolor – 923 zł netto

Ceny reklam zawierają podatek VAT

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.

Zachęcamy rolników do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń drobnych!!!



Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
n umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR w swoim gospodarstwie
 lub w siedzibie Doradcy,
n zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WMODR,
n zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia agrofagów w Twojej okolicy
 (jeśli na terenie Twojego powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),
n będziesz miał dostęp do najświeższych informacji z branży rolniczej,
n dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach upływu atestu opryskiwacza
 oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
n weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej, a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie
na system Android z Google Play oraz system iOS z App Store.
Aplikację można również pobrać wpisując w przeglądarce 
telefonu adres internetowy: aplikacja.wmodr.pl

APLIKACJA ODR OLSZTYN
N A  U R Z Ą D Z E N I A  M O B I L N E
Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie z myślą
o rolnikach z województwa warmińsko-mazurskiego.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z TWOIM DORADCĄ WMODR


