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Nielegalne, podrabiane – środki ochrony roślin
Nielegalne pestycydy zalewają europejski i polski rynek. Rolnicy są 
kuszeni zdecydowanie niższymi cenami. Ciągle zbyt wiele takich 
„preparatów” omija procedury kontroli.

Rasy kur
Przyzagrodowa hodowla kur staje się coraz bardziej popularna. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się zakup jaj z małych hodowli.
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Zaszczepmy się przed jesienią

Ofiarami koronawirusa są w większości ludzie niezaszczepieni – 
to jest 99 proc. przypadków tych najbardziej dramatycznych. Trud-
no o lepszy dowód na to, jakim remedium faktycznie są szczepion-
ki – powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. 
Obecnie w Polsce osoby w pełni zaszczepione stanowią nie-
spełna 44 proc. całego społeczeństwa. To wciąż za mało, aby-
śmy mogli mówić o odporności zbiorowej. 

Szczepienia odbywają się w wielu miejscach i nie są to jedy-
nie placówki medyczne. Do akcji szczepień włączono bowiem 
apteki, parafie, galerie handlowe, punkty mobilne oraz zakłady 
pracy. Ponadto, prowadzona jest szeroka akcja oparta na dzia-
łaniach informacyjnych, również z udziałem aktorów i spor-
towców, ale przede wszystkim naukowców i lekarzy. Kolejek 
nie ma, preparatów nie brakuje. 

Promocja szczepień obejmuje m.in. konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami dla gmin, które uzyskają 
najwyższy poziom zaszczepienia mieszkańców. Kam-
pania informacyjna rusza także w szkołach. Szacuje 
się, że przeciw COVID-19 zaszczepionych jest tylko 
około 30 proc. nastolatków. Minimalny wiek ucznia, któ-
ry może się zaszczepić to 12 lat. Formalności będą uprosz-
czone do niezbędnego minimum. Kwalifikacja do szczepień 
i przystąpienie do szczepienia różni się tym, że deklarację 
szczepienia musi podpisać też rodzic. Nie musi, ale może 
być obecny przy szczepieniu. Natomiast musi podpisać ta-
ką deklarację szczepienia i przy kwalifikacji zawsze będzie 
lekarz – mówi Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW, Peł-
nomocnik Wojewody ds. Szczepień.

W województwie warmińsko-mazurskim obecnie 
funkcjonuje 286 punktów szczepień, w tym m.in.: 209 

punktów szczepień populacyjnych, 20 punktów szcze-
pień powszechnych, 14 aptek, 13 zespołów wyjazdo-
wych i 1 drive thru. Liczba osób w pełni zaszcze-
pionych to ogółem ponad 572 tys. Najgorzej sytuacja 
wygląda na wschodnich krańcach naszego regionu. 

Stąd gorący apel do mieszkańców i turystów 
o przyjmowanie szczepionki, nie tylko w poczuciu 
odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, ale i so-
lidarności z innymi. To dotyczy nie tylko osób doro-
słych, ale i dzieci. Jak podkreśla dr n. med. Krysty-
na Piskorz-Ogórek, dyrektor WSSD w Olsztynie Trze-
cia fala pokazała nam, że dzieci nie tylko roznoszą zaka-
żenie koronawirusem, ale że koronawirus jest groźny tak-
że dla nich samych. Podczas trzeciej fali zakażeń musieli-
śmy w szpitalu zwiększać liczbę łóżek dla dzieci, które by-
ły hospitalizowane z powodu COVID-19. Ponadto groźne 
są powikłania pocovidowe u dzieci, które przebyły zakaże-

nie koronawirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo lub skąpoobjawowo. 
Ten zespół przebiega w sposób piorunujący, niemalże jak posocznica. 
Dlatego warto się zaszczepić. Do szczepień zachęca również Wo-
jewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki podkreślający, że 
luzowanie obostrzeń sanitarnych nie oznacza, że można rezygnować 
z zachowania dotychczas stosowanych zasad bezpieczeństwa. Pande-
mia nie minęła, mimo mniejszej liczby zachorowań. Kluczową spra-
wą są wciąż szczepienia przeciwko COVID-19. To jest bardzo proste 
– im więcej nas się zaszczepi, im szybciej uzyskamy odporność zbio-
rową, tym jesień i kolejne sezony będą bezpieczniejsze dla wszystkich. 

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem szczepienie uchro-
ni przed zakażeniem koronawirusem, a w przypadku ewentu-
alnego zakażenia przebieg choroby jest o wiele lżejszy. Dzię-
ki zaszczepieniu się zwiększamy szansę powrotu nas wszyst-
kich do normalnego życia.

Pandemia COVID-19 jest wciąż obecna i nadal niebezpieczna, o czym świadczy chociażby wzrastająca znów liczba 
nowych zakażeń. Wszystkie kolejne fale pandemii pokazały jak trudnym przeciwnikiem jest SARS-CoV-2. Jedyną 
skuteczną bronią, którą możemy posłużyć się w tej walce, są szczepionki. 

Krzysztof Guzek
Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
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z życia WMODR

| XXVII Jesienne Targi Rolnicze
„Wszystko dla rolnictwa”, 4-5.09.2021 r.
Zapraszamy do odwiedzenia targów 

przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Ho-
norowy patronat nad targami objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski. Jesienne Targi Rol-
nicze „Wszystko dla rolnictwa” to przed-
sięwzięcie promujące rolnictwo i płody 

produkcji rolnej z regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Są one 
doskonałą okazją do korzystania z porad specjalistów i dorad-
ców rolnych, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z no-
winkami technologicznymi w dziedzinie rolnictwa. Podczas 
targów odbędą się występy artystyczne, a dla wystawców zor-
ganizowane zostaną konkursy „Hit Targów” i „Najładniejsze 
stoisko”. Osoba do kontaktu: Komisarz targów Pan Mirosław 
Fesnak, tel. 605 098 542.

n BioTech 2.0 w Olsztynku w dniach 10-12.09.2021 r.
Zapraszamy, wraz z Ostoją Natury, na trzydniowe wy-

darzenie przedstawiające prowadzenie i zarządzanie pro-
dukcją żywności wysokiej jakości. Główne wydarzenie to 
konferencja w dniu 12.09.2021 r. w Olsztynku przy targo-
wisku miejskim, ul. Kościuszki 6d. Bloki tematyczne kon-
ferencji to: przyszłość rolnictwa, rolnictwo regeneratywne, 
prezentacje wybranych finalistów programu SmartRural21. 
Dwa dni poprzedzające konferencję (10 i 11 września) będą 
mieć charakter warsztatowy nt. organizacji krótkiego łań-
cucha dostaw w małym i średnim gospodarstwie ekolo-
gicznym oraz rolnictwa regeneratywnego w praktyce. Oso-
ba do kontaktu: kierownik DRE Pani Urszula Anculewicz, 
tel. 697 632 088. 

n Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 
Dyrekcja, specjaliści i doradcy Ośrodka będą uczestni-

czyć w wojewódzkich obchodach święta rolników w dniu 
19.09.2021 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztyn-
ku. Dożynki to czas podziękowania za plony, prośby o uro-
dzaj w następnych latach oraz zwieńczenie ciężkich prac po-
lowych. To również doskonała okazja do spo-
tkania się rolników. Zapraszamy do odwie-
dzenia stoiska doradczego WMODR. 

| Targi eBazarek w Elblągu
w dniach 25-26.09.2021 r.
Zapraszamy w dniach 25-26.09.2021 r. na 

ul. Stary Rynek w Elblągu do odwiedzenia 
targów prezentujących i promujących wyro-
by lokalnych producentów rolnych. Wyda-
rzenie o nazwie „Polski e-bazarek szansą 
promocji lokalnych producentów rolnych”, 
będzie doskonałą okazją do uzyskania in-
formacji o krótkich łańcuchach dostaw, na-
wiązania kontaktów pomiędzy wystawca-
mi a konsumentami. Również sami wystaw-
cy będą mieli okazję do wymiany doświad-

czeń między sobą. Podczas targów odbędą się występy ar-
tystyczne, a z udziałem wystawców przeprowadzony zosta-
nie konkurs „Na najciekawsze stoisko”. Osoba do kontaktu: 
specjalista SWGD Pan Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071.

| KSOW – operacje doradcze realizowane przez WMODR 
w 2021 roku 
Ośrodek, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Kra-

jowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie konkursu nr 5/2021 
ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, realizuje następujące operacje doradcze:
n „Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwo-

ju przedsiębiorczości obszarów wiejskich”,
n „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP 

w Rolnictwie”,
n „Polski e-bazarek – szansą promocji lokalnych producentów 

rolnych”,
n „Promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur”.

Łączna kwota dofinansowania operacji: 133 347,76 zł. Krajo-
wa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) pomaga rozwijać obsza-
ry wiejskie poprzez tworzenie sieci kontaktów. Z praktyczne-
go punktu widzenia KSOW wspomaga optymalne wykorzy-
stanie polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
przede wszystkim umożliwiając lepszy przepływ informacji 
między podmiotami zaangażowanymi w projektowanie, reali-
zację i ewaluację strategii i programów rozwoju wsi.

Pomysły na ww. operacje pochodzą z codziennej pracy 
specjalistów Ośrodka z rolnikami, innymi mieszkańcami ob-
szarów wiejskich, doradcami terenowymi oraz przedstawi-
cielami podmiotów, dla których rolnictwo stanowi oś funk-
cjonowania, stąd też odpowiadają na realne potrzeby i po-
szukują rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Takie 
też cele przyświecały specjalistom Ośrodka konstruującym 
propozycje operacji na rok 2021 przedstawione do konkursu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych operacji, w tym warun-
ki udziału, zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka 
w zakładce „Aktualności”.

Z życia WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik 

I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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– Jak co roku o tej porze dziękujemy rolnikom za wytężoną pracę. Cieszę się, że w tym roku będziemy mieli 
możliwość tradycyjnego spotkania, by wspólnie świętować zakończenie żniw – na Warmińsko-Mazurskie Dożynki 
Wojewódzkie zaprasza marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest koordynatorem unijnego projektu „Program dla szkół”, który polega na dostar-
czaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

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

„Szkolna przerwa śniadaniowa
mleczna, z warzyw, owocowa!”

Głównym celem „Programu dla szkół” jest 
kształtowanie prawidłowych nawyków ży-
wieniowych. Umożliwienie najmłodszym 
tj. uczniom klas I-V szkól podstawowych 
poznawanie smaków zdrowych przekąsek. 

W roku szkolnym 2020/2021 do bli-
sko 500 szkół w województwie warmiń-

sko-mazurskim dostarczano na-
stępujące owoce i warzywa: jabł-
ka, gruszki, śliwki, soki owoco-
we/przeciery owocowe/zagęszczo-
ne przeciery owocowe, marchewki, 
rzodkiewki, paprykę słodką, po-
midory, kalarepę oraz następują-
ce produkty mleczne: mleko białe, 
jogurty naturalne, kefiry natural-
ne oraz serki twarogowe. 

Program obejmuje również 
działania o charakterze edukacyj-
nym i promocyjnym, których ce-
lem jest zwiększenie jego rozpo-
znawalności oraz budowanie świa-
domości rodziców i nauczycieli do-
tyczącej ich roli w kształtowaniu 
prawidłowych nawyków żywienio-
wych dzieci. Działania edukacyjne, 
w których uczniowie uczestniczą 
to między innymi wspólne przygo-
towywanie i spożywanie drugiego 
śniadania, zakładanie ogródków 
szkolnych, organizowanie warsz-
tatów kulinarnych, festynów oraz 
wycieczek tematycznych poszerza-
jących ich wiedzę na temat pocho-
dzenia warzyw, owoców oraz pro-
duktów mlecznych. 

Ambasadorami „Programu dla 
szkół” są animowani bohaterowie 
filmów „Pamiętnik Chrumasa”, 
którzy w ciekawy i zabawny spo-
sób opowiadają o zdrowych nawy-
kach żywieniowych, diecie boga-
tej w owoce, warzywa i produkty 
mleczne, a także dziecięcych tru-
dach życia codziennego w szkole. 
Przygody Chrumasa i jego przyja-
ciół dostępne są na kanale YouTube 
„Pamiętnik Chrumasa”. 

Drodzy rodzice! Zachęcamy do wspólnego kontynuowania 
w środowisku domowym zdrowego odżywiania i zdrowego 
stylu życia, a w przyszłości Wasze dzieci wyrosną na zdrowych 
i dbających o siebie ludzi. 

Więcej informacji na temat „Programu dla szkół” znajdzie-
cie Państwo w materiałach edukacyjnych na stronie:
www.programdlaszkol.org. oraz www.facebook.com/programdlaszkol.
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Jeszcze w końcówce ubiegłego roku prze-
prowadzono nabór wniosków na operacje 
typu „Inwestycje w gospodarstwach po-
łożonych na obszarach Natura 2000”. Do 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Re-
gionalnego ARiMR wpłynęło 90 wnio-
sków, których weryfikacja jest już na 
ukończeniu. Był to już ostatni nabór na to 

działanie w ramach PROW 2014-2020, w ramach którego moż-
na było otrzymać dofinansowanie na inwestycje przyczynia-
jące się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwa-
łych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000.

Do 15 lutego 2021 roku trwał nabór wniosków na ope-
racje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rol-
niczych”. Chętnych na rozwój alternatywnej działalności 
pozarolniczej w ramach usług dla rolnictwa było wielu. 
Do oddziału wpłynęły 162 wnioski. Aktualnie tylko część 
wniosków podlega dofinansowaniu ze względu na ogra-
niczoną kopertę finansową, jednak trwają prace legislacyj-
ne pozwalające na zakontraktowanie wszystkich złożonych 
projektów, które spełnią wymagania ujęte w rozporządze-
niu wykonawczym. 

Kolejny nabór, przeprowadzony w pierwszej połowie 2020 
roku dotyczył wniosków na operacje typu „Inwestycje ma-
jące na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. To bardzo waż-
ne, ze względu na ochronę środowiska, działanie również 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Do 26 marca do Od-
działu Regionalnego wpłynęły 142 wnioski o przyznanie po-
mocy na zakup wozów asenizacyjnych oraz budowę zbior-
ników i płyt do przechowywania nawozów naturalnych 
w gospodarstwie.

Oprócz trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2, polscy hodowcy trzody chlewnej 
mierzą się również z innym wyzwaniem – afrykańskim po-
morem świń (ASF). Agencja wspiera rolników w walce z tą 
niebezpieczną dla zwierząt chorobą, dlatego też w okresie 
od 31 grudnia 2020 r. do 29 marca 2021 r. przeprowadziła 
nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje zapobiegają-
ce zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Do Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wpłynęło aż 
179 wniosków na inwestycje w infrastrukturę bioasekuracyj-
ną, co świadczy o pilnych potrzebach producentów trzody 
w tym zakresie. Oprócz standardowego grodzenia chlew-

ni, zakupu urządzeń do dezynfekcji, czy też budowy nie-
cek dezynfekcyjnych, w tegorocznym naborze rolnicy mie-
li również możliwość wnioskowania o dofinansowanie bu-
dowy magazynów do przechowywania słomy przeznaczo-
nej na ściółkę oraz silosów na paszę gotową do bezpośred-
niego spożycia przez świnie.

Oprócz działań bioasekuracyjnych, nabór na operacje ty-
pu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału pro-
dukcji rolnej” dotyczył również inwestycji w sprzęt do 
utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpiecze-
niu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem 
lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez po-
wódź lub deszcz nawalny. Beneficjentami tego rodzaju po-
mocy są spółki wodne i związki spółek wodnych. Do od-
działu wpłynęło 16 wniosków złożonych przez wyżej wy-
mienione podmioty.

Pod koniec czerwca tego roku Agencja rozpoczęła nabór 
wniosków na najbardziej oblegane przez rolników działanie. 
Jest to „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach które-
go można zrealizować szeroki wachlarz inwestycji w gospo-
darstwie, tym bardziej, że nabór dotyczy wszystkich pięciu 
obszarów, a więc: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), roz-
wój produkcji mleka krowiego (obszar B), rozwój produkcji 
bydła mięsnego (obszar C), związany z racjonalizacją tech-
nologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profi-
lu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości 
produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (ob-
szar D), oraz nawadniania w gospodarstwie. Jest to już ostatni 
nabór z tego działania w ramach PROW 2014-2020, tak więc 
Agencja spodziewa się dużego zainteresowania.

W drugiej połowie roku 2021 Agencja zaplanowała jesz-
cze kilka naborów wniosków na działania inwestycyjne. We 
wrześniu zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków na ope-
racje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej”, w grudniu na operacje typu „Inwestycje 
mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azo-
tanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, natomiast od 11 
marca 2021 r. trwa ciągły nabór wniosków na operacje typu 
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Obsługa wniosków o pomoc na działania
inwestycyjne obsługiwanych przez WM OR ARiMR
Pierwsza połowa roku 2020 obfitowała w nabory wniosków na działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020, 
przeprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomimo utrudnionego dostępu do Oddzia-
łu Regionalnego, związanego ze skomplikowaną sytuacją pandemiczną, rolnicy chętnie składali wnioski, korzystając 
z alternatywnych kanałów komunikacji z pracownikami Agencji, takich jak poczta tradycyjna i elektroniczna, wrzutnia 
dokumentów, czy też elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

Leszek Potorski
Dyrektor WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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z życia KRUS

Dobiegła końca osiemnasta edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Spośród szesna-
stu gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do finału Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzcę. 
Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w Polsce uznano gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich 
z województwa warmińsko-mazurskiego.

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

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne
w kraju znajduje się na Warmii i Mazurach!

Niezmiennie od 18 lat, celem Ogólnokrajo-
wego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne jest promocja zasad ochrony zdro-
wia i życia w gospodarstwach rolnych oraz 
upowszechnianie wiedzy na temat zapo-
biegania wypadkom przy pracy rolniczej 
i rolniczym chorobom zawodowym.

Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, woje-
wódzkim i centralnym. Komisje Konkursowe na każdym szcze-
blu, zgodnie z regulaminem Konkursu, oceniały:
n organizację obejścia i podwórza gospodarstwa;
n ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk 

pracy;
n stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
n stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi znajdujących 

się w gospodarstwie rolnym;
n warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
n wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspo-

magające;
n sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych 

substancji niebezpiecznych;
n estetykę gospodarstw oraz organizację miejsca wypoczynku;
n zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne 

i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracują-
cych i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Gospodarstwo rolne tegorocznych zwycięzców Konkursu poło-
żone jest w powiecie piskim. Obejmuje ono blisko 70 ha powierzch-
ni gruntów. Rolnicy prowadzą działalność rolniczą o profilu miesza-
nym: zajmują się hodowlą bydła mlecznego oraz uprawą kukury-
dzy, lucerny i traw, wykorzystywanych do produkcji sianokiszonki. 
Produkcja roślinna w całości jest przeznaczana na potrzeby paszo-
we hodowli zwierzęcej, ponieważ liczebność stada to aż 200 sztuk. 

W gospodarstwie rolnym Państwa Borkowskich została wy-
odrębniona część mieszkalna. Część ta znajduje się na lekkim 
wzniesieniu terenu i jest oddzielona od części produkcyjnej krze-
wami ozdobnymi. 

Podwórze gospodarstwa wyłożone jest kostką typu polbruk, 
zaś obejście za oborami utwardzone posadzką betonową. Gospo-
darstwo jest monitorowane. Na dachu jednej z obór zamontowa-
ne są panele fotowoltaiczne, a pozyskiwana energia elektryczna 
zaspokaja w dużej mierze potrzeby gospodarstwa. 

W części produkcyjnej znajdują się dwie obory, dwa ga-
raże, warsztat oraz magazyn. Pierwszą oborę wybudowano 
w 2002 r. i obecnie znajduje się w niej cielętnik. W 2017 r. od-
dano do użytku drugą oborę wolnostanowiskową, z wydzielo-
nym, bezpiecznym miejscem do udoju krów. W gospodarstwie 
obiekty inwentarskie zostały tak zaprojektowane, wybudowane 
i zaadaptowane, aby spełniały wszelkie wymagania dotyczące 
dobrostanu zwierząt i dobrych praktyk rolniczych.

Gospodarstwo jest zmechanizowane. Park maszynowy jest 
bogato wyposażony, a maszyny i urządzenia są w bardzo do-
brym stanie technicznym. 

Centralna Komisja Konkursowa doceniła organizację części 
produkcyjnej gospodarstwa oraz piękną aranżację części miesz-
kalno-wypoczynkowej siedliska. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
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Podstawowe zasady wapnowania
Jedną z podstawowych zasad dobrych praktyk rolniczych jest dbałość o optymalny odczyn gleby. W praktyce jedynym 
skutecznym sposobem utrzymania odpowiedniego odczynu gleby jest regularne badanie pH gleby i jeśli to potrzebne 
odpowiedne stosowanie nawozów do odkwaszania.

dr inż. Mariusz Brzeziński
Kierownik Działu Laboratoryjnego Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie

Okres bezpośrednio po zbiorach roślin jest najlepszym mo-
mentem na przeprowadzenie wapnowania. Zastosowanie wap-
na w tym czasie daje możliwość jego dokładnego wymieszania 
z glebą podczas pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli. Pozwa-
la też na ustabilizowanie środowiska glebowego zanim przy-
stąpimy do siewów, szczególnie wiosennych.

Wielkość zalecanych dawek nawozów wapniowych na gle-
by gruntów ornych zależy od pH gleby oraz składu granulo-
metrycznego (tab. 1 i 2). Zapotrzebowanie na nawozy wapnio-
we wynika ze stanu zakwaszenia gleb oraz konieczności do-
prowadzenia ich odczynu do uznawanego za optymalny dla 
danej kategorii agronomicznej gleby.

Najważniejszym kryterium wyboru nawozu do odkwasza-
nia gleby jest forma w jakiej występuje wapń, czyli wapno tlen-
kowe lub węglanowe. Przy wyborze formy nawozu wapniowe-
go należy wziąć pod uwagę rodzaj gleby. Wapna tlenkowe są 
nawozami szybko działającymi i mogą być stosowane na gle-
bach średnich i ciężkich. Nie poleca się ich natomiast na gleby 
lekkie, ponieważ mogą powodować ich przesuszenie. Wapna 
węglanowe są nawozami uniwersalnymi przydatnymi do sto-
sowania na wszystkich glebach. Ich działanie jest jednak po-
wolniejsze niż wapna tlenkowego. 

Ważnym kryterium wyboru nawozu jest zawsze cena. Nie 
należy jednak sugerować się ceną 1 tony masy nawozu lecz po-

winno się uwzględnić procentową zawartość CaO w nawozie 
i porównać koszt 1 tony czystego składnika (CaO) w poszcze-
gólnych nawozach.

W przypadku nawozów węglanowych warto również zwró-
cić uwagę na reaktywność. Część producentów podaje wartość 
tego parametru, ale nie jest to obligatoryjne. Zróżnicowanie na-
wozów pod względem reaktywności jest znaczne i może wyno-
sić od 30 do ponad 90%. Im większa reaktywność wapna tym 
szybciej przebiega proces odkwaszania gleby. Działanie nawo-
zów węglanowych o reaktywności powyżej 50% jest podobne 
do działania wapna tlenkowego.

Należy pamiętać, że na glebach z małą zawartością przy-
swajalnego magnezu wskazane jest stosowanie nawozów wap-
niowo-magnezowych. Przyjmuje się, że najtańszym sposobem 
zwiększenia zasobności gleby w magnez jest stosowanie na-
wozów wapniowo-magnezowych.

Planując wapnowanie należy zwrócić uwagę na możliwe re-
akcje nawozów wapniowych z innymi nawozami, prowadzą-
ce do strat azotu w postaci ulatniającego amoniaku i zmniej-
szenia przyswajalności fosforu w wyniku uwsteczniania fosfo-
ru rozpuszczalnego w wodzie. Dlatego nawozów amonowych, 
mocznika, superfosfatów i nawozów wieloskładnikowych za-
wierających fosforany amonu nie powinno się stosować bezpo-
średnio przed i po wapnowaniu. Zalecany natomiast okres po-
między wapnowaniem a stosowaniem nawozów naturalnych 
wynosi 8-10 tygodni.

Źródła:
- Filipek T. i in. Zakwaszenie i wapnowanie gleb, Fundacja Progra-
mów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2015.

- Gorlach E., Mazur T. Chemia Rolna. Wyd. Nauk. PWN. 2001

Tab. 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb mineralnych grun-
tów ornych (Filipek i in. 2015)

Ocena potrzeb 
wapnowania 

Kategoria agronomiczna gleb
Bardzo 
lekkie lekkie Średnie ciężkie

pH w roztworze KCl

Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5

Potrzebne 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0

Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5

Ograniczone 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0

Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1

Tab. 2. Zalecane dawki nawozów wapniowych w przeli-
czeniu na CaO w tonach na ha (Filipek i in. 2015)

Wapnowanie 
Grunty orne na glebach

Bardzo
lekkich lekkich średnich ciężkich

Konieczne 3,0 3,5 4,5 6,0

Potrzebne 2,0 2,5 3,0 3,0

Wskazane 1,0 1,5 1,7 2,0

Ograniczone - - 1,0 1,0
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Słodyszek rzepakowiec (Meligethes aeneus) 
to mały, błyszczący, niebiesko-czarny 
chrząszcz długości 1,5-2,5 mm żerujący na 
pąkach kwiatowych rzepaku. Jego larwy 
mają długość 3,5-4 mm, szaro-żółtą bar-
wę, posiadają ciemnobrunatną głowę, z 2-3 
ciemnymi plamkami na stronie grzbietowej 
każdego segmentu ciała i 3 parami czarno-
brunatnych krótkich odnóży.

Chrząszcze zimują w luźnej glebie, pod liśćmi, w darni itp. 
Mają jedno pokolenie i zasiedlają rzepak, zależnie od tempera-
tury, przeważnie w pierwszych tygodniach kwietnia. Czasem 
zwłaszcza po łagodnej zimie i wczesnej, ciepłej wiośnie zda-
rza się, że pierwszy nalot rozpoczyna się już w marcu. Przy 
wczesnym wystąpieniu, aż do lata, może nastąpić kilka nalo-
tów słodyszka. Samice składają jaja do pąków kwiatowych, pod-
gryzając ich nasadę. Uszkodzone pąki zasychają i opadają. Ze 
słabo uszkodzonych pąków tworzą się bardzo zdeformowane 
łuszczyny. Największe szkody występują wtedy, gdy po nalo-
cie chrząszczy nastąpi okres chłodów, następuje bowiem zaha-
mowanie rozwoju kwiatostanu (przedłuża się okres pąkowa-
nia). Mniej więcej cztery tygodnie po złożeniu jaj wylegają się 
pierwsze chrząszcze, które potem mogą jeszcze uszkodzić plan-
tacje rzepaku jarego. Larwy słodyszka nie czynią szkód, gdy 
odżywiają się pyłkiem. Podobnie jak większość rzepakowych 
szkodników te owady również przezimowują. 

Próg szkodliwość ekonomicznej został przedstawiony w po-
niższej tabeli. Lustracje dokonuje się rano lub wieczorem, kiedy 
chrząszcze są mało aktywne. Po zastosowaniu pierwszych da-
wek azotu, należy pamiętać o przygotowaniu żółtych naczyń. 
Pierwsze szkodniki mogą się pojawić bowiem już tak wcześnie, 
że ich rozpoznanie na małych jeszcze roślinach bez żółtych na-
czyń będzie bardzo utrudnione.

Na ogół zabieg jest konieczny wówczas, gdy na jednej ro-
ślinie rosnącej na brzegu pola znajdzie się przeciętnie pięć sło-
dyszków rzepakowych. Jeśli termin przypadnie krótko przed 
kwitnieniem i jeśli żadne rośliny na plantacji nie kwitną, moż-
na z dobrym skutkiem zastosować insektycydy. Skuteczność 
środków chemicznych wymaga ich zmianowania w jednym 
okresie wegetacji. Wtedy, gdy około 10% kwiatów na plantacji 
jest otwartych i owady mogą łatwo dotrzeć do pyłku, zabiegi 

zwalczania są przeważnie nieuzasadnione. Obserwacje wyka-
zują, że w tym samym okresie w rzepaku można również zna-
leźć chowacza podobnika (Ceutorrhynchus assimilis), który zo-
staje zwalczony niejako przy okazji. Wówczas niejednokrotnie 
zabiegi w okresie kwitnienia nie są już konieczne. W niektó-
rych latach chrząszcze występują w tak niewielkiej ilości, że nie 
jest konieczne zwalczanie na dużej powierzchni. Jeśli przepro-
wadzenie zabiegu jest nieodzowne w czasie kwitnienia chwa-
stów, należy stosować środki nieszkodliwe dla pszczół lub za-
biegi wykonywać wieczorem po oblocie pszczół lub nocą. Owa-
dy preferują ciepłe i bezwietrzne dni. Sposobem na ogranicze-
nie występowania szkodnika jest izolacja przestrzenna od wa-
rzyw kapustnych oraz innych roślin krzyżowych (m.in. rze-
piku, rzodkwi, rzodkiewki, brukwi czy gorczycy). Ogranicze-
nie występowania szkodnika można uzyskać również poprzez 
zróżnicowany płodozmian, zaś rzepak na tym samym polu ro-
śnie nie częściej niż raz na 4-5 lat.

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

- Mrówczyński M. i inni: Ochrona roślin w integrowanych systemach 
produkcji rolniczej. Rzepak ozimy, Instytut ochrony roślin, Poznań 
1993.

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

- www.farmer.pl

Rzepak ozimy we wszystkich fazach rozwoju atakowany jest przez liczne gatunki owadzich agrofagów. Straty wyrzą-
dzane przez chrząszcze są znaczne i na przestrzeni ostatnich lat mają tendencję wzrostową. Dlatego też zwalczanie 
insektów takich jak słodyszek rzepakowy jest niezbędnym warunkiem uzyskania wysokich plonów.

mgr inż. Grzegorz Kasprowicz 
Doradca Zespołu Doradców w Iławie

Słodyszek – inwazyjny szkodnik
na plantacji rzepaku

Tab. Próg szkodliwości ekonomicznej
Termin kontroli występowania Próg szkodliwości

Bardzo wcześnie na pączkach 
kwiatowych 1-2 chrząszcze na roślinie

Około 14 dni przed kwitnieniem 4 chrząszcze na roślinie

Na krótko przed kwitnieniem 5-6 chrząszczy na 1 roślinie
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Spotkaliśmy się z bli-
sko 600 rolnikami, 
naukowcami, pra-
cownikami instytucji 
i firm otoczenia rol-
niczego oraz przed-
stawicielami lokal-
nych samorządów. 

Dzięki organizacji takiej formy wyda-
rzenia daliśmy możliwość tworzenia sieci 
kontaktów i współpracy usprawniających 
transfer wiedzy pomiędzy uczestnikami. 

Sesje praktyczne odbyły się na planta-
cjach zbóż ozimych i jarych, rzepaku, ku-
kurydzy, roślin bobowatych oraz ziem-
niaka. Podczas spotkań przedstawiono 
zastosowane technologie produkcji roślin 
uprawnych uwzględniając sposób ochro-
ny, użyte zasady integrowanej ochrony 
roślin, nawożenie oraz potencjał plono-
twórczy wybranych odmian odnosząc się 
wyników PDO i osiąganych w gospodar-
stwach demonstracyjnym. 

Podczas sesji praktycznych na po-
letkach demonstracyjnych podkreślano 
ważny aspekt prawidłowego stosowania 
środków ochrony roślin, doboru metod 
zapobiegających występowaniu organi-
zmów szkodliwych, uwzględniając ele-
ment podejmowania świadomej decyzji 
o rzeczywistej potrzebie wykonania za-
biegu chemicznego. Poradniki, metodyki 

integrowanej ochrony, programy ochro-
ny i produkcji upraw, nie zwalniają pro-
ducenta rolnego od wykonywania sys-
tematycznych lustracji pola, analizy wa-
runków meteorologicznych i uwzględ-
nienia progów ekonomicznej szkodliwo-
ści prowadzących do podjęcia indywidu-
alnej decyzji o potrzebie wykonania za-
biegu chemicznego.

Część teoretyczna spotkań zawiera-
ła wykłady przedstawicieli nauki o te-
matyce dotyczącej technologii uprawy 
w kontekście założeń Europejskiego Zie-
lonego Ładu. W tegorocznej edycji wspie-
rali nas przedstawiciele nauki z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa 

prof. dr hab. inż. Marek Marks, dr hab. 
inż. Bogumił Rychcik, dr inż. Kinga Tre-
der, mgr inż. Mateusz Sokólski. 

Profesor Marek Marks przedstawił te-
mat związany z rolnictwem precyzyjnym 
w ujęciu optymalizacji technologii upra-
wy zbóż oraz możliwościami uproszczeń 
w agrotechnice zbóż. Zaprezentował za-
gadnienia związane z uprawą roślin bo-
bowatych, roślin pastewnych i zbóż pa-
szowych w Polsce. Podkreślił również 
ważne znaczenie płodozmianu w upra-
wie zbóż jako podstawowego, beznakła-
dowego czynnika agrotechnicznego od-
powiedzialnego za sprawność, ciągłość 
i odtwarzalność potencjału plonotwór-
czego agroekosystemów.

Dr Bogumił Rychcik przedstawił stan 
aktualny i perspektywy uprawy kuku-
rydzy w Polsce, podkreślając jej duże 
znaczenie dla chowu bydła mlecznego. 
Szczególne zainteresowanie rolników, ho-
dowców bydła mlecznego wzbudził te-
mat związany z produkcją i importem 
niemodyfikowanej genetycznie poeks-
trakcyjnej śruty sojowej.

Dr Kinga Treder przedstawiła zagad-
nienia związane z diagnostyką chwastów 
w uprawach zbóż i kukurydzy, zwraca-
jąc szczególną uwagę, że prawidłowe roz-
poznawanie gatunków roślin towarzy-
szących uprawom pozwala na wybranie 
odpowiednich metod regulacji zachwasz-
czenia. W swoich wystąpieniach pod-

Zakończyliśmy I edycję
Warmińsko-Mazurskich Dni Pola
Spotkania polowe odbyły się w 19 powiatach, w 45 gminach na 52 poletkach demonstracyjnych prowadzonych 
w ramach działalności upowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie.

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej
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kreśliła również ważny temat związany 
z pojawianie się nowych często trudnych 
do identyfikacji gatunków chwastów to-
warzyszących uprawom rolniczym np.: 
zaślazu pospolitego w buraku cukrowym 
i kukurydzy czy gorczycznika pospolite-
go w rzepaku. 

Mgr inż. Mateusz Sokulski omówił za-
gadnienia związane m.in. z uprawą roli, 
doborem odmian, terminem i ilością wy-
siewu, regulacją zachwaszczenia, regu-
lacją wzrostu, wiosennym nawożeniem 
azotem i ochroną fungicydową. Podjął 

ważny temat, który w naszym regionie 
jest istotnym problemem w uprawie zbóż 
tj. wyleganie, regulacja zachwaszczenia 
oraz uciążliwe chwasty jednoliścienne 
m.in. miotła zbożowa, wyczyniec polny 
oraz stokłosa. Wyjaśnił w jaki sposób mo-
dyfikować technologie uprawy aby ob-
niżyć ryzyko występujących problemów 
w uprawie zbóż. 

Wszyscy wykładowcy zgodnie przy-
znali, że I edycja Warmińsko-Mazurskich 
Dni Pola okazała się wydarzeniem inte-

resującym i przydatnym dla rolników. 
Ich obecność i aktywny udział świadczył 
o potrzebie dalszych tego rodzaju spo-
tkań, w czasie których doradztwo i nauka 
łączą i konfrontują się z praktyką. War-
mińsko-Mazurskie Dni Pola dały możli-
wość bezpośredniego kontaktu przedsta-
wicieli nauki, doradztwa oraz rolników 
co pozwoliło nawiązać bliższą współpra-
cę w celu poszukiwania bieżących roz-
wiązań sektora rolniczego.

Kończąc cykl Powiatowych Dni Po-
la, z wielką radością chcieliśmy podzię-
kować wszystkim uczestnikom za czyn-
ny udział oraz zaangażowanie podczas 
dyskusji i wymiany poglądów. Mamy na-
dzieję, że wiedza zdobyta podczas spo-
tkań pomoże rolnikom w podejmowaniu 
racjonalnych decyzji tak, aby wzmocni-
li oni efektywność produkcji przekłada-
jącą się na większą konkurencyjność go-
spodarstw.

II edycja Warmińsko-Mazurskich 
Dni Pola odbędzie się za rok. Już dziś 
zapraszamy do udziału w sesjach 
praktycznych oraz wykładach na 
polach uprawnych Warmii i Mazur!

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM Olsztyn – prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski
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Ziemniak, po pszenicy, ryżu i kukurydzy jest czwartą, najważniejszą rośliną uprawianą na świecie. Polska, pomimo 
trudności, jest ciągle liczącym się producentem ziemniaków. W światowym rankingu zajmujemy 9 miejsce.

mgr inż. Krzysztof Bartnik
Główny Doradca Zespołu Doradców w Węgorzewie

Zaraza i alternarioza, dwie najgroźniejsze 
choroby ziemniaka

Uprawa ziemniaków nie jest prosta. Ziem-
niaki, jak wszystkie uprawiane rośliny mo-
gą być porażone przez choroby i atakowa-
ne przez szkodniki. Choroby atakują ro-
śliny ziemniaka we wszystkich etapach je-
go istnienia: od momentu wysadzenia, po-
przez wegetację aż do zbioru oraz w okre-
sie przechowywania. Zaraza ziemniacza-

na i alternarioza, to choroby części nadziemnych rośliny, ata-
kujące ją w okresie wegetacji. Na polach niechronionych przed 
tymi chorobami mogą powodować straty, sięgające nawet 70-
100%. Tak więc, dla ochrony plantacji, a tym samym ograni-
czenia strat spowodowanych przez zarazę ziemniaczaną i al-
ternariozę, należy dokładnie zapoznać się z tymi chorobami. 

Z uwagi na zagrożenie ze strony wielu chorób i szkodników 
oraz łatwość zachwaszczania się plantacji, ziemniak zaliczany 
jest do gatunku roślin bardzo trudnych do produkcji. Zaraza 
ziemniaka oraz alternarioza należą do najgroźniejszych chorób 
występujących na plantacjach ziemniaka, w okresie wegetacji. 
Powodzenie uprawy, w dużej mierze zależy od przyjętej stra-
tegii zwalczania tych chorób.

Zaraza ziemniaka (sprawcą jest organizm grzybopodobny 
Phytophthora infestans), jest to choroba atakująca części nadziem-
ne i bulwy ziemniaka. Najczęściej rozwija się w warunkach 
chłodnego i wilgotnego lata, w okresie lipca i sierpnia. Pierw-
sze objawy choroby można zaobserwować nawet w czerwcu. 
Na łodygach i liściach ziemniaka pojawiają się nieregularne, 
żółto-brunatne, stopniowo brązowiejące i powiększające się 
plamy. Na spodzie liści, w miejscach plam, w warunkach wy-

sokiej wilgotności powietrza, widoczny jest biały nalot zarod-
ników grzyba. Porażone liście zamierają. Zarodniki spływają 
z wodą z części nadziemnych do gleby, gdzie dochodzi do in-
fekcji bulw. Kontakt bulw z porażonymi częściami nadziem-
nymi, również sprzyja infekcji. Poprzez uszkodzenia spowo-
dowane przez zarazę ziemniaka wnikają inne patogeny, które 
powodują gnicie bulw. Zainfekowane bulwy mogą gnić już na 
polu. Jeśli infekcja odbyła się pod koniec sezonu wegetacyjne-
go, to proces gnilny może rozwijać się dopiero w czasie prze-
chowywania. Na powierzchni chorych bulw tworzą się lekko 
wgłębione, ołowianoszare (sine) plamy o nieregularnym kształ-
cie, a na przekroju widać rdzawe lub brunatne nacieki, które 
sięgają w głąb miąższu. Silnie porażone rośliny mogą zamie-
rać, dlatego należy bardzo szybko reagować, stosując zabiegi 
ochrony roślin. Zaraza ziemniaka może spowodować również 
poważne szkody w trakcie przechowywania bulw ziemniaka. 
Wielkość strat uzależniona jest od terminu wystąpienia i na-
silenia choroby, warunków pogodowych oraz odporności od-
miany. Ochrona plantacji w okresie wegetacji zapobiega po-
rażeniu bulw. Przesortowanie, jak najszybsze osuszenie i dba-
łość o prawidłowe warunki przechowywania wpływa na po-
prawę trwałości przechowalniczej.

Działania ochronne przed zarazą ziemniaka możemy po-
dzielić na profilaktyczne, jak i związane ze zwalczaniem ist-
niejącej już choroby. Aby uniknąć zarazy ziemniaka, należy 
sadzić wyłącznie zdrowe, odporne na chorobę ziemniaki. Sto-
sować wczesne terminy sadzenia podkiełkowanych lub pobu-
dzonych sadzeniaków, aby rośliny zdążyły wytworzyć więk-
szość plonu przed epidemią. Przy ich sadzeniu, należy pamię-
tać o wysokiej warstwie ziemi, co zwiększy ochronę bulw. Ro-

ślin nie sadzimy zbyt gęsto, aby zapewnić 
im odpowiednio przewietrzane stanowisko. 
Zainfekowane, zamarłe rośliny należy nie-
zwłocznie usuwać z pola, gdyż stanowią źró-
dło zakażenia dla przyszłych upraw. Po za-
obserwowaniu pierwszych objawów choro-
bowych wykonujemy 3-4 zabiegi środkami 
ochrony roślin, co 7-10 dni.

Alternarioza, to druga bardzo groźna, 
a jednocześnie lekceważona choroba ziem-
niaka. Stanowi ona zespół chorób grzybo-
wych: suchej plamistości liści i brunatnej pla-
mistości liści wywołujących podobne obja-
wy chorobowe. 

Alternaria solani, sprawca suchej plamisto-
ści liści ziemniaka, powoduje, że na dolnych 
liściach rośliny pojawiają się brunatne, okrą-
głe lub nieregularne plamy z koncentrycznie 
ułożonymi kręgami. W ich obrębie występu-

Zaraza ziemniaczana
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ją chlorozy, tkanka zasycha i staje się krucha. Aby doszło do 
infekcji powierzchnia liścia musi być zwilżona, czemu sprzyja 
podwyższona wilgotność powietrza powodowana przez opa-
dy deszczu lub długo utrzymującą się na roślinach rosę. Nato-
miast dalszy rozwój choroby bardzo szybko postępuje w wa-
runkach ciepłej i suchej pogody. Wtedy objawy widoczne są 
na pozostałych, górnych częściach rośliny. Podczas silnego po-
rażenia liście mogą zamierać.

Alternaria alternata to sprawca brunatnej plamistości liści 
ziemniaka. Tym razem objawami chorobowymi są drobne pla-

my, bez kręgów, z dużą liczbą zarodników, widoczne 
na łodygach, liściach, a nawet na ogonkach liściowych 
w postaci kresek. Objawy na bulwach widoczne są 
podczas przechowywania plonu. Mogą one występo-
wać w postaci ciemnych, suchych, z czasem miękną-
cych i zapadających się plam, a porażony miękisz jest 
twardy, brunatny i wyraźnie odgraniczony od zdro-
wej części bulwy. Infekcji mogą sprzyjać uszkodzenia 
skórki ziemniaków podczas zbioru i transportu oraz 
wysoka temperatura i wilgotność powietrza podczas 
przechowywania.

Walka z alternariozą jest trudna, ponieważ grzy-
by z rodzaju Alternaria, które ją wywołują z łatwo-
ścią zimują w postaci grzybni i zarodników w reszt-
kach porażonych roślin i w glebie. Poza tym choroba 
ta jest wszędobylska i występuje na wielu różnych ga-
tunkach roślin.

Ponieważ obie opisane wyżej choroby mają podob-
ne objawy i wywołują je podobne organizmy, to stosu-
je się do nich również podobne środki ochronne oraz 
fungicydy zwalczające łącznie zarówno alternariozę, 
jak i zarazę ziemniaczaną.

Źródła:
- Chotkowski Jacek (red): Produkcja i rynek ziemniaka, Wy-

dawnictwo Wieś Jutra, 2012 Erlichowski Tomasz: Ograniczenie strat 
w czasie przechowywania ziemniaków, Wiadomości Rolnicze Pol-
ska, 2005 

- Kuźmicka Magdalena: Przechowywanie ziemniaków krok po kroku 
– cenne wskazówki, Rynek-Rolny.pl 2015 

- Loon Kees, Hammink Han: Sygnały ziemniaka. Praktyczny prze-
wodnik udanej uprawy ziemniaków, Wydawnictwo Apra, 2016 

- Osowski Jerzy: Choroby powodujące zgnilizny bulw ziemniaka 
w okresie przechowywania, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro-
ślin, 2018

Alternarioza

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Kontakt – kom. 665 892 160; j.rutkowski@w-modr.pl
WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddział w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10

zaprasza do udziału w konferencji pt.:

„ASPEKTY DOCHODOWE ROLNIKÓW W ŚWIETLE 
WYZWAŃ ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH

WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2023-2027”

która odbędzie się w Mazurskim Dworze, Siejnik 1
29 września 2021 r. (środa) godz.9.30
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Nielegalne pestycydy zalewają europejski i polski rynek. Rolnicy są kuszeni zdecydowanie niższymi cenami. Ciągle 
zbyt wiele takich „preparatów” omija procedury kontroli. Mogą zawierać wszystko: domieszki wody – rozrzedzona 
substancja aktywna, substancje o nieznanym składzie, inne substancje aktywne niż powinny być według etykiety np. 
środki grzybobójcze zawierają substancje aktywne z herbicydów.

dr. inż. Marek Nowicki 
Kierownik Zespołu Doradców w Elblągu

Nielegalne, podrabiane – środki ochrony roślin

To pozorna oszczęd-
ność która szybko 
przeradza się w wy-
palone, zniszczo-
ne plantacje roślin. 
Straty mogą sięgać 
nawet 100% produk-
cji. Np. kupując pre-

parat na opadanie płatków w rzepaku 
ozimym kupujemy preparat który zawie-
ra w swoim składzie glifosat. Po jego za-
stosowaniu utrata plonu będzie znacząca, 
plantacja może zostać całkowicie znisz-
czona.

Tylko w pierwszym półroczu 2021 r. 
polskie służby graniczne przechwyci-
ły dwa razy więcej nielegalnych środ-
ków ochrony roślin niż w całym 2020 r. 
W pierwszym półroczu 2020 r. w ra-
mach operacji Silver Axe służby unijne 
zatrzymały 1346 ton nielegalnych środ-
ków ochrony roślin. W Polsce w ramach 
tej akcji zatrzymano 70,118 ton. Około 60 
mld euro strat rocznie powoduje użycie 
podrobionych środków ochrony roślin 
i agrochemikaliów. 8-10% rynku wyno-
si handel nielegalnymi środkami ochro-
ny roślin – szacuje Komisja Europejska. 
25% polskich rolników choć raz dosta-
ło ofertę kupna nielegalnego preparatu. 
Dzięki skutecznym kontrolom na grani-
cy Polski w 2020 r. Krajowa Administra-

cja Skarbowa we współpracy z Państwo-
wą Inspekcją Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa ujawniła 97 przypadków nielegal-
nego przywozu lub niedopełnienia obo-
wiązków dokumentacyjnych. Udarem-
niono wprowadzenie na rynek ponad 
0,5 tony i 119 sztuk środków ochrony ro-
ślin pochodzących z przemytu. Ponadto 
ujawniono ponad 286 ton środków, któ-
re nie zostały zgłoszone do Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nielegalne pestycydy można podzie-
lić na: podrobione, zaimportowane nie-
legalnie zza wschodniej granicy a nie-
dopuszczone do używania na naszym 
rynku oraz pochodzące z kradzieży. Naj-
częściej środki te łudząco przypomina-
ją oryginalne preparaty. Mają taką sa-
mą nazwę handlową, etykietę a nawet 
podrobione zabezpieczenia. W składzie 
podróbek mogą być zawarte niedozwo-
lone, niebezpieczne substancje, które ni-
gdy nie przeszłyby w Polsce i Unii Eu-
ropejskiej restrykcyjnych badań rejestra-
cyjnych. Preparaty te mogą w ogóle nie 
zawierać substancji czynnej wymienionej 
na etykiecie albo przeciwnie – zawierać 
ich kilka o niewiadomym działaniu. Za-
wsze etykieta podrobionego preparatu, 
skopiowana nielegalnie z oryginalnego 
produktu, nie odpowiada temu co znaj-
duje się w opakowaniu. A w przypad-

ku środków ochrony roślin każda, nawet 
najdrobniejsza zmiana składu może być 
niebezpieczna.

Oryginalne środki są testowane 
w różnych warunkach glebowych i at-
mosferycznych, przez kilka lat, zanim 
zostaną dopuszczone do handlu. Zasto-
sowanie środków ochrony roślin o nie-
znanym składzie chemicznym może 
spowodować, że preparat nie zadziała, 
a w skrajnych przypadkach może znisz-
czyć plon. Nie wiadomo, jakie mogą być 
szkodliwe konsekwencje zdrowotne dla 
wykonującego zabieg. Jak taki produkt 
wpłynie na środowisko? Środki mogą 
gromadzić się w wodach gruntowych, 
glebie, jak również stanowić zagrożenie 
dla zapylaczy. Dlatego stosowanie w go-
spodarstwie podrobionych lub nielegal-
nych środków ochrony roślin obwaro-
wano licznymi sankcjami – od admini-
stracyjnych po odpowiedzialność kar-
ną, z karą pozbawienia wolności włącz-
nie. Wojewódzki Inspektor Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa może nałożyć m.in. 
zakaz wykonywania zabiegów takimi 
środkami, mandat karny oraz grzywnę, 
a także nakazać zniszczenie tych środ-
ków. Nie można tolerować nielegalnego 
handlu. Kodeks karny jasno określa, że 
kto w celu użycia jako autentyczny, pod-
rabia lub przerabia dokument lub takie-
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go dokumentu jako autentycznego uży-
wa, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat (art. 270 kodeksu 
karnego). Z kolei, kto sprowadza niebez-
pieczeństwo dla życia lub zdrowia wie-
lu osób, wyrabiając lub wprowadzając 
do obrotu szkodliwe dla zdrowia sub-
stancje podlega karze pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do 8 lat. Państwo-
wa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa nakłada grzywnę na osoby, które 
prowadzą obrót środkami ochrony roślin 
lub zajmują się ich konfekcjonowaniem 
nie posiadając wymaganego zaświad-
czenia o ukończeniu szkolenia w tym 
zakresie, bądź też sprzedają pestycydy 
w opakowaniach zastępczych, prowadzą 
sprzedaż środków ochrony roślin przy 
zastosowaniu automatów, samoobsługi 
czy w handlu okrężnym, w pomieszcze-
niach w których jest prowadzona sprze-
daż żywności lub pasz, a także na tych, 
którzy sprzedają preparaty nie zawie-
rające aktualnej etykiety-instrukcji sto-
sowania albo podają kupującym infor-
macje niezgodne z etykietą. Rolnicy po-
winni pamiętać, że oryginalne produk-
ty można kupić wyłącznie w sklepach 
i hurtowniach wpisanych do rejestrów 
prowadzonych przez WIORiN, a opako-
wanie produktu musi posiadać trwale 
przytwierdzoną etykietę w języku pol-
skim. Sprzedawca ma obowiązek wy-
stawić dowód zakupu. Dzięki temu ku-
pujący może dochodzić swoich praw, je-
śli prawidłowo użyte środki nie zadzia-
łają. Prawo nie chroni go, gdy skusi się 
na zakup środków podrobionych poza 
legalnym kanałem dystrybucji. 

Rolnicy, by móc wykonywać zabiegi 
środkami ochrony roślin w swoich upra-
wach, muszą przejść specjalne szkolenia 

chemizacyjne. Podstawowa wytyczna to: 
stosować środek ochrony roślin zgodnie 
z etykietą. Rejestr preparatów dopuszczo-
nych do stosowania w Polsce jest na bie-
żąco aktualizowany na stronie Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy 
muszą przez 3 lata przechowywać rejestr 
zabiegów wykonanych w gospodarstwie 
środkami ochrony roślin. 

W jaki sposób rolnik może sprawdzić, 
czy nabyty przez niego preparat na pew-
no jest oryginalny? Po pierwsze może 
skontaktować się bezpośrednio z produ-
centem i podać numer partii. Wówczas 
zostanie sprawdzone, czy rzeczywiście 
taki środek został wyprodukowany. Po 
drugie w większości firm działają ko-
mórki specjalizujące się w szybkiej ana-
lizie składu, które mogą odpowiedzieć 
rolnikowi, że np. ten produkt jest nie jest 
oryginalny.

|Producenci rolni powinni zachować 
niezwykłą ostrożność przy wyborze 
i kupnie preparatu:

n nie powinni kupować pestycydów 
i innych środków produkcji od przy-
godnych sprzedawców, oferujących 
„oferty specjalne – super - oferty”,

n sprawdzać uprawnienia oferenta,
n sprawdzać zabezpieczenia i oznako-

wania stosowane przez producenta,
n kupując produkt powinni żądać faktu-

ry, która jest podstawą przy wnosze-
niu reklamacji,

n dokonywać zakupów w hurtowniach 
i sklepach, która posiadają stosowne 
zezwolenia i które oferują odebranie 
pustego opakowania po zużytym pre-
paracie,

n stosować pestycydy w opakowaniach 
z trwale przymocowaną etykietą – in-
strukcją stosowania w polskim języku,

n w przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości dotyczących autentyczności pro-
duktu, skontaktować się z Inspekto-
rem PIORiN.

Z uwagi na stale rosnącą skalę zjawi-
ska wprowadzania do obrotu preparatów 
z nielegalnych źródeł nie tylko w upra-
wach rolniczych, ale także i sadowniczych, 
należy zwracać szczególną uwagę nie je-
dynie na samą ofertę cenową ale też na 
system dystrybucji i zasady sprzedaży ofe-
rowanych preparatów chemicznych, służą-
cych ochronie roślin. Konieczność zacho-
wania szczególnej ostrożności w odnie-
sieniu do produktów pochodzących z od-
ległych, zwłaszcza azjatyckich rynków, 
w tym właśnie powszechnie stosowa-
nych podróbek znanych marek potwier-
dzają liczne doświadczenia z innych dzie-
dzin – liczne przypadki wykrycia szkodli-
wych substancji w środkach spożywczych, 
czy też w produktach przeznaczonych dla 
dzieci. Należy pamiętać, że metody admi-
nistracyjne i działania organów kontro-
lnych przy tak powszechnej skali zjawi-
ska mogą dać jedynie ograniczone efekty. 
Wzrastająca świadomość producentów 
rolnych i stosowanie przez nich podsta-
wowych zasad postępowania przy zaku-
pie środków ochrony roślin przyczyni 
się do ukrócenia tego niepokojąco szyb-
ko rozwijającego się procederu.

Źródła:
- „Nielegalne=niebezpieczne” Tygodnik za 
miastem 2021 r.

- „Raport o stanie naruszenia praw własno-
ści intelektualnej” UE 2019 r.

- „Ustawa ośrodkach ochrony roślin z 8 paź-
dziernika 2019r”

- „Rozporządzenie MRiRW z 31 marca 2014 r. 
w sprawie warunków stosowania środków 
ochrony roślin”
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

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

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

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

realizuje operację pn.

Głównym celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji owiec i kóz oraz systemów 
jakości żywności pochodzącej od tych zwierząt. 

Dodatkowo celami operacji są:
n Zwiększenie udziału trzech podmiotów: doradczego, kształcącego w zawodach rolniczych na średnim poziomie oraz 

uczelni wyższej, we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
n Upowszechnianie wiedzy w zakresie zachowania różnorodności genetycznej zwierząt.
n Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

wykorzystania owiec, kóz i produktów od nich pochodzących.

Operacja jest kierowana do uczniów szkoły w Dobrocinie, której organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcącej w kierunkach rolniczych i usługowych w obszarze rolnictwa i wsi.

Planowane wyniki operacji:
n Wzrost świadomości i podwyższenie wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu 

innowacyjnych rozwiązań w hodowli owiec i kóz wśród bezpośrednich odbiorców, 
którzy zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać do praktyki rolniczej. 

n Kształtowanie się postaw konsumenckich sprzyjających rozwojowi hodowli 
owiec i kóz i zastosowaniu ich w rozwoju obszarów wiejskich.

n Uświadomienie roli i znaczenia wiedzy koniecznej do inicjowania 
przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania produktów od owiec i kóz 
o wysokiej jakości do wytwarzania surowców wyróżniających się walorami 
prozdrowotnymi. 

n Kształtowanie umiejętności korzystania z atrakcyjności obszarów wiejskich 
w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, poprzez 
wykorzystanie hodowli i surowców pochodzących od owiec i kóz w rozwój 
turystyki wiejskiej i w organizacji żywienia lub innych form wykorzystania 
produktów.

n Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych 
technologii w produkcji zwierząt do partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 

Termin realizacji operacji:   Formy realizacji operacji:
1 lipca – 2 listopada 2021 r.   Szkolenie i publikacja

Informacje i szczegóły realizacji operacji: koordynator Aneta Ferdycz-Augun, tel. 695 551 046, e-mail: a.ferdycz-augun@w-modr.pl 
oraz w informacjach bieżących na stronie internetowej: www.wmodr.pl

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W HODOWLI OWIEC I KÓZ
W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH

Owies dobrym przedplonem
W Polsce ponad 70% struktury zasiewów stanowią rośliny zbożowe. Tak wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów 
powoduje brak stosowania odpowiedniego płodozmianu w gospodarstwach rolnych. Monokultura zbożowa powodu-
je wyższą presję agrofagów na plantację co z kolei przyczynia się do spadku ilości, a nawet jakości plonu.

mgr inż. Marcin Gołębiewski
Starszy Doradca Zespołu Doradców w Olsztynie

Odpowiedni płodo-
zmian winien skła-
dać się ze zbóż w ilo-
ści 40-60%. Najlep-
szym przedplonem 
dla zbóż są rośliny 
bobowate lub okopo-
we. Jednak nie każ-

de gospodarstwo może sobie pozwolić 
na uprawę okopowych – niska opłacal-
ność, uzależnienie produkcji od sąsiedz-
twa zakładów przetwórczych.

Gospodarstwo rolne jest przedsiębior-
stwem i na niejednym z nich ciąży zobo-
wiązania finansowe. Wiąże się to z kal-
kulacją na jakich gatunkach roślin gospo-
darstwo uzyska najkorzystniejszy wynik 
finansowy, oczywiście mając na uwadze 
ochronę środowiska naturalnego. Zdecy-
dowanie wygrywają tu gatunki zbożowe 
– najczęściej pszenica oraz gatunki ole-
iste – rzepak ozimy. Reasumując, w Pol-
sce w większości płodozmianów rolni-
czych znajdowałyby się bobowate gdy-
by rolnik otrzymał za uzyskany z nich 
plon godziwą zapłatę. Zakłady skupujące 
i przetwórcze w zależności od gatunku 
roślin bobowatych średnio płacą 800-1000 
zł za tonę nasion. Aby rolnik mógł zre-
kompensować sobie przychód z uprawy 
pszenicy cena za tonę bobowatych gru-
bonasiennych (bobik, łubin, groch) po-
winna wynieść 2,5-3 krotność ceny psze-
nicy. Dobrym przedplonem są również 
rośliny oleiste tj. rzepak ozimy, gorczy-
ca, itp. Przedplony te jednak powinny 
wracać na to samo miejsce co 4 lata. Za-

tem mając w strukturze gospodarstwa 
przewagę zbóż (głównie pszenic, pszen-
żyt) rolnik powinien rozważyć wprowa-
dzenie do uprawy rośliny jaką jest owies. 

W Polsce średnio w zależności od ro-
ku zbiera się od 25 do 28 mln ton zbóż 
ogółem. Zbiory owsa na przestrzeni 
ostatniego dziesięciolecia to około 1,5 mln 
ton. Przeznaczenie ziarna owsa to głów-
nie cele paszowe – 80%, materiał siewny 
15% i na cele konsumpcyjne przeznaczo-
ne jest około 5% zbiorów. W kraju upra-
wia się dwa gatunki owsa – owies zwy-
czajny i owies nagi. Owies siewny jest ro-
śliną jednoroczną o formie jarej i ozimej. 
W kraju uprawia się formę jarą z uwa-
gi na warunki klimatyczne. Uprawy ozi-
me cechują się niską mrozoodpornością 
i w Polsce nie są uprawiane. Jak już wcze-
śniej wspomniano owies polecany jest ja-
ko element płodozmianu z dużym udzia-
łem roślin zbożowych ponieważ speł-
nia rolę fitosanitarną. Korzenie owsa wy-
twarzają organiczny związek chemiczny 
o nazwie skopolatyna. Związek ten jest 
alkaloidem, który powstrzymuje rozwój 
chorób odpowiedzialnych za uszkodze-
nia podstawy źdźbła. Owies jest rośliną 
odporną na choroby podsuszkowe i z te-
go względu jest bardzo dobrym przed-
plonem dla roślin wrażliwych na tego ro-
dzaju choroby jakim jest pszenica. Wpro-
wadzenie owsa do płodozmianu powo-
duje znaczne hamowanie rozwoju agro-
fagów. Owies, z uwagi na swoją budowę 
i fizjologię cechuje się niską wrażliwością 
na zachwaszczenie. Uprawa owsa oprócz 

ograniczenia presji chwastów w sezonie 
wegetacyjnym powoduje również ograni-
czenie rozwoju zachwaszczenia w plan-
tacji rośliny następczej. 

Spośród roślin zbożowych najwięk-
sze wymagania do miejsca w zmiano-
waniu ma pszenica. Jej uprawa po pszen-
życie, życie czy jęczmieniu plonuje o 15-
20% niżej, w stosunku do uprawy po ro-
ślinach nie zbożowych. Natomiast upra-
wa po sobie może prowadzić do zmniej-
szenia plonu o 30% w stosunku do upra-
wy po przedplonach niezbożowych. Po-
twierdzeniem tego są badania przeprowa-
dzone przez prof. Budzyńskiego w 2012 
roku, w których wykazano, że spośród 
badanych zbóż jarych najkorzystniej na 
wielkość plonu pszenicy wpływa owies. 
Jej uprawa po pszenżycie jarym powodo-
wała obniżkę plonu o 22% (tj. o 1,02 to-
ny z 1 ha), a po pszenicy jarej o 18% (tj. 
o 0,82 tony z 1 ha). Podobne wyniki ba-
dań uzyskał Kuś, w których spadek plonu 
pszenicy uprawianej po owsie wahał się 
w granicach od 3 do 7%, w porównaniu 
do uprawy pszenicy po przedplonie ja-
kim był groch i ziemniaki. Ponadto owies 
bardzo dobrze plonuje oraz spełnia swoją 
rolę w mieszankach zbożowych oraz po-
zostawia dobrze przygotowane stanowi-
sko pod roślinę następczą. Kolejną cechą 
owsa zwyczajnego jest jego przydatność 
do rekultywacji terenów skażonych przez 
przemysł ponieważ posiada wysoką zdol-
ność pobierania metali ciężkich.

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

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

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

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

realizuje operację pn.

Głównym celem operacji jest transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji owiec i kóz oraz systemów 
jakości żywności pochodzącej od tych zwierząt. 

Dodatkowo celami operacji są:
n Zwiększenie udziału trzech podmiotów: doradczego, kształcącego w zawodach rolniczych na średnim poziomie oraz 

uczelni wyższej, we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
n Upowszechnianie wiedzy w zakresie zachowania różnorodności genetycznej zwierząt.
n Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

wykorzystania owiec, kóz i produktów od nich pochodzących.

Operacja jest kierowana do uczniów szkoły w Dobrocinie, której organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcącej w kierunkach rolniczych i usługowych w obszarze rolnictwa i wsi.

Planowane wyniki operacji:
n Wzrost świadomości i podwyższenie wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu 

innowacyjnych rozwiązań w hodowli owiec i kóz wśród bezpośrednich odbiorców, 
którzy zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać do praktyki rolniczej. 

n Kształtowanie się postaw konsumenckich sprzyjających rozwojowi hodowli 
owiec i kóz i zastosowaniu ich w rozwoju obszarów wiejskich.

n Uświadomienie roli i znaczenia wiedzy koniecznej do inicjowania 
przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania produktów od owiec i kóz 
o wysokiej jakości do wytwarzania surowców wyróżniających się walorami 
prozdrowotnymi. 

n Kształtowanie umiejętności korzystania z atrakcyjności obszarów wiejskich 
w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, poprzez 
wykorzystanie hodowli i surowców pochodzących od owiec i kóz w rozwój 
turystyki wiejskiej i w organizacji żywienia lub innych form wykorzystania 
produktów.

n Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych 
technologii w produkcji zwierząt do partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 

Termin realizacji operacji:   Formy realizacji operacji:
1 lipca – 2 listopada 2021 r.   Szkolenie i publikacja

Informacje i szczegóły realizacji operacji: koordynator Aneta Ferdycz-Augun, tel. 695 551 046, e-mail: a.ferdycz-augun@w-modr.pl 
oraz w informacjach bieżących na stronie internetowej: www.wmodr.pl

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W HODOWLI OWIEC I KÓZ
W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH



W zależności od położenia geograficznego, warunków klimatycznych, glebowych dostępności wody itd, każdy trwały 
użytek zielony charakteryzuje się specyficznym dla siebie składem roślinności. Trwałe użytki zielone są mieszanką 
traw i roślin bobowatych ale także ziół i chwastów, których udział nie jest bez znaczenia w żywieniu bydła.

mgr Elżbieta Czaplicka 
Kierownik Zespołu Doradców w Szczytnie

Zioła i chwasty trwałych użytków zielonych 
w diecie bydła

Udział ziół i chwastów 
w roślinności użyt-
ków zielonych uza-
leżniony jest od spo-
sobu i intensywno-
ści użytkowania. Za-
lecane jest aby rośliny 
te stanowiły od 5 do 

10% runi. Zbyt duży udział obniża ja-
kość paszy. Ponadto nawet najbardziej 
korzystne zioła, których jest za dużo zo-
stają uznane za chwasty. Na użytkach 
zielonych, które są dobrze pielęgnowa-
ne i użytkowane skład roślin wacha się 
pomiędzy 15 a 30 gatunkami. Skład ten 
ma bardzo duży wpływ na jakość pro-
dukowanych zielonek, ponieważ każda 
z roślin ma odmienny i charakterystycz-
ny tylko dla siebie skład chemiczny, wa-
lory smakowe i odżywcze. Warto zgłę-
bić temat tych walorów, ponieważ ma on 
wpływ na zdrowotność bydła skarmia-
nego taką paszą. Właściwości smakowe 
i zapachowe niektórych roślin powodują 
uzależnienie psychiczne zwierząt od da-
nej paszy. Jest to czasem wykorzystywa-
ne przez firmy produkujące pasze przy 
komponowaniu mieszanek.

Zioła

Zioła są wykorzystywane przez czło-
wieka od czasów najdawniejszych. Były 
pierwszą formą medycyny, którą stoso-
wał człowiek lecząc zarówno siebie jak 
i zwierzęta. Jako składnik trwałych użyt-
ków zielonych zwiększają wydajność zie-
lonki poprawiając jej strawność, zdrowot-
ność i smakowitość. Świat nauki prowa-
dzi coraz więcej badań na temat wyko-
rzystania ziół w komponowaniu mie-
szanek z przeznaczeniem na użytki ko-
śne i pastwiskowe. Zioła zawierają mię-
dzy innymi: barwniki, alkaloidy, olejki 
eteryczne, glikozydy, fitosterole. To duże 
spektrum składników leczniczych spra-
wia, że mogą one pełnić bardzo różne 
funkcje w żywieniu bydła. Mogą być spo-
sobem na zwiększenie apetytu, mogą po-

prawić przyswajanie składników pokar-
mowych, mogą wykazywać działanie 
przeciwzapalne, przeciwpasożytnicze, 
przeciwbakteryjne, przeciwbiegunkowe, 
poprawiające odporność oraz przeciw-
gorączkowe. Ponadto naturalne składniki 
zawarte w niektórych ziołach mają dzia-
łanie moczopędne, łagodzą stres u zwie-
rząt, poprawiają funkcjonowanie układu 
pokarmowego. 

Jak wspomniałam wcześniej wiele ziół 
zawiera składniki, które poprawiają ape-
tyt, ułatwiają pobieranie paszy, a niektó-
re wręcz powodują uzależnienie zwie-
rząt od paszy. 

W 2006 roku na terenie Unii Euro-
pejskiej wprowadzono zakaz stosowa-
nia antybiotyków w paszy dla zwierząt. 
Zakaz ten spowodowany był wzrastają-
cą świadomością zarówno konsumen-
tów, jak i hodowców zagrożeń wynika-
jących ze stosowania chemicznych środ-
ków w rolnictwie. Hodowcy zmuszeni 
zostali do poszukiwania innych rozwią-
zań, które zapewnią zdrowotność stada. 
Badania prowadzone w kierunku wy-
korzystania ziół w paszy dla zwierząt 
dowodzą, że z powodzeniem można 

je traktować jako alternatywny środek 
w leczeniu zwierząt. Jak wspomniałam 
na wstępie zioła, jako środek farmaceu-
tyczny wykorzystywane są przez czło-
wieka od czasów najdawniejszych. Ba-
dania prowadzone obecnie oparte są 
w dużej mierze na obserwacji zwierząt 
dziko żyjących oraz hodowlanych, ich 
sposobu odżywiania i udziału w diecie 
ziół. Badanie te wskazują, że zioła są 
nieodłącznym składnikiem diety zwie-
rząt, poprawiają m.in. ich zdrowotność, 
płodność, procesy trawienne. Często ob-
serwuje się, że wypuszczone na pastwi-
sko zwierzęta gospodarskie poszukują 
niewykoszonych fragmentów pastwi-
ska i tam instynktownie pobierają ro-
śli, które ułatwiają im procesy życiowe, 
trawienne itd. 

Warto zwrócić uwagę na zioła popra-
wiające mleczność krów – pobudzają one 
gruczoły mleczne do wytwarzania mle-
ka. Jest to między innymi: krawnik, po-
dagrecznik, komonica, wyka, marchew 
dzika, kminek, mniszek, przytulia, blusz-
czyk kurdybanek, żywokost. Natomiast 
wzdęciom u bydła i kolkom u koni zapo-
biegają krwiściąg lekarski, kminek, mni-
szek pospolity oraz krwawnik. 
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Oprócz substancji czynnych zioła za-
wierają również szereg mikro i makro-
elementów (fosfor, wapń, potas, żelazo).

Pomimo, iż skład runi różni się w za-
leżności od warunków klimatycznych, 
rodzaju gleby i położenia geograficzne-
go to możemy wyróżnić gatunki ziół, któ-
re najczęściej wchodzą w skład mieszan-
ki roślin na użytkach zielonych. Są to 
m.in. babka lancetowata, babka zwyczaj-
na, dziurawiec zwyczajny, mniszek lekar-
ski, mięta długolistna, pokrzywa zwy-
czajna, krwawnik pospolity, rumianek 
pospolity, żywokost lekarski i przywrot-
nik pospolity.

Chwasty

Omawiając roślinność trwałych użyt-
ków zielonych należy również wspo-
mnieć o chwastach. Żaden użytek zielo-
ny nie jest wolny od chwastów, których 
zwalczanie bywa trudne i uciążliwe. Re-
gulacja zachwaszczenia jest bardzo istot-
na ponieważ chwasty obniżają wartość 
pokarmową paszy a tym samym wpły-
wają negatywnie na zdrowotność zwie-
rząt i obniżają ich produkcyjność. Jednak-
że kontrolowany udział chwastów, szcze-
gólnie na użytkach, na których wypasa-
ne jest bydło jest istotny, ponieważ zwie-
rzęta instynktownie sięgają po chwasty, 
które zawierają składniki potrzebne ro 
normalnego funkcjonowania organizmu 
zwierzęcia. 

Regulacja zachwaszczenia jest sprawą 
trudną, ponieważ nie istnieje wyraźna 
granica zachwaszczenia, którą możemy 
przyjąć. Z pewnością udział chwastów 
w runi sięgający 50% świadczy o niewła-
ściwej pielęgnacji użytku zielonego, jed-
nakże ich obecność jest bardzo pożądana. 

Rośliny, które określamy jako chwa-
sty posiadają kilka cech charakterystycz-
nych:
n zawierają substancje szkodliwe lub 

trujące, 
n pobierają z gleby składniki pokarmo-

we, podkradają je roślinom pożytecz-
nym,

n są ekspansywne i wypierają gatunki 
wartościowe – trawy i bobowate,

n obniżają plon zielonki,
n są odporne na trudne warunki atmos-

feryczne. 

Do chwastów szkodliwych i trują-
cych tzw. bezwzględnych, których obec-
ność na użytku zielonym jest całkowi-

cie niewskazana należą: szczwół plami-
sty, szalej jadowity, zimowit jesienny, ja-
skier ostry i jadowity, wilczomlecz sosn-
ka, jaskier płomiennik, rozłogowy i ró-
żowolistny, knieć błotna, skrzyp bagien-
ny i polny. 

Chwasty nisko rozetowe to m.in. sto-
krotka pospolita, mlecz polny, mniszek 
pospolity, pięciornik gęsi, gwiazdnica po-
spolita, babka zwyczajna, bluszczyk kur-
dybanek. 

Skutecznym sposobem regulacji za-
chwaszczenia bez używania środków 
chwastobójczych jest zmiana użytkowa-
nia użytku z kośnego na pastwiskowy, 
wykaszanie niedojadów i odpowiednie 
nawożenie. Ponieważ chwasty obniżają 
wartość pokarmową zielonki i wpływa-
ją na obniżenie produktywności zwierząt 
kontrolowanie ich występowania jest bar-
dzo istotne. 

Podsumowując: Specyficzne właściwo-
ści ziół wpływające pozytywnie na zdro-
wotność i produkcyjność zwierząt są bar-
dzo istotnym składnikiem diety bydła. 
Ze względu na to, istotne jest stosowanie 
na trwałych użytkach zielonych mieszan-
ki wielu roślin. Zioła stanowią alternaty-
wę dla antybiotyków. Zwierzęta w wa-
runkach naturalnych same pobierają pa-
szę, w tym instynktownie wybierają po-
trzebne im zioła. Natomiast w warun-
kach hodowlanych warto, aby hodowca 
zadbał o odpowiedni dobór ziół na pa-
stwisku czy w zielonce. 

Źródła:
- notatki własne
- „Atlas ziół krajowych” A. Iwaniuk
- Miesięcznik „Hodowca bydła” nr 3/2021
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Przyzagrodowa hodowla kur staje się coraz bardziej popularna. Dużym zainteresowaniem cieszy się zakup jaj 
z małych hodowli. Należy wiedzieć na jakie typy użytkowe dzielimy kury by osiągnąć zamierzone efekty.

Mariola Kustra 
Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie

Rasy kur

Rasy kur

Rasy kur dzieli się na trzy typy użytkowe: 
nieśny, mięsny i ogólnoużytkowy. Do typu 
nieśnego należy rasa np. Leghorn. Kury tej 
rasy dojrzewają płciowo już w wieku 150-160 
dni, znoszą rocznie 250-300 jaj, o ciężarze 56-
60 g. Dorosłe kury spożywają dziennie oko-

ło 110 g paszy. Do typu mięsnego należy rasa White Cornish, 
którą wykorzystuje się jako materiał rodzicielski do produkcji 
kurcząt rzeźnych, tzw. brojlerów. Do typu ogólnoużytkowego 
należą następujące rasy: Rhode Island Red, Sussex i Zielononóż-
ka Kuropatwiana. Dzienne spożycie paszy kur ogólnoużytko-
wych jest o 20 do 30% wyższe, niż kur nieśnych. W gospodar-
stwach drobnych najkorzystniejszy jest chów tzw. mieszańców 
międzyrasowych, które pochodzą ze skrzyżowania ras ogól-
noużytkowych między sobą lub z rasą Leghorn. Pisklęta mie-
szańce międzyrasowe charakteryzuje większa żywotność i od-
porność na choroby oraz lepsze wykorzystanie paszy w po-
równaniu z rasami wyjściowymi. W takie pisklęta można za-
opatrzyć się w zakładach wylęgowych.

Jaja wylęgowe 

Jaja przeznaczo-
ne do wylęgu mu-
szą być zapłodnio-
ne. Uważa się, że 
po siedmiu dniach 
obecności koguta 
w stadku kur, liczą-
cym 10-15 sztuk, ja-
ja od wszystkich sa-
mic powinny być za-
płodnione. Przy wy-
borze jaj do wylę-
gu należy zwracać 
uwagę na ich czy-

stość, świeżość, budowę i stan skorupy, kształt oraz wielkość. 
Jaja zabrudzone nie nadają się do wylęgu, gdyż bakterie zgro-
madzone na skorupce mogą przeniknąć do wnętrza i przez to 
obniżyć ich zdolność wylęgową. Do wylęgu nie można wybie-
rać jaj starszych, niż 7-dniowe. Jaja mające skorupkę cienką lub 
zniekształconą pierścieniami i zgrubieniami nie nadają się do 
wylęgu. Należy także odrzucić jaja nadmiernie wydłużone lub 
zbyt kuliste, gdyż ten nietypowy kształt stwarza niekorzystne 
warunki do rozwoju zarodka. Jaja wylęgowe powinny ważyć 
53-65 g mniejsze i większe odrzuca się ze względu na niewła-
ściwy w nich stosunek białka do żółtka. Jaja przechowuje się 
w pomieszczeniach wolnych od ostrych zapachów w tempe-
raturze 10-15°C. Jaj nie należy myć, gdyż usuwa się wówczas 
ze skorupki warstwę śluzu, która chroni treść jaja przed inten-
sywnym parowaniem wody.

Lęgi naturalne

Najodpowiedniejszą porą przeprowadzania lęgów natural-
nych jest okres od końca marca do połowy kwietnia. Na na-
siadkę wybiera się kurę dwu lub trzyletnią, łagodną, spokoj-
ną, wolną od pasożytów. Dobrymi opiekunami piskląt są rów-
nież indyczki. Pod kurę podkłada się od 13 do 18 jaj. Jaja należy 
ułożyć w jednej warstwie, pamiętając ażeby dno gniazda było 
płaskie. Kury nasiadki karmi się poza gniazdem, raz dziennie. 
Podaje się im całe ziarno jęczmienia w ilości 70-80 g na sztukę. 
Wyląg kurcząt trwa około 21 dni. Kurczęta pozostają po opie-
ką nasiadki przez 6 tygodni, indyczka zazwyczaj wodzi je nie-
co dłużej. Do chowu pozostawia się tylko pisklęta zdrowe, sil-
ne z wciągniętym pęcherzykiem żółtkowym.

Pisklęta z lęgów sztucznych

W pisklęta ras ogólnoużytkowych należy zaopatrywać się 
w zakładach wylęgowych, nie później niż w marcu, natomiast 
w kurczęta typu nieśnego- nie później niż w kwietniu. Prze-
strzeganie tych terminów gwarantuje rozpoczęcie nieśności 
przed okresem jesienno-zimowym. W pomieszczeniach dla pi-
skląt przez cały okres wychowu powinna być utrzymana tem-
peratura powietrza w granicach 18-21°C. Przez okres pierw-
szych 6 tygodni trzeba kurczętom zapewnić dodatkowe źródło 
ciepła. Instaluje się w tym celu elektryczny promiennik pod-
czerwieni, tzw. sztuczną kwokę. W zależności od wieku kurcząt 
temperaturę pod sztuczną kwoką reguluje się przez zmianę od-
ległości lampy od ściółki. W pierwszym tygodniu życia kurcząt 
temperatura pod kwoką powinna wynosić 32°C, przy czym ob-
niża się ją stopniowo o 2-3°C tygodniowo, ażeby w 6 tygodniu 
można było ją już wyłączyć.
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Publikacje dostępne u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz do pobrania na stronie www.wmodr.pl.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Natura, świeże powietrze i promienie słoneczne od dawna uważane są za niezbędne składniki po-

trzebne do zdrowego trybu życia. Przekonanie, że ogrody wywierają dobroczynny wpływ na zdrowie, 
istnieje od wielu setek lat i pojawia się w różnych kulturach, a obecnie poparte jest wieloma badaniami 
naukowymi z dziedziny medycyny i psychologii.

Współcześnie liczne badania naukowe potwierdzają, że wprowadzanie ogrodów terapeutycznych 
i leczniczych jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na jakość i długość życia czło-
wieka. Ogrody są symbolem kultury regionu i wyróżnikiem poziomu estetyki danego miejsca. Dostar-
czają również duchowej satysfakcji oraz relaksu wszystkim którzy z nich korzystają. Wyniki obserwacji 
dowodzą, że kontakt z przyrodą, nawet poprzez jej bierną obserwację, znacznie obniża poziom stresu, 
poprawia samopoczucie, zwiększa kreatywność. Ogród to skarbnica doświadczeń zmysłowych sprzy-
jających pobudzeniu zmysłów wpływających kojąco na układ nerwowy. Wiele osób będących pod 
wpływem głębokiego stresu z powodu niepokoju, smutku czy złości, nieświado-
mie wybiera naturalne środowisko, by odnaleźć wyciszenie i spokój.

Współcześni ludzie poszukują rozrywki na łonie natury. Szukają miejsc gdzie 
mogą odpocząć i zrelaksować się całą rodziną. Chcą spędzić wolny czas w spo-
sób zdrowy i sensowny. Możliwość odwiedzenia ogrodu poznania roślin, obco-
wania z przyrodą spełnia te oczekiwania.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

OGRÓD LECZY, UCZY, CIESZY

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

Renata Kierska

Kury nioski

Stworzenie właściwych warunków chowu (pomieszcze-
nie, żywienie) decyduje o wysokiej nieśności kur. Kurnik 
powinien być suchy, czysty, widny z dostateczną ilością 
grzęd i gniazd (1 gniazdo na 5-6 niosek). Gniazda muszą 
być umieszczone nie wyżej niż 50 cm nad ściółką i najlepiej, 
gdy są ustawione w ciemniejszych miejscach kurnika. Od po-
łowy października do połowy marca można utrzymać do-
brą nieśność kur przez tzw. sztuczne przedłużenie dnia, po-
legającym na dodatkowym oświetleniu kurnika od godziny 
5-tej rano do świtu oraz wieczorem od zmroku do godziny 
21. Słoma używana na ściółkę powinna być pocięta na ka-
wałki nie krótsze niż 5-7 cm, żeby jej kury nie zjadały. Ściół-
ka powinna być zawsze sucha.

W żywieniu niosek podstawowe 
znaczenie mają ziarna zbóż. Najbar-
dziej wartościowym ziarnem dla 
kur jest pszenica. Równie cenne 
jest ziarno kukurydzy, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym przy-
czynia się do wytwarzania tłuszczu 
w żółtkach jaj. Nie wolno podawać 

ziarna niedojrzałego, ani zbyt świeżego i niedosuszonego, jak 
również zanieczyszczonego, np. pleśniami, nasionami chwa-
stów, chemikaliami. Do bardziej wartościowych pasz dla kur 
należą zielonki, kury można karmić zbożem ozimym, lucerną 
i koniczyną, a z warzyw cebulą, szpinakiem, cykorią, kapustą 
głowiastą, zaś w okresie jesienno-zimowym: kapustą pastewną, 
marchwią, jarmużem i cebulą. Z chwastów najcenniejsza jest 
pokrzywa, krwawnik, żywokost, mlecz, lebioda. Ziarno zbóż, 
rośliny okopowe, zielonki czy też żerowanie na wolnych wy-
biegach nie pokrywa w pełni zapotrzebowania niosek na biał-
ko i składniki mineralne, dlatego dawki paszy należy uzupeł-
nić mieszankami przemysłowymi.

Źródło:
- M. Fendejewska –„Poradnik gospodyni”
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Nazwa tej rasy pochodzi od nazwy stadniny w której zostały wychodowane czyli w stadninie Lipicy w Słowenii. 
Historia tej stadniny sięga 1580 r. Protoplastą tej rasy był rodzimy koń Kaster krzyżowany z końmi neapolitańskimi 
i hiszpańskimi. Do dnia dzisiejszego stadnina ta zajmuje się hodowlą silnych koni do zaprzęgu i jazdy wierzchem, 
choć nie zawsze siwych.

inż. Sabina Bielecka 
Doradca Zespołu Doradców w Giżycku

Konie rasy Lipican w Polsce

Koń lipicański jest nie-
zbyt dużym koniem 
o zwięzłej i masyw-
nej budowie oraz sil-
nie umięśnionej szyi 
i zadzie a także su-
chych i mocnych koń-
czynach. Głowa jego 

ma lekko wypukły profil (tzw. garbono-
sy) co świadczy o dolewie krwi ras hisz-
pańskich. Wysokość w kłębie oscyluje 
w granicach 148-160 cm. Maścią charak-
terystyczną tej rasy jest maść siwa i po-
falowana grzywa. Co ciekawe źrebięta li-
picanów rodzą się o maści skarogniadej 
tylko nieliczne mają taką maść jako doro-
słe. W pełni siwe stają się między 6 a 10 
rokiem życia.

Pod względem charakteru są zwie-
rzętami posłusznymi, inteligentnymi 
i wyniosłymi. Łatwo się uczą dzięki cze-
mu można je zobaczyć w różnych poka-
zach. Miejscem, w którym przychodzą na 
świat kandydaci do takich pokazów jest 
stadnina w Piber. Jest to austriacka stad-
nina, która wysyła swoje młode konie do 
Hiszpańskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu. 
Szkoli się tam siwe ogiery zgodnie z ka-
nonami klasycznej szkoły jazdy.

Żywienie tych zwierząt powinno opie-
rać się na odpowiednio dobranym pokar-
mie, aby zapewnić zdrowie i prawidło-

wy rozwój konia. Układając taką dawkę 
należy wziąć pod uwagę zapotrzebowa-
nie na składniki mineralne, które są nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Dużym problemem jest 
dostarczenie zwierzęciu związków wap-
nia i fosforu. Ich niedobory mogą powo-
dować anomalie rozwojowe kości, nato-
miast nadmiar pogarsza przyswajanie in-
nych związków mineralnych. Aby mak-
symalnie wykorzystać wapń i fosfor za-
warty w paszy należy podawać ją z wi-
taminą D. Ważnym składnikiem dla roz-
woju jest również żelazo. Nie jest ono wy-
dalane z organizmu więc należy je po-
dawać tylko gdy zaobserwujemy ospa-
łość, wzmożone oddychanie oraz silniej-
szą reakcję na bodźce niż zwykle. Nie-
dobory żelaza w organizmie mogą po-
wodować pasożyty układu pokarmowe-
go lub poważne zranienia. W związku 
z tym należy również pamiętać o syste-
matycznym odrobaczaniu konia. Nato-
miast aby nasz zwierzak cieszył się lśnią-
cą sierścią i zdrowymi kopytami w diecie 
niezbędny jest cynk. Minerał ten znajdu-
je się w paszy i zielonce jednak jeśli za-
uważymy łuszczenie skóry, utratę sierści 
i zmiany wokół pyska to należy zwięk-
szyć zawartość tego minerału w daw-
ce pokarmowej. Oprócz jedzenia dla ko-
nia należy również zapewnić odpowied-
nią ilość wody. W ciągu dnia może ona 
dochodzić do 40 l w zależności od po-

ry roku i pracy jaką wykonują. Najlep-
szym rozwiązaniem byłby stały dostęp 
do wody z możliwością jej odcięcia na 
(ok. 1 godz.) czas odpoczynku po bar-
dzo intensywnym wysiłku. Optymalną 
temperaturą wody dla koni dorosłych 
jest 12°C a dla źrebiąt 16°C.

Ważną częścią hodowli koni jest ich 
,,wychowanie”. Ten etap należy zacząć 
od podjęcia decyzji o przeznaczeniu mło-
dego konia, czy będzie to wierzchowiec, 
koń wyścigowy czy też będzie brał udział 
w pokazach. Przygotowanie koni do ta-
kich zadań trwa kilka lat.

Lipicany od urodzenia swoje przezna-
czenie związane mają z pokazami i w ich 
przypadku sprawdza się wychów sta-
jenno-pastwiskowy. Zapewnia to źrebię-
tom wartościowy pokarm i odpowied-
nią ilość ruchu do prawidłowego rozwo-
ju. Przygotowanie konia do jego ,,prze-
znaczenia” należy zacząć od jak najczęst-
szego przebywania z nim, do oswoje-
nia go z siodłem i wykonywaniem pole-
ceń. Prawidłowe ujeżdżenie konia skut-
kuje nawiązaniem porozumienia między 
zwierzęciem a jeźdźcem w taki sposób, 
że zwierzę wykonuje wszystkie komen-
dy w chwili wyznaczonej przez jeźdźca. 
Ilość czasu i pracy jaką włożymy w ,,uło-
żenie” konia zależy od jego temperamen-
tu oraz inteligencji.
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Nieodzownym elementem hodowli 
koni jest ich pielęgnacja. Dbanie o skórę 
i jej czystość jest bardzo ważne. Codzien-
ne szczotkowanie sprawia, że usuwamy 
z sierści zanieczyszczenia, martwy naskó-
rek oraz dodatkowo wykonujemy masaż 
dla naszego źrebaka. Do szczotkowania 
należy używać szczotki włosianej lub ry-
żowej. Szczotkowanie nie powinno odby-
wać się w czasie karmienia, najlepiej jak 
będziemy to wykonywać na wolnym po-
wietrzu, aby koń i jego opiekun nie wdy-
chali unoszącego się pyłu w czasie szczot-
kowania. Ważnym elementem pielęgna-
cji jest dbałość o kopyta. Należy je czy-
ścić z brudu kopystką a co 6-8 tygodni 
przeprowadzać rozczyszczanie kopyt czy-
li usuwanie martwego rogu i wyrównanie 
linii kopyta. Brud i wilgoć mogą powodo-
wać gnicie kopyt. Podkuwanie wskazane 
jest jeśli koń dużo chodzi po twardej po-
wierzchni i szybko ściera kopyta, nato-
miast jeśli tylko po miękkich powierzch-
niach to nie należy podkuwać koni.

Mimo że zapewniamy swoim pupi-
lom odpowiednią dietę, wodę i opty-
malny ruch to mogą one również za-
chorować. Najczęściej występujące cho-
roby to:
q Morzysko tzw. kolka – jest to zabu-

rzenie pracy układu pokarmowego. 
Objawy to rozdrażnienie, spogląda-
nie zwierzęcia na brzuch, pocenie się, 
kładzenie się i gwałtowne wstawanie. 
Ulgę i ustąpienie tych objawów mo-
że przynieść zapewnienie zwierzęciu 
ruchu, jeśli mimo spaceru objawy nie 
znikają należy wezwać lekarza wete-
rynarii.

q Ochwat – jest zapaleniem tkanki twór-
czej rogu kopytowego. Objawia się 
podwyższoną temperaturą kopyta (fi-
zjologicznie jest ono chłodne), zwięk-
szonym tętnem, problemami z cho-
dzeniem. Natychmiast należy schło-
dzić kopyta i wezwać lekarza. Wysoka 
temperatura i płyny wysiękowe mogą 
spowodować zniekształcenie podusz-

ki kopytowej, co może skutkować pro-
blemami w poruszaniu się do końca 
życia konia. Przyczyną tego schorze-
nia może być napojenie konia zimną 
wodą po wysiłku i pozostawienie go 
bez ruchu lub przeżycie silnego stre-
su (np. niemożność ucieczki w chwili 
zagrożenia lub wyźrebienie).

q Mięśniochwat tzw. choroba poświą-
teczna – występuje u koni w dobrej 
kondycji, które zaczęły intensywnie 
pracować po dłuższym odpoczynku. 
Szybkie i nagłe wytworzenie dużej ilo-
ści kwasu mlekowego powoduje para-
liż zadu i tylnych nóg konia, często też 
mięśni łopatkowych i szyjnych. Koń 
nie jest w stanie się ruszyć, zaczyna 
się pocić i oddaje mocz zabarwiony 
na czerwono-brunatny kolor. Pierw-
szą pomocą w takim przypadku po-
winno być okrycie i rozgrzewanie po-
rażonych mięśni zadu poprzez wcie-
ranie maści rozgrzewających oraz na-
tychmiastowe wezwanie lekarza we-
terynarii.

Konie są pięknymi i wdzięcznymi 
zwierzętami, które od swojego właści-
ciela oczekują troski i opieki mimo, że 
są duże i silne to w gruncie rzeczy deli-
katne i wrażliwe

Źródła:
- Zwoliński Jerzy – Hodowla koni, PWRiL 
1980

- www. rynek-rolny.pl
- opracowanie własne

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

NOWOŚCI WYDAWNICZE
W dzisiejszych czasach dostęp do Internetu jest nieodzownym elementem życia, większość rol-

ników posiada komputer i telefon z dostępem do Internetu, który zyskał wśród rolników na znacze-
niu. Coraz więcej z nich wykorzystuje te urządzenia do zarządzania gospodarstwem rolnym oraz 
chętniej korzystają z nowych technologii oraz aplikacji mobilnych. Obecnie do wielu dziedzin życia 
wchodzi komputeryzacja, również rolnictwo nie pozostaje w tyle.

Komputery dostępne są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych, w halach udojowych, zarzą-
dzają również żywieniem zwierząt, maszyny rolnicze również są coraz doskonalsze, ciągniki rolni-
cze wyposażone w GPS i specjalne oprogramowanie służące do obsługi roli. Trend komputeryza-
cji w rolnictwie stale wzrasta, a dzięki coraz tańszym i bardziej dostępnym urządzeniom stanie się 
jeszcze bardziej powszechny niż dotychczas zwłaszcza wśród młodych rolników, dla których ob-
sługa komputera nie stanowi żadnego problemu. Z pomocą przychodzą im również profesjonalne 
portale m.in. www.agrorynek.warmiamazury.net, www.agroturystyka.warmiamzury.net, www.oze.
warmiamazury.net, które oferują aktualne informacje, porady, możliwość dodawania ogłoszeń czy 
uczestniczenia w forach dyskusyjnych. Coraz częściej właściciele gospodarstw 
i firm produkcyjnych sięgają po specjalistyczne programy, stworzone z myślą o rol-
nictwie. Korzystanie z programów komputerowych w branży rolniczej w zależno-
ści od firmy jest darmowe dla wybranych modułów, częściowo odpłatne za do-
stęp do wybranych funkcjonalności lub odpłatne w formie miesięcznego lub rocz-
nego abonamentu (licencji).

WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWEM ROLNYM

– APLIKACJA DO SZACOWANIA SUSZY

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

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

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

Klaudia Miziej
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CENY PASZ (10.08.2021 r.)

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

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

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

De Heus-Stendera Lubawa Trzoda
Prestarter MPU 4%
Mammy Perfekt 20 kg/64 zł

Prestarter MPU C 25 kg/53 zł
Konc.HGC Junior 25 kg/76 zł
Konc.HGC Super 25 kg/63 zł
Premiks Starter 2,5% 25 kg/130 zł
Premiks
Grower/Tucznik 2,5% 25 kg/107 zł

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

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

Produkty SANO
Laktoma 46,00
Meggi 35 86,00
Mleko Milsan 154,00
Protamilk Complite 73,00
Protamino Forte 78,00
Protamino Matra 68,00
Protamino Piggi 82,00
Profisan 152,00
„MAZUR” Renata i Marcin Mazur sp.j, Kurzętnik”
Power Starter 74,00
otręby pszenne 77,00
Power tucznik *25 kg) 70,00
Provit L (25kg) 66,00
Provit P (25 kg) 70,00
Provit T (25 kg) 62,00
śruta rzepakowa 189,00
śruta sojowa 220,00

Piotr Andrzej Michalak,
Alfa Agri Michalak, ul. Toruńska 4, 12-100 Szczytno
Starter Standard 180,00
Lactoma 182,00
Mleko Milsan 580,00
San Bull 228,00

pasze dla bydła cena (zł/dt)
Krówka 155,00
Lactoma 182,00
Cielak 1 188,00
Cielak 2 176,00

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

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

Agrocentrum-Kalęczyn 8 Pisz
mieszanki produkcyjne dla krów mlecznych

Agro ProRobot 20 bez 
GMO 157,50
Agro Finezja 22 bez GMO 164,50
Agro Werwa bez GMO 296,00
Agro Extra Energia bez GMO 187,50
Agro Delicja bez GMO 233,00

mieszanka dla cieląt
Agro Smakuś bez GMO 187,50
Agro Musli KPP bez GMO 198,50
Agro Starter bez GMO 168,00
Agro Kadet bez GMO 155,50
Agro MH bez GMO 127,00
Agro Top CJ bez GMO 148,00

koncentraty
Maximus 38 MH bez GMO 236,00
Maximus 38 MH z GMO 243,00

korektory 
Mikor 38 Active bez GMO 216,00
Mikor 34 Energia bez GMO 192,00
Mikor 38 bez GMO 226,00
Mikor 40 Protect bez GMO 213,00

mieszanki dla opasów i bydła mięsnego
BullStar Progres bez GMO 219,00
BullStar Strong bez GMO 197,50
BullStar Treściwy bez 
GMO 134,00

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 159,00
Agro Mix 28 bez GMO 165,00
AgroTop 16 bez GMO 117,00
Agro Top 18 bez GMO 122,5

mieszanki specjalistyczne
Agro Mix 26 bez GMO 159,00
Agro Mix 28 bez GMO 165,00
AgroTop 16 bez GMO 117,00
Agro Top 18 bez GMO 122,50
Agro Top 20 bez GMO 129,00
Agro Top 22 bez GMO 136,00
Agro Top 24 bez GMO 140,50

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

Opas 150,00
Keno 120,00

pasze dla trzody cena (zł/dt)
Tucznik koncentrat 294,00
Starter Standard 186,00

Pasze dla drobiu cena (zł/dt)
Brojler 2 196,00
Brojler 3 186,00
Kura nioska 212,00
Kura z podwórka 180,00
Koncentrat 35 264,00

Agro 18 bez GMO 138,50
Agro 19 bez GMO 146,00
Agro 20 bez GMO 149,50
Agro 21 bez GMO 152,00
Agro 23 bez GMO 154,50

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

premiksy
VitAgro Repro Max 690,00
VitAgro SomiFix 530,00
Vit Agro Smart 545,00
VitAgro Elita 525,00
VitAgro TMR 355,00
Vit Agro Standard 375,00
VitAgro Zasuszenie 450,00
VitAgro Gladiator 325,00
Vit Agro CJ Max 345,00
VitAgro Silver Efekt 345,00
VitAgro Silver Somat  395,00    
VitAgro Karot  475,00    
RumBa Active 515,00
KillAcid  415,00    
Agro Bufor Tytan  315,00    
Calcium Koncept  128,00    
VitAgro Przygotowanie 760,00
VitAgro Lakto Somat 450,00
VitAgro Rozród 520,00
Agro Fat 695,00
Agro Bufor Max S.C. 295,00
Agro Bufor 268,00
     MYcoKill 610,00
mieszanki produkcyjne bez GMO dla krów mlecznych
Agro TOP 16 bez GMO 125,00
Agro TOP 18 bez GMO 130,50
Agro TOP 20 bez GMO 137,00
Agro TOP 22 bez GMO 144,00
Agro TOP 24 bez GMO 148,50
Agro Perfect18 128,50
Agro Perfect 19 136,00
Agro Perfect 20 139,50
Agro Perfect 23 144,50

Pasze dla kur niosek (opak.25 kg)
Kura Nioska 41,13
Kura Nioska bez GMO 41,63
Kura Nioska Zagrodowa 41,88
Koncentrat sojowy dla kur niosek 41,10

kurczak brojler farmerski
Brojler Starter 45,63
Brojler Grower 43,88
Brojler Finiszer 43,13

drób wodny
Gęś/Kaczka 1 44,38
Gęś/Kaczka 2 40,88

indyki
Indyk Vit Starter 57,25
Indyk Vit Grower 51,75
Indyk Vit Finiszer 46,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.08.2021 r.)

Nazwa środka
ochrony roślin

Roślinna Apteka 
Teresa Nowak – Ełk

ZRiO Agroplon 
Bartoszyce

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec

Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska w Giżycku

P.U.-H. "CHEMIROL"                       
Bartoszyce

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

HERBICYDY

Huzar ACTV 387 OD 1l 115,75

galmet 20SG 50 g 40,52

Atlantis 12 OD+Actiriob 500ml 77,28

Fenoxinn 110 EC 1l 155,00 1l

Fundamentum 700 WG 30g/300g 60/485 30g 53,32

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

Nixon 50SG+Asystent 80g+100ml 34,00 80g+100ml

Mustang 306 SE 1l 110,00 1l 100,10

Rimel 25SG+Asystent 60g+100ml 92,00 60g+100ml 70,28

Agrosar 360 SL 5l 97,00

Attribut 70 SG 120g 165,80

Chwastox Extra  300 SL 1l 12,80 1l 20,00 1l 20,37

Chwastox Turbo 340 SL 1l 20,15 1l 34,00 5l 155,00 1l 33,00 1l 34,47

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

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

Glean 75 WG 100g 197,60

Granstar Ultra SX 50 SG 20g 18,47 20g 30,00

Tayson 464 1l 33,85

Lentipur FLO 500SC 1l 28,45

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

Roundap Flex 480 1l 54,00

Roundap  Ultra 360 SL 1l 23,17 1l 35,00 1l 38,16

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

Rosate Clean 360 SL 20l 415,00 20 l 436,00

Titus 25 WG 100 g 286,70

FUNGICYDY

Ambrossio 500 S.C. 1 l 123,00 1 l 93,66

Kier 450 S.C. 1 l 156,18

Artea 330 EC  1 l 165,00

Makler 250 SE 1 l 105,00 1 l 78,20

Targa 10 EC 1 l 125,00

INSEKTYCYDY

Delemetros 100 S.C. 1 l 189,97

ZAPRAWY i regulatory

Nuprid 600FS 0,25 l 171,65

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

Syrius 02WS 0,3 kg 25,00

Asahi SL 1 l 105,00
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CENY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (10.08.2021 r.)

CENY SKUPU ŻYWCA (zł/kg) (10.08.2021 r.)

Wyszczególnienie

Zakłady Mięsne MORLINY S.A.
na zlecenie firmy

OSI Poland FOOD WORKS
Sp. z o.o. 

Zakład Uboju Bydła
Biskupiec

Ubojnia „Kąsek”
Kisielice

ŻYWIEC WIEPRZOWY brak skupu brak skupu
Żywiec wieprzowy

– 4,50-5,40 zł + VAT
- WBC kl. E - 6,50-7,00 zł + VAT

ŻYWIEC WOŁOWY
poubojowa klasa O:

jałówki – śr. 8,10
buhajki – śr. 8,80

poubojowa netto:
jałówki pow. 320 kg R-15,00

byki pow. 300 kg R-15,80

jałówki: 6,50 zł-7,00 zł +VAT
byki (HF): 7,30-7,80+VAT

byki mięsne: 7,60-8,10+VAT

ŻYWIEC KROWY śr. 8,45 poubojowa WBC netto > 320 kg
R – 13,40 brak skupu

Nazwa środka ochrony
roślin

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

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

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

HERBICYDY
Chwastox Extra 300SL 5l 110,00 5l 86,00 5 l 102,00 5 l 84,00
Chwastox Turbo 340 SL 5l 136,00 5l 145,00 5 l 142,00
Huzar Activ 387 OD 5l 704,00 5 l 700,00
Fernando Forte 300EC 1 l 110,00
Granstar Ultra SX 50 SG 240 g 230,00
Maister POWER 42,5 OD 1 l 158,00 1 l/5 l 170/750 1 l/5 l 168/750
Mustang forte 195SE 1 l 69,00 5 l 666,00
Roundap plus 360 SL 20 L 488,00 1l 65,00 1 l 65,00
RoundapTrans Energy 1 l 57,00
Titus 25 WG 100 g 335,00
Mustang 306SE 1 l 128,00
Fusilade Forte 150 EC 1 l 129,00
Puma Uniwersal 069 EW 5 l 688,00 1 l 135,00 1 l/5 l 40/650 1 l/5 l 40/640

FUNGICYDY
Artea 330 EC  5 l 725,00
Orius Extra 250 EW 0,9 l 64,00
Tarcza Łan 250 EW 1 l 58,00
Funaben Plus 02WS 0,3 kg 28,00

INSEKTYCYDY
Apacz 50 WG  40 g 180,00
Actar 25 WG 40 g 22,00
Coragen 200 S.C. 50 ml 85,00
Decis Mega 50 EW 1 l 145,00
Mospilan 20SP 200 g 108,00 80 g/600 g 50/290 2,4 g 9,50 80 g/600 g 49/285
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CENY SKUPU MLEKA (10.08.2021 r.)

Spółdzielnia

Cena 
w zł. 

za jedn. 
tłuszczu

Cena 
w zł. 

za jedn. 
białka

Dopłata 
w zł. 

za klasę 
Extra

Średnia 
cena 

wypłacona 
za miesiąc 

/brutto/

Dopłata
za

wielkość
dostawy

Dopłata

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
w Grajewie ZPM Mrągowo 0,40  0,12  0,30 1,65 0,05-0,26  

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” 
Z.P.M.Mrągowo 1,62

Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOVITA”

Oddział w Lubawie
0,11 0,10 0,1+0,05 1,72 0,1-0,22

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

za kontr. użytk.

ŚREDNIE CENY TARGOWISKOWE (w zł) (10.08.2021 r.)

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

Biskupiec    120-160 0,80-1,00

Ełk 80 65-70 65-70 100 0,80-1,00

Giżycko    180-200 0,60-0,90

Olecko 80 68 68 250-270 0,60-1,00

Orneta 95 200 0,70

Pisz    100-250 0,7-1,00

Szczytno    130 1,20

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Konkurs jest organizowany w celu upowszechnienia wzajemnego oddziaływania środowiska i rolnictwa oraz dobrych praktyk kultury rolnej wśród 
rolników, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne oraz dorosłej młodzieży szkół rolniczych i studentów zaocznych 
kierunków rolniczych, mieszkających w wyjątkowej części obszaru Mazur, o nazwie „Subregion Ełcki”. Polega na samodzielnym rozwiązaniu testu 
wiedzy pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”, który zamieszczamy na stronie internetowej WMODR oraz 
udostępniamy w biurach WMODR z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku, przy Alei Zwycięstwa 10 i Zespołów Doradców w subregionie ełckim, 
w: Ełku, ul. Zamkowa 8, Giżycku, ul. Przemysłowa 2, Gołdapi, ul. Wolności 20, Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, Węgorzewie, 
ul. Kraszewskiego 40.

Należy pobrać „Test wiedzy” z pytaniami konkursowymi, udzielić odpowiedzi w „Karcie odpowiedzi” według 
informacji zawartych w instrukcji i wysłać wraz z „Kartą zgłoszenia” pocztą w kopercie lub dostarczyć osobiście 
do Organizatora. Po dokonaniu oceny i wyłonieniu zwycięzców organizator, odrębnym zawiadomieniem, 
powiadomi o terminie i sposobie wręczenia nagród.

Regulamin, karta zgłoszenia, test i karta odpowiedzi są dostępne na stronie ośrodka www.wmodr.pl
Kontakt do Organizatora – 697 632 452; m.kuczynska@w-modr.pl

Biuro Oddziału WMODR zs. w Olsztynie, 19-400 Olecko, Aleja Zwycięstwa 10

zaprasza do udziału w trzeciej edycji zaocznego konkursu wiedzy 
dla mieszkańców obszaru subregionu ełckiego

pn.  „OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIA PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI”

Termin realizacji: 30 sierpnia - 20 września 2021 r.
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CENY NAWOZÓW MINERALNYCH (10.08.2021 r.)

Nazwa

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

Agro-Produkt M.Zelma 
Nowe Miasto Lubawskie

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

Agro-Produkt M.Zelma
Nowe Miasto Lubawskie

ROL-BART FU-H S.Bartkowski, 
Lidzbark

P.H.U. Ewita D.Karbowski
Rybno

„Amiga” sp. z. o.o 
Kętrzyn"

Banaszewski Edwin 
Magazyn Biskupiec"

"U Krzyśka" K. Samoraj
Mrągowo

Roślinna Apteka
Teresa Nowak – Ełk

AMIGA MRĄGOWO

Alfa Agri Michalak
P.A.Michalak Szczytno

Zaopatrzenie Rolnictwa  
i Ogrodnictwa „Agroplon”  

Bartoszyce

Chemirol Bartoszyce

"Centrala Nasienna 
Nidzica"

"Halwit 
Grabinek"

"BAY WA Nowa Wieś  
14-400 Pasłęk"

P.H.U. "Biochem" Wiesław Musiał

Zakład zaopatrzenia rolnictwa
ul. Kormoranów 5, 11-700 Mrągowo
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CENY USŁUG ROLNICZYCH (10.08.2021 r.)

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

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

Orka 4 skiby pług obrotowy 292,50 h

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

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

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

Siew kukurydzy 189,00 h 150,00 /ha

Najem ciągnika 140,00 h

Gruber 252,00

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

Siew zbóż 18,00 /ha

Wysiew nawozów 162,00 h

Rozwożenie wapna z załadunkiem 20zł/tona

Kultywator 172,80 (godz.)

Agregat 2 kultywatory z wałkiem 261-292,5 h

koszenie kosiarką rotacyjną 184,50 150,00/ha

Zbiór prasą Z 224 słomy i siana 207,00

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

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

Bronowanie 97,20 (godz.)

Wałowanie 97,20 (godz.)

Talerzowanie 172,80 (godz.) 261,00

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

Spycharka 129,60 (godz.)

Koparka 108,00 (godz.) 100,00

Równarka 135,00 (godz.)

Zestaw niskopodwoziowy 147,60 (godz.)

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

Zbiór balotów turem 126,00

Odwóz kiszonki 4 t 166,50 h

Prasowanie słomy na bele prostopadłościenne 25,00 zł/szt

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

Owijanie balotów 8,10 zł za szt
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Czy można powiedzieć, że pszczoły kogoś specjalnie lubią lub nie? Chyba tak, bo „lubią” np. bardzo spokojnych 
ludzi, a ruch oraz gwałtowność wywołują w nich agresję i być może instynkt obronny. Są wrażliwe na zapachy, więc 
ktoś może im pachnieć miło, a ktoś drugi – nieznośnie.

Sylwia Zubek 
Stażysta Doradca Zespołu Doradców w Kętrzynie

Żądła z jadem

Zdecydowanie nie 
lubią zapachu potu, 
zwłaszcza końskiego 
a także woni czosnku 
i mrówek. Białe jasne 
barwy ich nie dener-
wują, ale rude, czar-
ne – tak. Nie lubią też 

kosmatych rzeczy, stąd nierzadko je ata-
kują, żądląc. Widocznie podnieca je za-
pach własnego jadu, gdyż zwykle, jak 
użądli jedna pszczoła, od razu przyłą-
czają się inne.

Początkujący pszczelarz zaczyna pra-
cę w masce i w rękawicach (białe, z jed-
nym palcem obszerne, aby pszczoła mo-
gła wyciągnąć żądło, jeśli nie trafi na cia-
ło). Następnie powoli uodparnia się na 
użądlenia, które go coraz mniej bolą. Sta-
ry, doświadczony pszczelarz nie używa 
rękawic, ale przed podejściem do ula naj-
pierw się starannie myje, by go nie było 
czuć potem, i ubiera się tak, jak pszczo-
ły „lubią”. A więc, w płócienny fartuch 
biały, szary lub zielonkawy. Stara się 
też zawsze zbliżać do ula powoli, fleg-
matycznie i w tym samym ubraniu, bo 
przechodzi ono zapachem miodu i wo-
sku. Pszczoły lubią też woń melisy. Więc 
w umytych rękach można rozetrzeć kilka 
jej świeżych liści. Z czasem w ogóle nie 
atakują „swojego” pszczelarza, choć na 
nim siadają. Jeśli nie chce się, by pszczo-
ły użądliły, trzeba nie tylko poruszać się 
spokojnie, ale nie płoszyć ich, gdy na nas 
siadają. Wówczas same odlecą, bo nie ata-
kują przedmiotów nieruchomych. Gdy 
natomiast odpędza się pszczoły macha-
jąc rękami, kręcąc nerwowo głową itp. to 
potrafią obsypać człowieka lub zwierzę 
gradem żądeł.

Pszczoły – kamikadze

Kiedy się pozna anatomię pszczół, 
zwłaszcza ich narządu żądlenia, to ła-
two zrozumieć, dlaczego obronę własną 
lub ula przypłacają śmiercią. Wiadomo, 
że większość owadów ma na końcu od-
włoka tzw. pokładełko, czyli maleńką ni-
by rynienkę, przez którą samiczka składa 

jajeczka. Pszczoła – robotnica zamiast po-
kładełka ma aparat żądłowy. Jego główne 
części – naturalnie minimalne – to: zbior-
niczek z jadem, różnej wielkości i kształtu 
płytki regulujące wydzielaniu jadu oraz 
zagłębianie się żądła, no i właśnie samo 
żądło, składające się ze sztylecika zaopa-
trzonego w szczecinki, w dodatku ząbko-
wane jak harpun. Im głębiej żądło wcho-
dzi w ciało, tym mocniej te „zadziorki” 
się weń wrzynają, tak że pszczoła, już 
chciałaby odlecieć ale nie może wyrwać 
żądła. Mięśnie płytek pracują dalej i szty-
lecik wchodzi coraz głębiej, aż wreszcie 
zrozpaczony owad wyrywa się, pozosta-
wiając w ciele przeciwnika nie tylko żą-
dło ale i części przewodu pokarmowego. 
Czyli – musi zginąć. Nie ginie natych-
miast, ale dość szybko. Jeśli uda mu się 
uratować przewód pokarmowy, ale zo-
stawi aparat żądłowy wraz z pęcherzy-
kiem jadu, może pożyć jeszcze 5-6 dni 
a żądło i 8 dni. 

A jednak pszczoły się nie wahają. Po-
trafią zaatakować wroga nieomal całym 
rojem, no i zawsze wtedy, gdy ktoś je 
atakuje. Ale młode pszczoły nie żądlą. 
Mają zresztą jeszcze bardzo mało jadu. 
Doświadczeni pszczelarze przed połu-
dniem, w pogodny dzień nieraz zagląda-
ją do ula bez żadnej osłony, bo wiedzą, 
że pszczoły – zbieraczki znajdują się po-
za ulem, a młode – nie będą ich atako-
wać. Ponadto stosują odymianie, a wów-
czas pszczoły, bojąc się o miód, tak się 
nim opychają, że są nie bardzo zdolne do 
żądlenia. Niemniej, gdy zbieraczki zaczy-
nają atakować i wokół unosi się zapach 

jadu, to do żądlących przyłączają się in-
ne siostrzyce i też stają się groźne. Na 
ogół jednak w odległości nie większej niż 
30 m od ula. Pierwsze użądlenie jest na 
ogół bardzo przykre. Oprócz maści , któ-
re można kupić w aptece są także trady-
cyjne sposoby, żeby mniej bolało. Dobrze 
jest posmarować użądlone miejsce prze-
krajanym umytym korzeniem pietruszki 
lub natrzeć cebulą posypaną solą, oziębić 
metalowym przedmiotem albo lodem.

Leczenie reumatyzmu

Początki leczenia reumatyzmu użą-
dleniami pszczół giną w tzw. pomroce 
wieków. Choć ze starych kronik wyni-
ka, że wyleczono w ten sposób Karola 
Wielkiego, króla Franków (742-814) z po-
dagry, a także np. dużo później w Rosji 
Iwana Groźnego (1530-1584) z reumaty-
zmu. Przy tym Karol Wielki nakazał ho-
dować w pasiekach przy domach dzikie 
pszczoły z lasów norymberskich, aby nie 
tylko dostarczały miodu, ale leczyły jego 
poddanych. Wykorzystawszy doświad-
czenia historii zaczęto w naszych czasach 
na wielką skalę zajmować się leczniczy-
mi właściwościami jadu. Już w 1897 r. 
wyszła praca rosyjskiego lekarza I. W. 
Linbawskiego: „Pszczeli jad – leczniczy 
środek”. W tej to pracy autor relacjonu-
je swoje wieloletnie doświadczenia nad 
leczeniem ludzi chorych na reumatyzm 
i inne choroby właśnie jadem pszczelim.

Źródła:
- „Pszczoły i ludzie” Irena Gumowska
- „Pszczoły i ich produkty” Leonard Weber
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Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi 
obecnie kampanię informacyjną pod nazwą 
„Prawa przez cały rok”, która zwraca uwagę 
na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. 
sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pra-
cy pracowników sezonowych, którzy zatrud-
niani są w krajach Unii Europejskiej. Przedsię-
wzięcie adresowane jest do tej grupy praco-
biorców, w tym cudzoziemców oraz pracodaw-
ców, w tym także agencji zatrudnienia, oferu-
jących tego typu pracę. Głównym celem pro-
jektu ELA jest promocja zarejestrowanej pra-
cy sezonowej i zwalczanie pracy sezonowej 
niezadeklarowanej. Działania w ramach kam-
panii koncentrują się przede wszystkim na: 
1. zwiększeniu świadomości pracowników 

sezonowych nt. ich uprawnień, negatyw-
nych skutków pracy nierejestrowanej, jak 
również możliwości zgłaszania pracy nie-
rejestrowanej w celu uzyskania ochrony, 
dochodzenia swoich praw i przekształce-
nia w pracę zarejestrowaną;

2. informowaniu pracowników sezonowych 
o zobowiązaniach ciążących na ich pra-
codawcach, związanych z zagwarantowa-
niem m.in. bezpiecznych warunków pracy 
a także wspieraniu pracodawców w prze-
strzeganiu tych wymogów; 

3. uświadamianiu pracodawcom ich obo-
wiązków w zakresie powierzania pracy le-
galnej oraz korzyści wynikających z powie-
rzania pracy w sektorze formalnym, a tak-
że ryzyka, jakie wiąże się z powierzaniem 
pracy nierejestrowanej;

4. wspieraniu współpracy pomiędzy orga-
nami krajowymi i partnerami społeczny-
mi w celu przekazania pracownikom se-
zonowym odpowiednich informacji na te-
mat przepisów i uregulowań, dotyczących 
ich pracy, a także organizowaniu sieci po-
mocy, poradnictwa i doradztwa.

W kampanię „Prawa przez cały rok” włączyła się również Państwowa 
Inspekcja Pracy, a wszystkie szczegółowe informacje dostępne są pod 

następującym linkiem: https://eures.praca.gov.pl.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.



W wyniku niewłaściwie prowadzonej uprawy, gleby mają coraz niższy poziom materii organicznej. Nawet 70% węgla 
organicznego zmagazynowanego w glebie zostało utracone w wyniku jej uprawy. Zaledwie 1/32 wszystkich gleb 
nadaje się do uprawy i niestety ta ilość ciągle maleje.

mgr inż. Urszula Anculewicz 
Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Rolnictwo regeneratywne metodą na redukcję 
śladu węglowego

Dodatkowo co roku w wyniku erozji uby-
wa na świecie około 24 mld ton gleb. A prze-
cież produkcja żywności potrzebuje zdrowej 
i płodnej gleby. Sposobem rozwiązania tego 
problemu wpływającym na poprawę sytu-
acji jest rolnictwo regeneratywne. 

Rolnictwo regeneratywne to nic inne-
go jak zestaw strategii, praktyk i narzędzi, 
dzięki którym można wytwarzać żywność 

w dbałości o odbudowę zdegradowanych działalnością człowie-
ka obszarów rolniczych. Rolnictwo regeneratywne wykorzy-
stuje szereg założeń z systemu rolnictwa integrowanego, eko-
logicznego, permakultury (samoregulujące się systemy rolnicze 
na wzór ekosystemów naturalnych) i rolnictwa precyzyjnego.

Głównym celem strategii wchodzących w skład takiego rol-
nictwa jest postępująca naprawa i odbudowa właściwego po-
ziomu materii organicznej (zawartości węgla w postaci orga-
nicznej i nieorganicznej). W sposób bezpośredni przekłada się 
to na zwiększoną wydajność i produktywność obszarów rol-
niczych, podwyższoną odporność upraw na choroby i szkod-
niki oraz zdecydowanie lepszą jakość żywności.

Regeneratywna uprawa roli odbywa się na kilku poziomach 
i ma za zadanie:
n regenerację biologiczną gleby,
n regenerację strukturalną gleby,
n poprawę stanu wód i odbudowę zdolności gleby do maga-

zynowania wody,
n rekonstrukcję zdolności gleby do sekwestrowania (pochła-

niania i magazynowania) CO2 oraz innych gazów cieplar-
nianych, 

n odbudowę i zwiększenie bioróżnorodności obszarów rolni-
czych;

n dywersyfikację potencjału ekonomicznego i odbudowę sta-
bilności obszarów rolniczych.

Warto nadmienić, że rolnictwo regeneratywne, często okre-
ślane mianem rolnictwa węglowego charakteryzującego się 
ujemnym śladem węglowym (z ang. Carbon Negative Agricultu-
re) co ma również niezwykle korzystny wpływ na stan ziem-
skiej atmosfery. Współczesny sposób przemysłowej produkcji 
żywności, oparty na tanich paliwach kopalnych, w znacznym 
stopniu przyczynia się do nadmiernej emisji gazów cieplarnia-
nych, potęgując zjawisko globalnego ocieplenia. Ten negatyw-
ny trend można odwrócić uprawiając rośliny zielone na naj-
bardziej zdegradowanych obszarach rolniczych globu, z wy-
korzystaniem właśnie rozwiązań z zakresu rolnictwa regene-
ratywnego. Hipotetycznie dzięki takim praktykom można bę-
dzie w ciągu jednej dekady obniżyć zawartość gazów cieplar-
nianych do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej! 

Do głównych rozwiązań jakimi posługują się rolnicy rege-
neratywni zaliczyć można:
n przejście na systemy upraw bezorkowych (z ang. no-till) –

warto ją ograniczyć, ponieważ to właśnie w trakcie orania 
z gleby do atmosfery uwalnia się dwutlenek węgla i tlenek 
azotu;

n wprowadzenie zróżnicowanego płodozmianu i stosowanie 
upraw okrywowych (m.in. przedplony, międzyplony i po-
plony) dzięki czemu gleba mniej się wyjaławia;

n integrację produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną;
n przejście na zamknięty, wewnętrzny system obiegu skład-

ników pokarmowych;
n rezygnację ze stosowania nawozów syntetycznych i pesty-

cydów;
n wykorzystanie holistycznie planowanego wypasu zwierząt 

do odbudowy struktury glebowej;
n redukcję nakładów pracy i kosztów związanych z wytwa-

rzaniem żywności;
n odbudowę zdolności gleby do długoterminowego magazy-

nowania wody i materii organicznej;
n odbudowę zróżnicowanej sieci troficznej opartej na działal-

ności grzybów mikoryzowych i saprotroficznych, bowiem 
grzyby są odpowiedzialne za przetwarzanie CO2 zawarte-
go w materii organicznej i pozwalają zmagazynować prawie 
70% więcej gazów cieplarnianych niż dzieje się to w glebach 
bez ich obecności;

n magazynowanie węgla atmosferycznego w glebach co przy-
czynia się do zwiększenia bioróżnorodności i jest działaniem 
silnie proekologicznym. Już zwiększenie ilości węgla w gle-
bach o 2% mogłoby zrównoważyć wszystkie emisje gazów 
cieplarnianych.

Analizując powyższe można dojść do oczywistego wniosku, 
że praktyki stosowane przy rolnictwie regeneratywnym oka-
zują się całkiem oczywiste i znane ludziom od setek lat. Obec-
nie mamy przewagę, opartą na wiedzy jakie mechanizmy bio-
geochemiczne odpowiadają za proces sekwestracji m.in. dwu-
tlenku węgla w glebie. Dysponujemy rozwiązaniami, które 
umożliwiają wykorzystanie tego know-how w praktyce rolni-
czej, w każdej strefie klimatycznej na świecie. Mamy wszyst-
kie niezbędne narzędzia, aby skutecznie wdrażać rolnictwo re-
generatywne na małą i dużą skalę. To czego jeszcze nam po-
trzeba to zaangażowanie każdego producenta rolnego i każde-
go konsumenta, aby urzeczywistnić cel, który został postawio-
ny przed nami w Europejskim Zielonym Ładzie – do 2050 ro-
ku obniżyć poziom gazów cieplarnianych do tego stopnia aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną, tworząc gospodarkę o zero-
wej emisji gazów cieplarnianych. Cel jest ambitny, ale możliwy 
do osiągnięcia, dzięki kolaboracji na niespotykaną dotąd skalę 
a pomocne może okazać się w tym rolnictwo regeneratywne.

Bieżące Informacje nr 9 [382]  n  Wrzesień 202134

przy zagrodzie



Dla pełniejszego zrozumienia wagi tematu zapraszamy do 
udziału w przedsięwzięciu pn. BioTech. BioTech to spotka-
nie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości. To 
odpowiedź na zmieniające się trendy w branży rolno-spo-
żywczej, które dotykają świadomości i postaw mieszkań-
ców wsi, wytyczając nową – BIO Strategię na przyszłość. 

Tegoroczna edycja wydarzenia, poza punktem głównym 
tj. konferencją, która odbędzie się 12 września br., wzbogaco-
na jest o ekskluzywną formułę warsztatową. Podczas dwóch 
dni spotkań praktyczno-teoretycznych zaprezentowane zosta-
ną uczestnikom innowacyjne rozwiązania w zakresie organi-

zacji krótkiego łańcucha dostaw w małym i średnim gospo-
darstwie ekologicznym (10.09.2021) oraz rolnictwa regenera-
tywnego (11.09.2021). 

Więcej na temat przedsięwzięcia pn. BioTech dowiedzieć się 
można ze strony Ośrodka wmodr.pl/informacje/3161 oraz w me-
diach społecznościowych www.facebook.com/wmodr.olsztyn.

Źródła:
- https://www.rme.cbr.net.pl
- https://www.topagrar.pl
- https://lukasznowacki.pl/rolnictwo-regeneratywne/
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W województwie war-
mińsko-mazurskim 
ilość wypadków na-
leży do jednej z więk-
szych w kraju. Oprócz 
wypadków rolnicy 
często chorują rów-
nież na choroby zawo-

dowe takie jak pasożytnicze, alergiczne, 
zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzy-
ków płucnych (pył rolniczy) i zespół cie-
śni nadgarstka. Choroby zawodowe rol-
ników nie są zbyt często wykrywane ze 
względu na brak regularnych badań. Za-
wsze brak czasu, nie ma komu pracować. 
Są sprawy pilniejsze a do lekarza zgło-
szę się później.

Rolnicy to grupa zawodowa, która do 
lekarza udaje się wtedy, gdy już nie mo-
że pracować. Rolnik pracuje na wielu sta-
nowiskach co wymaga od niego i ewen-
tualnych osób go zastępujących, duże-
go doświadczenia, właściwych umiejęt-
ności jak również uprawnień. W woje-
wództwie warmińsko-mazurskim na 100 
tys. ubezpieczonych, choroby zawodo-
we zgłosiło w KRUS 89 osób co plasu-
je województwo na pierwszym miejscu 
w kraju. Odsetek wypadków z każdym 
rokiem maleje. Jest to wynik prowadze-
nia kampanii prewencyjnej prowadzonej 
przez KRUS oraz unowocześnianie go-
spodarstw z dofinansowaniem ze środ-
ków PROW. Ocena gospodarstwa do wy-
mogów BHP dokonywana przez dorad-
ców z działania „Korzystanie z Usług 
Doradczych” w ramach PROW, pomaga 
zwrócić uwagę rolników na nieprawidło-
wości panujące w gospodarstwie. Niejed-
nokrotnie rolnicy nie zdają sobie spra-
wy z części nieprawidłowości będących 
w gospodarstwie. Spojrzenie z perspek-
tywy doradcy pozwala na wyłuskanie 
zagrożeń w tej kwestii. Najczęstszą przy-
czyną wypadków w gospodarstwach są 
upadki, uderzenia, przygniecenia i po-
gryzienia przez zwierzęta jak również 
pochwycenie i uderzenie przez części ru-
chome maszyn i urządzeń. Wynika to 
również z pośpiechu a tym samym bra-

ku ostrożności (podczepianie maszyn, 
bieżące naprawy bez wyłączenia maszy-
ny, urządzenia, brak odzieży ochronnej 
i środków ochrony osobistej), niewłaści-
wa konstrukcja budynków (nierówne po-
wierzchnie w pomieszczeniach, brak za-
bezpieczenia drabin przed przewróce-
niem, drabiny prowizoryczne, niezabez-
pieczone otwory do zrzucania pasz, ściół-
ki, wysokie progi). Zły stan techniczny 
maszyn, urządzeń oraz narzędzi, lekce-
ważenie zagrożeń, pośpiech jak również 
praca po spożyciu alkoholu stanowią ok. 
75% wypadków przy pracy w rolnictwie. 

Jak unikać i niwelować zagrożenia 
przy pracy w rolnictwie?

Jedną z ważniejszych zasad jest wy-
konywanie prac przez osoby posiadają-
ce właściwe kwalifikacje (osoby stosujące 
zabiegi środkami ochrony roślin, obsługa 
zwierząt, praca specjalistycznymi maszy-
nami np. kombajn zbożowy, prasa, łado-
warka). Ponadto źle zaplanowana praca 
i praca wykonywana nieprawidłowo czę-
sto w sposób rutynowy jest bardzo często 
przyczyną wypadku. Spotykane „uspraw-
nienia” pracy w gospodarstwie również 
nie sprzyjają bezpieczeństwu pracy. Są to 
często prowizoryczne konstrukcje przejść, 
podjazdów wykonanych z niestabilnych 
materiałów. Nielekceważenie z pozoru 
błahych niebezpieczeństw a więc świa-
domość znaczenia zasad BHP zdecydo-
wanie wpłynie na ograniczenie wypad-
ków oraz chorób wśród osób pracujących 
w rolnictwie. Do z pozoru błahych niebez-
pieczeństw możemy zaliczyć zły stan na-
wierzchni podwórzy, bałaganu w obejściu 
gospodarstwa jak również w pomieszcze-
niach gospodarskich, nieprawidłowy spo-
sób wchodzenia i schodzenia z maszyn 
rolniczych, podestów, schodów, drabin, 
brak właściwego obuwia zabezpieczają-
cego przed poślizgnięciem się, niewłaści-
we lub brak osłon i zabezpieczeń na ma-
szynach, urządzeniach. Brak drugiej oso-
by asekurującej pracę w silosach, zbiorni-
kach na nawozy naturalne może również 
pozbawić nas nawet życia poprzez zatru-

cie się szkodliwymi gazami. Lekceważe-
nie zmęczenia, które daje się szczególnie 
we znaki w okresie spiętrzonych prac po-
lowych jak np. zbliżające się żniwa, mo-
że doprowadzić do obniżenia czujności 
a wtedy o wypadek nietrudno. 

Osobnym problemem jest udział dzie-
ci w pracach w gospodarstwie rolnym. 
Na wsi liczą się każde ręce do pracy 
zwłaszcza obecnie, kiedy tych rąk bra-
kuje, tak więc dzieci często pomagają ro-
dzicom. O wypadek z ich udziałem nie-
trudno i nie raz już byliśmy świadka-
mi przejechania, przygniecenia jak rów-
nież pochwycenia przez niezabezpieczo-
ne odpowiednio maszyny. Tak więc ko-
chani rodzice, nim pozwolicie dzieciom 
na wykonywania prac w gospodarstwie 
zwróćcie szczególną uwagę na to by by-
ła to dla nich praca bezpieczna. Bądźmy 
odpowiedzialni przy pozwalaniu dzie-
ciom na wykonywanie prac. 

Źródła:
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego
- https://agrohandel.com.pl/poradnik/263-
-bhp-w-rolnictwie-zasady

- Sebastian Kryczka https://agrodoradca24.pl/
specjalny-04/poznaj-najczestsze-przyczyny-
wypadkow-oraz-chorob-zawodowych-w-
rolnictwie-4419.html

- http://lpsa.pl/pl/page/5/Porady_Eksperta/12/
Wypadki_w_rolnictwie/41/7_najczestszych_
przyczyn_wypadkow_w_gospodarstwie_
rolnym

- Dr inż. Anna Wilkanowska https://portal-
wysokichplonow.pl/najczestsze-przyczyny-
-wypadkow-rolnictwie-2018-r/

Rolnictwo to gałąź produkcji w której zdarza się najwięcej wypadków (po budownictwie i górnictwie). W roku 2020 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odnotowała zgłoszenie 11 tys. wypadków w tym 35 śmiertelnych, 
przeważnie mężczyźni.

Grzegorz Kowalski 
Kierownik Zespołu Doradców w Nowym Mieście Lubawskim

Dbajmy o zasady BHP w gospodarstwie
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”

Operacja będzie realizowana w formie wyjazdu studyjnego połączonego z seminarium.
(województwo dolnośląskie)

Termin realizacji operacji: 22-24.09.2021 r.
Szczegółowe informacje na temat wyjazdu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.wmodr.pl 

Koordynatorzy z ramienia organizatora:
Monika Hodór, tel. 89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. 665 870 019, e-mail: m.hodor@w-modr.pl
Renata Kierska, tel. 89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. 665 892 846, e-mail: r.kierska@w-modr.pl

Operacja ma na celu:
n Wymianę wiedzy i dobrych praktyk wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań marketingowych w zakresie promocji i dystrybucji 
produktów lokalnych przyczyniającą się do rozwoju krótkich 

łańcuchów dostaw dzięki wykreowaniu wizerunku ich marki.
n Nawiązywanie sieci kontaktów i współpracy pomiędzy 
producentami rolnymi, przetwórcami żywności, lokalnymi 
liderami, przedstawicielami Lokalnych Grup Działania, 
jednostek naukowych oraz doradztwa rolniczego. 

Operacja przyczyni się do: 
n Wymiany i wzrostu poziomu wiedzy na temat korzyści 

płynących z budowania sieci kontaktów i zawiązywania 
partnerstw na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 

marketingowych w zakresie promocji i dystrybucji produktów 
lokalnych na rzecz rozwoju krótkich łańcuchów dostaw oraz 

obszarów wiejskich.

informuje, że w ramach

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Plan Operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pn.

Innowacje marketingowe
w kreowaniu wizerunku marki lokalnej
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Kalkulacje rolnicze
Kalkulacja dochodu bezpośredniego z 1 ha – groch (lipiec 2021 r.)

Wyszczególnienie J.m. Cena
Poziom intensywności

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

Wartość produkcji

Groch (nasiona) dt 101,73 20,00 2 034,50 30,00 3 051,75 40,00 4 069,00

Plon uboczny dt        

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

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

Płatność cukrowa         

Płatność do roślin strączkowych na ziarno ha 362,19 1,00 362,19 1,00 362,19 1,00 362,19

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

Wartość produkcji ogółem   3 386,35 4 403,60 5 420,85

Materiał siewny         

Własny         

Z zakupu dt 170,00 2,00 340,00 2,50 425,00 2,50 425,00

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

Nawozy (w czystym składniku)         

Azot (N) kg 4,08 20,00 81,70 20,00 81,70 20,00 81,70

Fosfor (P2O5) kg 5,28 25,00 131,89 30,00 158,27 40,00 211,03

Potas (K2O) kg 2,39 60,00 143,42 70,00 167,32 90,00 215,13

Obornik t        

Wapno nawozowe (1/4 dawki) kg 0,14 750,00 106,77 750,00 106,77 750,00 106,77

Inne kg       

Razem nawozy   463,78 514,06 614,62 

Środki ochrony roślin         

– Zaprawy nasienne:         

Maxim 025 FS l 104,33 0,70 73,03 0,88 91,29 0,88 91,29

– Chwastobójcze         

Fusilade Forte 150 EC l 129,00 3,00 387,00 3,00 387,00 3,00 387,00

– Grzybobójcze         

Chamane 250 SC l 82,00 1,00 82,00 1,00 82,00 1,00 82,00

Amistar 250 SC l 137,99 0,80 110,39 0,80 110,39 0,80 110,39

– Owadobójcze         

Tecapo 025 EC l 49,74 0,70 34,82 0,70 34,82 0,70 34,82
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– Inne         

Nitragina opak. 50,55 1,00 50,55 1,00 50,55 1,00 50,55

Razem środki ochrony roślin 737,80 756,05 756,05

Koszty bezpośrednie   1 541,57 1 695,11 1 795,67

Nadwyżka bezpośrednia   1 844,78 2 708,49 3 625,18

Praca maszyn własnych         

Podorywka z bronowaniem h 140,00 1,50 210,00 1,50 210,00 1,50 210,00

Bronowanie h 115,00 0,50 57,50 0,50 57,50 0,50 57,50

Siew nawozów PK h 49,82 0,50 24,91 0,50 24,91 0,50 24,91

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

Orka siewna h 58,09       

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

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

Oprysk h 80,00       

Nawożenie pogłówne N h 49,82 0,60 29,89 0,60 29,89 0,60 29,89

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

Suszenie ziarna h 155,10       

Załadunek słomy h 50,98       

Transport słomy h 57,53       

Razem praca maszyn własnych   596,41 596,41 596,41

Usługi z zewnątrz         

Zbiór kombajnem h 320,00 1,20 384,00 1,20 384,00 1,20 384,00

Prasowanie słomy h 94,54       

Razem koszty usług   384,00 384,00 384,00

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

Inne  5,0%  126,10  133,78  138,80

Razem koszty inne   306,10 313,78 318,80

Koszty pośrednie   1 286,50 1 294,18 1 299,21

Koszty całkowite 2 828,08 2 989,29 3 094,88

Wskaźnik opłacalność produkcji 
(bez uwzględnienia wartości dopłat bezpośrednich) % 19,74 47,31 75,16  

Wskaźnik opłacalność produkcji 
(z uwzględnieniem wartości dopłat bezpośrednich) % -28,06 2,09 31,48  

Dochód rolniczy (bez dopłat)  558,27 1 414,31 2 325,97 

Dochód rolniczy (z dopłatami)  -793,58 62,46 974,12 
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Odpowiedź na postawione w tytule pytanie nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. W potocznym ujęciu rolnik to osoba 
mieszkająca na wsi, zajmująca się produkcją rolniczą, w zależności od kierunku i skali osiąganej produkcji, z przezna-
czeniem na samozaopatrzenie i/lub głównie na rynek, osiągająca dochody z pracy rolnictwie.

dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM 
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rolnik w Polsce – kto to taki?

Rolnictwo – z podstawowym czynnikiem 
produkcji ziemią – to nie tylko dział pro-
dukcji, lecz także miejsce i sposób życia 
rodzin rolniczych, tworzących określoną 
społeczność, wyróżniającą się specyficzny-
mi cechami. Wynikają one z dwojakiego 
charakteru gospodarstwa będącego pod-
stawowym elementem tej społeczności. 

Oznacza to, że gospodarstwo rolne jest jednocześnie warszta-
tem produkcyjnym (miejscem pracy i produkcji) oraz gospo-
darstwem domowym (miejscem życia) rolnika i jego rodziny. 
Z pojęciem rolnika ściśle wiążą się takie pojęcia, jak rolnik in-
dywidualny, producent rolny, użytkownik gospodarstwa. 
Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania cech 
wyróżniających współczesnego rolnika od strony teoretycznej 
i praktycznej, a także wskazanie, jakie cechy wspólne charak-
teryzują rolnika i producenta rolnego.

Definiowanie rolnika

Trudno jednoznacznie określić, kogo w Polsce należy zali-
czyć do grupy rolników. Brak jest w polskim prawie rolnym 
definicji rolnika. W różnych dokumentach, ustawach, rozpo-
rządzeniach funkcjonują różne definicje rolnika, np. w usta-
wie o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. 
(Dz. U. z 1991 r., nr 7, poz. 24) rolnik to pełnoletnia osoba fi-
zyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rol-
niczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także 
osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie 
gospodarstwa rolnego pod zalesienie. W dokumentach Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest przyjmowa-
na powyższa definicja w skróconej formie.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), również na potrzeby 
prowadzonych spisów rolnych, jako synonimu terminu rol-
nik używa pojęcia użytkownik gospodarstwa indywidualne-
go, którym jest osoba fizyczna lub grupa osób, które faktycz-
nie użytkują grunty, niezależnie od tego czy są właścicielami, 
dzierżawcami, czy użytkują je z innego tytułu (Błąd 2011, s. 28). 

Zgodnie z art. 6.1. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003, nr 64, poz. 592 
z późn. zm.) za rolnika indywidualnego uważa się osobę fi-
zyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, sa-
moistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co 
najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której 
jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących 

w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres 
osobiście to gospodarstwo. 

Zdecydowana większość rolników to jednocześnie producen-
ci rolni. Teoretycznie producenci rolni powinni być rolnikami. 
Biorąc pod uwagę kryterium uzyskania statusu producenta rol-
nego, wyróżnić można jednak dwie skrajne grupy, a mianowicie: 
dobrze wykształconych, prowadzących towarowe, wyspecjali-
zowane, inwestujące, zaliczane do obszarowo większych gospo-
darstwo/przedsiębiorstwo rolne lub gospodarstwo ekologiczne. 
Na drugim biegunie znajdą się osoby, które mają bardzo luźne 
związki z rolnictwem, prowadzące gospodarstwo sentymental-
ne lub hobbystyczne. Wśród typów pośrednich wyróżnić moż-
na gospodarstwa, które nie stanowią głównego źródła docho-
du dla jego użytkowników, właścicieli, jest w nich prowadzona 
działalność dodatkowa (najczęściej agroturystyka), gospodar-
stwa mniejsze obszarowo, słabo wyposażone w potrzebne ma-
szyny i urządzenia, ale pozwalające uzyskiwać wraz z dopłata-
mi niezbędne dochody, które zaspakajają minimum egzystencji. 

Pojęcie producent rolny znajduje różny wyraz w aktach 
prawnych. Zgodnie z Ustawą z 18 grudnia 2003 r. o krajowym 
systemie ewidencji producentów rolnych, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2004, 
nr 10, poz. 76 ze zm.) producent rolny to posiadacz gospodar-
stwa rolnego, będący osobą fizyczną lub prawną lub grupę 
osób fizycznych lub prawnych – bez względu na status praw-
ny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego – 
których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty 
(określonym w art. 299 Traktatu) oraz która prowadzi dzia-
łalność rolniczą lub jest posiadaczem zwierząt. 

Nowelizacja Ustawy z 26 stycznia 2007 roku. o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2007, nr 35, 
poz. 217 ze zm.), która weszła w życie 27 lutego 2007 r., posze-
rzyła definicję producenta rolnego o pojęcie rolnika w rozu-
mieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. 
Według przywołanego rozporządzenia rolnik oznacza osobę 
fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub praw-
nych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej człon-
ków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znaj-
duje się na terytorium Wspólnoty (określonym w art. 299 Trak-
tatu) oraz które prowadzą działalność rolniczą.

Według art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwro-
cie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2006, nr 52, poz. 379, 
z późn. zm.) producent rolny to osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości praw-
nej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym.
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W statystyce GUS wyróżnia się następujące kategorie osób 
związanych z rolnictwem: 1. pracujący wyłącznie w swoim go-
spodarstwie rolnym; 2. pracujący wyłącznie poza swoim go-
spodarstwem rolnym; 3. pracujący głównie w swoim gospo-
darstwie rolnym, a dodatkowo poza gospodarstwem; 4. pra-
cujący głównie poza swoim gospodarstwem rolnym, a dodat-
kowo w swoim gospodarstwie rolnym.

Własne badania ankietowe prowadzone przez autorkę 
z rolnikami (m.in. Marks-Bielska 2010, 2016, 2020, 2021), wy-

wiady bezpośrednie z sołtysami, pracownikami urzędów 
gmin, ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawicielami 
izb rolniczych, instytucji państwowych, odpowiedzialnych 
za politykę rolną w Polsce (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), 
prywatnych firm consultingowych w rolnictwie, przedsta-
wicieli firm zaopatrujących producentów rolnych w środki 
produkcji, pozwoliły wyodrębnić główne grupy producen-
tów rolnych, funkcjonujących w rzeczywistości polskiej wsi, 
które opisano w tabeli.

Kategorie producentów rolnych i innych grup mieszkających na wsi

Wyszczególnienie Charakterystyka

I. Producenci rolni osoby, zamieszkujące obszary wiejskie lub mieszkające w mieście, które uzyskały status producen-
ta rolnego

1.1. Producenci rolni

osoby pracujące w gospodarstwie rolnym (właściciele/współwłaściciele/dzierżawcy ziemi stanowią-
cej gospodarstwo rolne), których głównym źródłem utrzymania jest praca w rolnictwie, zarejestro-
wani w ARiMR jako producenci w celu korzystania z instrumentów wspólnej polityki rolnej zwią-
zanej z rzeczywiście prowadzoną działalnością produkcyjną, osoby podejmujące inwestycje zwią-
zane z powiększeniem areału gospodarstwa rolnego w celach produkcyjnych, tam gdzie istnieje ta-
ka możliwość również z wykorzystaniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

1.2. Producenci rolni

osoby pracujące poza rolnictwem (właściciele/współwłaściciele/dzierżawcy ziemi stanowiącej gospo-
darstwo rolne), których głównym źródłem utrzymania jest praca poza rolnictwem, zarejestrowani 
w ARiMR jako producenci w celu korzystania z instrumentów wspólnej polityki rolnej, najczęściej 
spełniając tylko minimalne wymogi uzyskania tej pomocy, osoby podejmujące inwestycje związa-
ne z powiększeniem areału gospodarstwa rolnego najczęściej kierujące się przewidywanymi korzy-
ściami związanymi z posiadaniem gospodarstwa rolnego (ziemi rolniczej)

1.3. Producenci rolni

osoby chcące nabyć grunty rolne jako właściciel (współwłaściciel) w celu utworzenia gospodarstwa 
rolnego, podjęcia w nim pracy, będącej ich głównym źródłem utrzymania, zarejestrują się w ARiMR 
jako producenci w celu korzystania z instrumentów wspólnej polityki rolnej (np. w ramach dzia-
łania „Młody rolnik”) związanej z rzeczywiście prowadzoną działalnością produkcyjną, osoby za-
mierzające podjąć inwestycje związane z powiększeniem areału gospodarstwa rolnego w celach 
produkcyjnych

1.4. Producenci rolni

osoby pracujące poza rolnictwem (właściciele/współwłaściciele/dzierżawcy ziemi stanowiącej go-
spodarstwo rolne), których głównym źródłem utrzymania jest praca poza rolnictwem, zarejestro-
wani w ARiMR jako producenci w celu korzystania z instrumentów wspólnej polityki rolnej, naj-
częściej spełniając tylko minimalne wymogi uzyskania tej pomocy, osoby zainteresowane nabywa-
niem atrakcyjnych gruntów rolnych w celu uzyskania korzyści związanych ze wzrostem cen ziemi, 
możliwości zmiany przeznaczenia gruntu itp. (inwestorzy lokujący kapitał w nieruchomości rolne)

Nieobecni dziedzice
osoby, które otrzymały gospodarstwo (ziemię rolną) jako darowiznę, spadek, mieszkają w mieście, 
pracują poza rolnictwem, najczęściej w mieście; ziemia jest uprawiana przez rodziców – emerytów 
lub wydzierżawiona

Osoby tylko
mieszkające na wsi

osoby, dla których wieś jest tylko miejscem zamieszkania, niezwiązane z rolnictwem, posiadające 
siedlisko (powyżej 1 ha – status gospodarstwa rolnego) lub działkę o mniejszym areale; najczęściej 
obszary wiejskie w bezpośrednim sąsiedztwie miast; wieś, obszary wiejskie spełniają dla tej grupy 
wyłącznie funkcje rezydencyjne

Osoby zamieszkujące
byłe osiedla
popegeerowskie

osoby związane w przeszłości z pracą w PGR-ach (w tych regionach, gdzie takie gospodarstwa ist-
niały), potomkowie byłych pracowników PGR-ów, osoby pracujące w gospodarstwach popegeerow-
skich, osoby niezwiązane z byłym sektorem państwowym w rolnictwie, które zakupiły mieszkania 
i pracują w mieście; najczęściej jest to ludność nieposiadająca ziemi, z nielicznymi wyjątkami tych, 
którzy kupili lub wydzierżawili grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

Inne osoby
członkowie rodzin rolniczych, emeryci renciści, osoby rozwijające na obszarach wiejskich własną 
działalność gospodarczą, osoby posiadające na obszarach wiejskich drugie domy i korzystające z nich 
okresowo (urlop, wolne od pracy dni świąteczne)

Źródło: Marks-Bielska (2020)
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Podsumowanie

W związku z chaosem definicyjnym rolnika trudno jed-
noznacznie odpowiedzieć, ilu ich mamy w Polsce. Współcze-
sna rzeczywistość społeczno-gospodarcza, w celu uchwycenia, 
kim jest współczesny polski rolnik, skłania do wyodrębnienia 
aktywnego producenta rolnego, czyli osób pracujących w go-
spodarstwie rolnym (właściciele/współwłaściciele/dzierżawcy 
ziemi stanowiącej gospodarstwo rolne), których głównym źró-
dłem utrzymania jest praca w rolnictwie, zarejestrowanych ja-
ko producenci w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR) w celu korzystania z instrumentów wspólnej 
polityki rolnej. Do korzystania z tego typu pomocy powinna 
uprawniać rzeczywiście prowadzona działalność produkcyjna. 
Warunki dodatkowe, które powinna spełniać osoba jako ak-
tywny producent rolny to podejmowanie wszelkiego rodzaju 
inwestycji, również tych związanych z powiększeniem areału 
gospodarstwa rolnego w celach produkcyjnych, tam gdzie ist-
nieje taka możliwość również z wykorzystaniem Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa.

W definicji tej nie ma sprzeczności w odniesieniu do pro-
ducenta rolnego, definiowanego na potrzeby korzystania z do-
płat w ramach instrumentów wspólnej polityki rolnej. Pro-
ducent rolny to – w najprostszej definicji – osoba wytwarza-
jąca produkty rolne, więc teoretycznie z definicji jest to ktoś, 
kto produkuje, wytwarza. Jednak praktyka wskazuje, że ma-
my często do czynienia z brakiem produkcji wśród producen-
tów. Definicję aktywnego producenta rolnego proponuję rów-
nież w celu praktycznego wykluczenia biernych producentów, 
tzn. nieprowadzących produkcji rolniczej, a zarejestrowanych 
jako producenci rolni.

Nie będą należeli do tej grupy inwestorzy, którzy nie mają 
nic wspólnego z uprawą roli i roślin oraz z chowem zwierząt 
gospodarskich, którzy są zarejestrowani w systemie ARiMR, 
w celu uzyskania uprawnień do pobierania dopłat z budżetu 
Unii Europejskiej i krajowego, związanych z posiadaniem zie-
mi, utrzymanej w dobrej kulturze rolnej (najczęściej nie przez 
właścicieli, lecz przez dzierżawców).

Powstaje pytanie, w jakim celu proponować kolejne defini-
cje, jeśli wykazano powyżej, że i tak mamy ich wiele. Otóż ist-
nieje potrzeba uporządkowania istniejącego stanu. Rzeczywi-
stość zmienia się tak szybko, że należałoby nadążyć z jej opi-
sywaniem. Trudno to zrobić, jeśli nie mamy wiedzy na temat 

zmian, jakie już zaszły i nieustannie zachodzą i odpowiedniego, 
aktualnego aparatu pojęciowego. Należy zgodzić się ze stwier-
dzeniem światowej sławy antropologa i socjologa Bronisława 
Malinowskiego (1969, s. 65) żaden wynalazek, żadna rewolu-
cja społeczna, czy intelektualna zmiana nie zachodzi, jeśli 
nie powstały nowe potrzeby.

Źródła:
- Błąd M. (2011). Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przy-
czyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju, Warszawa: Wyd. IR-
WiR PAN.

- Malinowski B. (1960). A Scientific Theory of Culture and Other Es-
says’, New York: Oxford University Press.

- Marks-Bielska R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarun-
kowania i tendencje rozwoju, Olsztyn: Wyd. UWM w Olsztynie.

- Marks-Bielska R. (2016). Czynniki kształtujące obrót gruntami rol-
nymi w Polsce, „Świat Nieruchomości”, nr 3(97), s. 23-29.

- Marks-Bielska R. (2020). Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce, 
Olsztyn: Wyd. UWM w Olsztynie.

- Marks-Bielska R. (2021). Współczesny rolnik – kto to taki? W: Me-
dia jako źródło wiedzy rolników, red. nauk. A. Koziolek, S. Michal-
ska, D. Zwęglińska-Gałecka. Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa Polskiej Akademii Nauk, Grupa Cogito Sp. z o.o., Warszawa, 
s. 25-42.

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny (Dz. U. 
2018.0.1025).

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. 
1991, nr 80, poz. 350).

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. 1991, nr 7, poz. 24).

- Ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o rolniczych badaniach rynko-
wych (Dz. U. 2001, nr 42, poz. 471).

- Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. 2003, nr 64, poz. 592 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewiden-
cji producentów rolnych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2004, nr 10, poz. 
76 ze zm.).

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej (Dz. U. 2006, nr 52, poz. 379 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 roku o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. 2007, nr 35, poz. 217 ze zm.).
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Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Przełom sierpnia i września od wielu 
lat kojarzony jest z dożynkami. Cho-
ciaż wydarzenie przybiera różne for-
my – gminne, powiatowe, wojewódz-
kie, krajowe, prezydenckie, parafial-
ne, diecezjalne – to zawsze dożyn-
ki mają charakter świecki i kościel-
ny i zawsze odbywają się po zakoń-
czeniu żniw. Dożynki są tradycją bar-

dzo powszechną i zazwyczaj dużym wydarzeniem dla lokalnych 
społeczności. Skąd się wzięła ta tradycja?

Historia początku kultywowania tradycji dożynek nie jest jedno-
znaczna. Niektórzy znawcy kultury niematerialnej twierdzą, że to 
zwyczaj charakterystyczny dla chrześcijaństwa, inni historycy, że ob-
rzędy dożynkowe wpisały się w starożytną kulturę ludową już w cza-
sach przedchrześcijańskich, a uroczyste obrzędy nazywane wyżyn-
kiem lub obrzynkiem, obchodzono w okresie równonocy jesiennej, 
czyli 22/23 września. Wówczas składano pogańskim bogom ofiary 
i wieńce, tańczono i śpiewano. Tradycja zanikła w średniowieczu, by 
znów odrodzić się w XVI wieku, kiedy to dożynki urządzał pracow-
nikom folwarcznym dwór w podziękowaniu za dobrze zebrane plo-
ny. Uroczyście również rozpoczynały się żniwa. Na polu, z którego 
zebrano pierwsze kłosy, kładziono w jednym z rogów przystrojony 
chleb, a szlachcic – gospodarz częstował żniwiarzy wódką, pozdra-
wiając ich chrześcijańskim Szczęść Boże. Pierwsze kłosy układano 
w kształt krzyża, a pierwszy snopek zanoszono do chałupy, w któ-
rej pozostawał do końca żniw, chroniąc obejścia od pioruna. Go-
spodarza, który pierwszy rozpoczynał żniwa nazywano przewod-
nikiem, a kobietę żnącą pierwsze kłosy sierpem postatnicą. Dużą 
uwagę przywiązywano również do ostatnich kłosów. Procesyjnie 
przenoszono je do domu, a wymłócone wiosną z nich ziarno uży-
wano do nowego siewu.

Po zwiezieniu zboża do stodół rozpoczynano czas dożynek. Naj-
pierw wyplatano wieniec, który przez następne wieki utrzymał się ja-
ko nieodłączny symbol każdych dożynek, by potem przenieść go do 
kościoła i złożyć przed ołtarzem w celu poświęcenia go przez sto-
sownego celebranta.

Od XIX wieku rozpoczęto obchodzenie, w skromniejszym wyda-
niu, dożynek chłopskich, które urządzali zamożniejsi gospodarze. Po 
uzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęto organizować dożyn-
ki z inicjatywy ówczesnych samorządów, kółek rolniczych i kościoła 
- w gminach i powiatach. Charakter dożynek był już nieco inny. Ak-
centowano podczas nich odrębność chłopów, pojawiły się również 
występy ludowe i wystawy rolnicze.

W publikacjach można znaleźć zapis o wyróżniających się ogól-
nopolskich dożynkach prezydenckich, zorganizowanych w 1927 ro-
ku w Spale, po przewrocie majowym z inicjatywy Prezydenta Igna-

cego Mościckiego. W późniejszym okresie również wracano do do-
żynek prezydenckich w Spale. Dożynki przybierały na zmianę cha-
rakter świecki lub kościelny, by na trwale przyjąć je jako wyjątkowe 
święto rolników i jednocześnie uroczystość religijną. Najbardziej zna-
ne odbywają się na Jasnej Górze w Częstochowie i w Spale. Zmia-
ny dotyczą również ceremonii przebiegu. Obecnie uroczystość roz-
poczyna się od wnoszenia wieńców uplecionych z kłosów, warzyw, 
owoców i polnych kwiatów. Całości przewodniczą Starostowie Do-
żynek. Wieńce są atrybutem dożynek. Najczęściej chyba przybie-
rają kształt korony. W dawnych czasach pojawiały się na nich ży-
we pisklęta jako symbol pięknego i zdrowego przychówku. Pojawi-
ła się również tradycja wręczania gospodarzowi, przedstawicielowi 
samorządu lokalnego lub proboszczowi bochna chleba upieczone-
go z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Gospodarz po przy-
jęciu z szacunkiem całuje bochen, dziękując rolnikom za chleb i ca-
łość dobrobytu płynącego do nas ze wsi i rolnictwa, a nade wszyst-
ko za rolniczy trud.

Skoro jesteśmy już 
w temacie prawie je-
siennym, to wspomnijmy 
o babim lecie. Dlaczego 
babie, co lato ma wspól-
nego z babą? Potoczna, 
ale ogólnie przyjęta na-
zwa ma dwojakie zna-
czenie, związane z po-
godą – jedno stan pogody, drugie zjawisko pogodowe. W meteoro-
logii przyjęło się nazywać babim latem okres jesiennej suchej, sło-
necznej i bardzo ciepłej pogody, przypadający w Polsce na drugą 
połowę września lub początek października. Podczas babiego lata 
średnia dobowa temperatura najczęściej przekracza 15°C, a dobo-
we wahania temperatury są bardzo duże.

Zjawisko babiego lata można zaobserwować w ciepłe jesienne 
dni, szczególnie w drugiej połowie września. W powietrzu często uno-
si się, widoczna pod światło słoneczne nić przędna pająków. Pojawia 
się ona po to, by pająki mogły po niej przemieszczać się na odległo-
ści. Szczególnie dobre warunki do takiego podróżowania pojawiają 
się jesienią, gdy nagrzana ziemia oddając swoje ciepło tworzy słu-
py powietrza unoszące nić na duże odległości. Najczęściej odległo-
ści przemieszczania pajęczej przędzy nie są wielkie, ale zdarzało 
się znajdować na kilku tysiącach metrów. Ponoć pierwszy raz takie 
zjawisko zaobserwowano i opublikowano w 1827 roku.

A dlaczego babie? Znaleźliśmy aż 3 hipotezy, w których można 
dopatrzyć się podobieństwa.

Jedna z nich zakłada, że nazwa pochodzi od starej kobiety, czy-
li baby. Starej tak, jak jesień jest starzejącym się latem, bo to taka 
pora roku, że już nie lato, ale jeszcze nie zima. W drugiej istnieje sil-
ny związek nazwy z pajęczyną, a dokładniej z jej wyglądem. Paję-
cze nitki bywają długie, wiotkie i srebrne i siwe, jak włosy starej ko-
biety, którą przyjęło się nazywać (niegrzecznie) babą. Trzecia hipo-
teza ma odniesienie do podań ludowych. Pajęcza przędza zostaje 
porównana z przędzą z wrzeciona Matki Boskiej, porzuconą na zie-
mi, by przypominała kobietom o potrzebie przędzenia nici na zimo-
we okrycia dla osieroconych dzieci.

My pozostajemy z jednoznaczną hipotezą, prostą i zwyczajną. 
Lato – babie, czy każde inne – trwaj jak najdłużej. 

Źródło: www.centrumnaukiec1.pl; www.wikipedia.pl;
Zdjęcia: archiwum Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Harmonogram naborów wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp. Nazwa działania / poddziałania / typu operacji Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW 

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

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

2021 r. – nabór ciągły

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

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.03.2021 r.

listopad 2021 r.

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

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

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

5. Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt; obszar b – rozwój pro-
dukcji mleka krowiego; obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego 21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.

6.

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

21 czerwca – 20 września 2021 r.

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

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

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

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

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

19.03 – 17.06.2020 r.
31.12.2020 – 29.03.2021 r.

wrzesień 2021 r.

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

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

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

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

październik 2021 r.

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

16.

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

listopad 2021 r.
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TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

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

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

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

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

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

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

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

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

29.11.2019 r.
– 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

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

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 17.06.2021 r.

24. Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

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

27. Działanie „Dobrostan zwierząt”

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

3.08 – 11.09.2020 r.
17.05 – 27.06.2021 r. 

paźdz./listopad 2021 r.

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

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

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
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46

porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod 
Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

q Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o ko-
łach gospodyń wiejskich. Dz.U. z 2021 r., poz. 1240. Ustawa 
weszła w życie z dniem 22 lipca 2021 r. 
Uwagi: art. 1 lit. a tiret drugie i pkt 12 w zakresie dodawanego 
art. 23b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

q Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesia-
nie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiej-
skich. Dz.U. z 2021 r., poz.1148. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 13 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
q z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów 
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1134. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 lipca 2021 r. 

q z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału 
siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji doty-
czących obrotu materiałem siewnym. Dz.U. z 2021 r., poz. 1199. 
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2022 r. 

q z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specja-
listy przez lekarza weterynarii. Dz.U. z 2021 r., poz. 1200. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 lipca 2021 r. 

q z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach 
kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1226. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 21 lipca 2021 r. 

q z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowa-
dzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1248. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
23 lipca 2021 r. 

q Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecz-
nej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo dzia-
łalności w formie spółdzielni socjalnej. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1060. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 czerw-
ca 2021 r.

q Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kre-
dytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1074. Rozporządzenie 
weszło w życie z dniem 20 czerwca 2021 r.

q Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 
czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określe-

nia okresów polowań na zwierzęta łowne. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1244. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 lipca 2021 r. 

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1070.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1161.

q Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunko-
wych z gospodarstw rolnych. Dz.U. z 2021 r., poz. 1215.

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 
mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azo-
tanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1152. Rozporządzenie weszło 
w życie z dniem 18 maja 2021 r. 

q Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewne-
go kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i spo-
sobu wypłaty tej dopłaty. Dz.U. z 2021 r., poz. 1204.

q Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację 
inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środo-
wiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020. Dz.U. z 2021 r., poz. 1096. 

q Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi-
nansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywio-
łowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Numer z wykazu: 224.

Bieżące Informacje nr 9 [382]  n  Wrzesień 2021



Przyjęte jest, że róże 
można śmiało wysa-
dzać do pierwszych 
przymrozków. Re-
komendowane jest 
jednak sadzenie 
tych krzewów we 
wrześniu, najdalej 

do połowy października. Termin ten po-
zwala na dobre ukorzenienie się rośliny 
przed nadejściem pierwszych mrozów.

Wybrana do nasady sadzonka po-
winna mieć rozwinięty system korze-
niowy. Podłoże powinno być przepusz-
czalne. Należy pamiętać, że róża nie lu-
bi gleb kwaśnych. Przed posadzeniem 
zanurzamy system korzeniowy rośliny 
w wodzie, zostawiając najlepiej na kil-
ka godzin. Głębokość sadzenia zaleca-
na jest na takim poziomie, aby delikat-
nie, około 1-2 cm przykryć miejsce oku-
lizacji rośliny, czyli miejsce, gdzie zaczy-
nają się tzw. łodygi. Sadząc róże jesienią 
należy pamiętać o tym, aby podłoże nie 
było wzbogacone nawozami naturalny-
mi ani mineralnymi. Rośliny tą porą ro-
ku muszą się przyjąć i zaaklimatyzować 
w nowych warunkach. Wykonując nasa-
dy wiosną podłoże można a nawet po-
winno się nawozić. Po posadzeniu ro-
ślinę należy obficie podlać. Zabieg ten 
należy powtarzać przez kilka kolejnych 
dni. Zabezpieczamy przed przymroz-
kami usypując kopczyki z ziemi. Wio-
sną kopczyki należy rozgarnąć. Przyciąć 
wyschnięte pędy oraz liście.

Obecnie róże coraz częściej widocz-
ne są w przydomowych ogrodach. Tych 
małych i dużych zachwycają swoją for-
mą barwą i zapachem. Nie jest to zadzi-
wiające , gdyż wyróżniamy aż 7 podsta-
wowych grup tych roślin, a każda z nich 
ma też swoje odmiany. Najpopularniej-
sze obecnie w naszych ogrodach są ró-
że wielkokwiatowe, powtarzające wie-
lokrotnie kwitnienie od czerwca aż do 
późnej jesieni. Wymagają one starannej 
pielęgnacji. Cechują się pięknymi duży-
mi kwiatami osadzonymi na pojedyn-
czych łodygach.

Róże rabatowe, o niskim wzroście 
i bardzo dużą ilością kwiatów, przez co 
nazywane są często wielokwiatowymi. 
W pielęgnacji są stosunkowo niewyma-
gające, odporne na niskie temperatury. 
Często stosowane na rabaty i kwietne 
żywopłoty.

Róże miniaturowe, ze względu na 
swój niewielki rozmiar zwane są też kar-
łowymi. Bardzo odporne na choroby, wy-
trzymałe na mróz. Kwitną przez cały se-
zon. Doskonale sprawdzają się do obsa-
dzenia skalniaków i niskich rabat.

Róże parkowe, silnie rosnące, obficie 
owocujące krzewy. Odporne na choroby 
i niskie temperatury. Doskonale prezen-
tują się w nasadzane pojedynczo, oraz 
nieformowanych żywopłotach.

Róże okrywowe charakteryzujące się 
łatwością uprawy. Nie są wymagające, za 
to bardzo wytrzymałe na niskie tempera-
tury. Bardzo odporne na choroby . Kwit-
ną bardzo obficie od czerwca do póź-
nej jesieni. Poprzez skłonność do płoże-
nia tworzą kwiatowe kobierce. Doskona-
le prezentują się na rabatach czy skalnia-
kach, ale też świetnie wyglądają zasadzo-
ne w donicach na balkonie lub tarasie.

Róże angielskie zwane krzyżówka-
mi odmian starych z nowymi. W wyni-
ku tego krzyżowania odziedziczyły róż-
norodne pastelowe kolory i duże pachną-
ce kwiaty. Są wrażliwe na mróz, ale od-
porne na choroby. 

Róże pnące, wciąż zyskujące na popu-
larności. Zaskakują różnorodnością od-
mian. Wśród nich znajdziemy takie, któ-
re kwitną raz do roku, jak i te, które kwit-
nienie powtarzają. Takie, które mają du-
że kwiaty jak i te o kwiatach drobnych. 
Najlepiej wyglądają przy pergolach, alta-
nach czy ogrodzeniach.

Kolorystyka każdej z tych odmian jest 
bardzo różnorodna. Od najczęściej spo-
tykanych odcieni różowych kwiatów po-
przez czerwienie, żółcie, szlachetne biele 
po niebieskie. Niezależnie jaki wybierze-
my gatunek róż zawsze będą one ozdo-
bą naszego ogrodu czy tarasu.

Źródła:
- zielonyogrodek.pl
- twojogrodek.pl
- zdjęcia autora

Róże, niekwestionowane królowe naszych ogrodów. Zachwycają różnorodnością odmian i paletą barw. Prawidłowo 
posadzone będą cieszyły oczy aż do przymrozków. Aby jednak mogły pięknie rosnąć należy wybrać do nasady zdro-
we, dorodne sadzonki oraz optymalny termin sadzenia.

 Joanna Matyjasek 
Doradca Zespołu Doradców w Ełku

Królowe ogrodów – róże
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Wyjazd odbył się w ramach operacji 
pod nazwą „Promocja dziedzictwa kul-
turowego Warmii i Mazur” w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej „Kra-
jowa Sieć Obszarów Wiejskich”, Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, Plan Operacyjny na la-
ta 2020-2021. 

W programie wyjazdu zawarto trzy ciekawe obiekty aktyw-
nie i świadomie kultywujące dawne tradycje rzemieślnicze na 
Warmii i Mazurach. W trakcie wizyty w Hucie Szkła Arty-
stycznego w Olsztynku, uczestnicy wyjazdu wysłuchali wy-
kładu o historii, technologii i ciekawostkach związanych z sa-
mym szkłem i jego produkcją. Właściciel obiektu przy pomo-
cy współpracowników przeprowadził pokaz na żywo ukazu-
jący niezwykłe właściwości masy szklanej w procesie wytwa-
rzania z niej wyrobów szkła dekoracyjnego oraz użytkowego. 

W Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny 
w Olsztynku na oczach obserwatorów wykwalifikowani rze-
mieślnicy przeprowadzili dwa pokazy dawnych rzemiosł. Pierw-
szym z nich było tkactwo. Dawniej tkacz wytwarzał oraz wykań-
czał tkaniny. Jego dziełami były kilimy, gobeliny, dywany i chod-
niki. Dzięki uprzejmości Muzeum uczestnicy wyjazdu mieli nie-
powtarzalną okazję spróbować swoich sił w jednym z najstar-
szych zawodów i pracy przy oryginalnym drewnianym krośnie. 

Kolejnym odbytym pokazem było kowalstwo. Dawniej miej-
sce pracy kowala nazywane było kuźnią, a od czasu wytopu 
metalu z rud metali, stało się jednym z najważniejszych zawo-
dów wykonywanych przez człowieka. Było szczególnie cenio-
ne za wyrób przedmiotów użytkowych takich jak: różnego ro-
dzaju kociołki, podkowy, gwoździe czy narzędzia. Kowale zaj-
mowali się również podkuwaniem oraz pielęgnacją końskich 
kopyt. Wraz z postępującą industrializacją procesów wytwa-
rzania przedmiotów ten zawód coraz bardziej tracił na znacze-
niu i z czasem prawie kompletnie zniknął z krajobrazu pol-
skich wsi. Nieoceniona więc okazała się możliwość podpatrze-
nia i zapoznania się z pracą kowala przy jednoczesnej możli-
wości praktycznego spróbowania zawodu. 

W dniu 19 lipca br. w organizowanym przez WMODR wyjeździe studyjnym uczestniczyło 20 osób – mieszkańcy obszarów 
wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego, w tym osoby: planujące otworzyć działalność gospodarczą na terenach wiej-
skich; posiadające lub planujące wprowadzić do swojego otoczenia elementy zabudowy o tradycyjnym charakterze archi-
tektury regionalnej; zaangażowane w promocję dziedzictwa kulturowego wsi; rolnicy i ich domownicy oraz doradcy rolniczy.

mgr inż. Aneta Długokęcka 
Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Relacja z wyjazdu studyjnego pt. „Szlakiem ginących 
zawodów i tradycji na Warmii i Mazurach”
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Po opuszczeniu terenu Parku Etnograficznego w Olsz-
tynku grupa udała się do Garncarskiej Wioski w Kamion-
ce koło Nidzicy. Jej współzałożyciel oraz prezes stowarzy-
szenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pan Krzysztof Mar-
gol przywitał gości i wygłosił ciekawy wykład pt. „Tradycje 

Warmii i Mazur – ginące zawody”. Następnie przyjął rolę 
przewodnika i oprowadził uczestników po pięknie zagospo-
darowanym terenie Garncarskiej Wioski. W „Rajskim Ogro-
dzie” przypomniał wszystkim dawne tradycje związane z za-
wodem zielarza, zastosowaniem i symboliką poszczególnych 
roślin w medycynie oraz wierzeniach ludowych. Na zakoń-
czenie wizyty grupa uczestników miała okazję uczestniczyć 
w specjalnie przygotowanych warsztatach dawnego rzemio-
sła – wytwarzaniu świec z wosku pszczelego oraz lepieniu 
glinianych naczyń, które następnie mogli zabrać ze sobą do 
domu na pamiątkę.

Celem wyjazdu była promocja rozwoju przedsiębiorczo-
ści tworzącej miejsca pracy i wspieranie inicjatyw w zakre-
sie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej 
w obiektach z elementami tradycyjnej architektury regional-
nej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Mamy nadzieję, że realizacja operacji przyczyni-
ła się do kultywowania dawnych tradycji rzemieślniczych 
oraz rozwoju lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w wy-
jeździe i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane 
przez nasz Ośrodek.
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Przez wieki Mazury wykształciły swoją specyfikę i odręb-
ność, która nie pozwalała pomylić tej krainy z innym regio-
nem. Niestety postęp cywilizacyjny i ogromne błędy spowo-
dowały, że obecnie wieś mazurska w zasadzie bardzo niewie-
le różni się od np. wsi mazowieckiej lub łomżyńskiej. 

Dawna wieś mazurska kojarzona jest przede wszystkim 
z czerwoną dachówką oraz budynkami z czerwonej cegły lub 
drewna. Mazury to był teren pogranicza, na którym przez 
wieki zwyczaje i kultura polska przenikały na te ziemie. Tak 
było również z architekturą. Budownictwo wiejskie na Ma-
zurach do końca XIX w., podobnie jak w Polsce oparte było 
na drewnie. Drewniane chałupy, kryte słomą niewiele różni-
ły się od np. chałup kurpiowskich. Obowiązywały te same 
rozwiązania konstrukcyjne, czyli domy z bala prostokątne-
go budowane na zrąb, obowiązywały nawet te same zdobie-
nia np. szparogi, koniki lub deskowanie szczytów. Pod koniec 
XIX w. wprowadzono administracyjny zakaz krycia dachu sło-
mą. Wtedy na masową skalę pojawiła się charakterystyczna 
dla Mazur czerwona dachówka tzw. „holenderka”. Wprowa-
dzono także przepisy o obowiązku wykorzystywania w bu-
downictwie trwałych budulców miejscowych, a więc oprócz 
drewna również takich materiałów, jak glina i kamień. Prze-
łom XIX/XX w. charakteryzował się wielką ilością wybudo-
wanych domów mieszkalnych ze wzmocnionej faszyną gli-
ny, a w budownictwie inwentarskim królował kamień. Suro-
wa glina i kamień bardzo szybko została wyparta przez wy-
palaną cegłę. Postępujące zmiany w technologii budowy i sto-
sowanych materiałów nie spowodowały jednak nigdy odej-
ścia od drewna. Nastąpiło wkomponowanie elementów drew-
nianych w architekturę budowanych obiektów np. zrąb bu-
dynku mieszkalnego z czerwonej cegły, szczyty drewniane 
lub drewniany ganek, a dach z czerwonej dachówki. Podyk-
towane to było oprócz walorów estetycznych i użytkowych 
przede wszystkim ekonomiką, drewno było łatwo dostępne, 
dlatego domy z drewna nadal były budowane i popularne. 
Jeszcze w 1957 r. a więc po zniszczeniach wojennych i maso-
wym szabrze, jaki miał miejsce po 1945 r. – na Mazurach by-
ło ok. 20% domów drewnianych – wg. szacunków PZU (prof. 
Ignacy Tłoczek – Dom mieszkalny na polskiej wsi. 1985). Tren-
dy połączenia drewna, kamienia i czerwonej dachówki obo-
wiązywały zarówno w budownictwie indywidualnym, jak 
również w budynkach użyteczności publicznej np. wiejskie 
szkoły lub leśniczówki. Przemyślane i konsekwentne działa-
nia zmieniły obraz mazurskiej wsi dając tą niepowtarzalną 
specyfikę i nostalgiczny klimat za którym obecnie tak tęskni-
my. Niestety, to co współcześnie zrobiono z terenami wiejski-
mi na Mazurach nie ma nic wspólnego z historycznym dzie-
dzictwem. Dlaczego tak się stało? Dlaczego na mazurskiej wsi 
zamiast drewna, kamienia i czerwonej dachówki króluje ga-

zobeton i zupełny architektoniczny chaos? Czy tylko postęp 
cywilizacyjny i zmiany technologii spowodowały te zmia-
ny? Długo by na ten temat pisać. Podzielam dawną opinię 
prof. Tłoczka, że podstawowe przyczyny były natury men-
talnej. Utarło się na wsi przekonanie, że wszystko co stare 
jest złe, a budynki drewniane są nietrwałe. Ludzie wstydzili 
się mieszkać w drewnianych budynkach. W ich mniemaniu 
mieszkanie w takim budynku było synonimem biedy. Nikt 
ich nie remontował, nie modernizował, a wiele w dobrym 
stanie technicznym rozebrano tylko po to żeby zaimpono-
wać np. sąsiadom. Na ich miejscu postawiono miejskie wille 
z gazobetonu, a budownictwo letniskowe dopełniło tej brzy-
doty. Architekci także odpowiadają za ten stan rzeczy. Brak 
elementów regionalizmu, brak sensownych propozycji alter-
natywnych dla ciężkich technologii ceramicznych, powiela-
nie sztampowych rozwiązań to jest codzienność pracy tego 
środowiska zawodowego. Dobre przepisy? Niestety nie ma 
ich, ciągle na nie czekamy.

Powiat piski z największą w Polsce Puszczą Piską posiadał 
ogromne tradycje w budownictwie drewnianym. Udział bu-
dynków drewnianych we wsiach puszczańskich w okresie mię-
dzywojennym był dominujący. Była to cecha charakterystyczna 
tych terenów w ówczesnych Prusach Wschodnich. Dostrzegł 
ją nawet sam Melchior Wańkowicz opisując puszczańskie wsie 
w swojej słynnej książce „Na tropach Smętka”. Z tego drew-
nianego dziedzictwa niewiele już zostało. Na uwagę zasługuje 
zwarta zabudowa wsi Hejdyk z pięknymi drewnianymi gan-
kami przed domami, drewniana molenna w Wojnowie oraz 
nieliczne, pojedyncze mazurskie chałupy rozsiane na terenie 
całego powiatu. Perełką dawnego mazurskiego budownictwa 
drewnianego jest Kadzidłowo. Dzięki staraniom państwa Da-
nuty i Krzysztofa Worobców, drewniane zagubione w Pusz-
czy, walące się mazurskie chaty i budynki gospodarcze po ich 
rozebraniu, przeniesieniu do Kadzidłowa oraz pieczołowitym 

Dziedzictwo kulturowe – drewniany dom
na mazurskiej wsi
Świadectwem kultury materialnej mazurskiej wsi są przede wszystkim budynki mieszkalne, to one przemawiają do 
współczesnych nt. warunków w jakich żyli dawni mieszkańcy, świadcząc o ich poziomie rozwoju, ich kulturze i poczuciu 
wrażliwości. Pozostawione dziedzictwo jest dobrem ogólnonarodowym.

mgr Andrzej Knyżewski
Kierownik Zespołu Doradców w Piszu

Hejdyk

Bieżące Informacje nr 9 [382]  n  Wrzesień 202150

w domu i w zagrodzie



remoncie cieszą oczy i duszę swym pięknem świadcząc o bo-
gatej historii tych terenów. W roku 2021 ukazało się dwutomo-
we dzieło autorstwa Krzysztofa Worobca p.t. „Zagubione wio-
ski Puszczy Piskiej”. Wioski te po 1945 r. przestały istnieć, nie 
ma również ich mieszkańców. Po niektórych nawet trudno od-
naleźć ślady, co najwyżej kilka kamieni po fundamentach, po-
zostałości studni, zdziczałe drzewa owocowe. Monografia jest 
kompleksowym, udokumentowanym i bogato ilustrowanym 
kompendium wiedzy o piskich puszczańskich wioskach i co-
dziennym życiu ich mieszkańców. Za ten ogrom włożonej be-
nedyktyńskiej pracy w opracowanie tej monografii i przywró-
cenie pamięci dawnych mieszkańców należą się p. Krzysztofo-
wi Worobcowi słowa najwyższego szacunku. 

Na zakończenie moich rozważań na temat dawnej drew-
nianej zabudowy piskiej wsi w kontekście naszego dziedzic-
twa kulturowego poprosiłem o krótki wywiad p. Piotra Ol-
szaka, który jest inż. architektem i prowadzi w Piszu wła-
sną firmę projektową, jest wielkim pasjonatem i jednocze-
śnie osobą posiadającą ogromną wiedzę nt. dawnych tech-
nik budowy domów z drewna oraz autorem wielu publika-
cji z tym związanych.

Andrzej Knyżewski: Piotrze, w powszechnej opinii domy 
drewniane uchodzą za budynki nietrwałe, łatwopalne, których 
żywotność nie przekracza przeciętnej długości życia. Rozma-
wiając o budownictwie drewnianym, jak przekonałbyś poten-
cjalnego inwestora do budowy domu z drewna z zachowaniem 
jego kulturowego dziedzictwa? 

Piotr Olszak: W Polsce najstarsze zachowane do dzisiaj 
budowle z drewna pochodzą z XIV w. Drewno użytkowa-
ne i prawidłowo chronione na pewno wytrzyma dużo dłużej 
niż nasze życie. Nie wiemy, jak współczesne materiały zacho-
wają się np. za 100 lat. Na pewno będzie problem ze styro-
pianem i z gazobetonem. Budowanie domu na wieczne cza-
sy też nie ma żadnego sensu. Drewno ma większą trwałość 
niż współczesne materiały budowlane. Oczywiście są mate-
riały bardziej trwałe np. cegła i kamień, jednak są one dużo 
droższe. Dziedzictwo mazurskie ma także aspekt estetycz-
ny, dzięki czemu jest ono piękne. Tego nie można powiedzieć 
o wielu nowo budowanych budynkach. Tradycyjne budowle 
zostały sprawdzone przez setki lat i udoskonalone w naszych 
warunkach przyrodniczo-klimatycznych. Tu chodzi nie tyl-
ko o materiały, ale też również o formy czyli kształt budyn-
ku. Nie wiemy, jak będą się zachowywały nowoczesne mate-
riały w okresach odległych. Zwrócę uwagę na aspekt ekolo-

giczny, skutkiem ubocznym produkcji drewna, które odby-
wa się w lesie, jest tlen i cały ekosystem, a skutkiem produk-
cji współczesnych materiałów budowlanych są odpady, pyły, 
zniszczenie środowiska itp. 

AK: Jak wygląda budownictwo drewniane na naszym te-
renie w statystyce, ile takich obiektów się buduje, czy inwesto-
rzy sięgają po ogromną spuściznę historyczną związaną z bu-
downictwem drewnianym na Mazurach?

PO: Nie jestem w stanie wymienić konkretnych liczb. Nato-
miast zainteresowanie domami drewnianymi jest bardzo du-
że. Za mało jest projektantów i za mało firm wykonawczych. 
Bardzo długo trzeba czekać na takie usługi. Patrząc na kra-
je zachodnie oraz na kraje o podobnym klimacie i zalesieniu 
budownictwo drewniane będzie się rozwijało. Koszt budowy 
domu drewnianego jest o 10-20% wyższy od domów z gazo-
betonu. Domy drewniane są trwalsze niż najtańsze murowa-
ne czyli z np. gazobetonu, ale tańsze od najtrwalszych budyn-
ków ceglanych. Niestety rodzimi inwestorzy z Mazur rzadko 
sięgają do spuścizny drewnianego budownictwa. Z tego dzie-
dzictwa korzystają najczęściej inwestorzy z zewnątrz, z War-
szawy… i z Podlasia. 

AK: Wiem, że to jest pytanie może trochę niezręczne, ale je 
zadam – reprezentujesz środowisko, które ma ogromny wpływ 
na to co jest budowane, co zrobić żeby mazurskie wioski koja-
rzone były z Mazurami?

PO: Największym problemem są projektanci, którzy nie 
doceniają tej spuścizny. W moim przekonaniu projektant ma 
bardzo duży wpływ na inwestora. Jest to problem mental-
ny naszej grupy zawodowej, który w dużej części wynika 
ze sposobu kształcenia co skutkuje w późniejszym życiu za-
wodowym pójściem na skróty i schematycznym podejściem 
do tematu.

AK: Dziękuję. 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Olsztynie od wielu lat – z dobrym skutkiem oraz sukce-
sami – podejmuje różnorodne działania związane z zacho-
waniem szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Warmii 
i Mazur. Przykładem jest np. popularyzacja tradycyjnych 
potraw regionalnych charakterystycznych dla Warmii i Ma-
zur. W ostatnich latach nasz Ośrodek podjął również działa-
nia mające na celu popularyzację i zachowanie mazurskiego 
dziedzictwa materialnego na wsi. Temu właśnie służą orga-
nizowane konkursy poświęcone np. zabytkowym zagrodom 
na Warmii I Mazurach. Potrzeba popularyzacji tej tematy-
ki wśród mieszkańców wsi jest oczywista. Bez takich dzia-
łań i zmiany świadomości mieszkańców specyfika naszego 
regionu ulegnie zupełnemu zatraceniu, a piękny obraz ma-
zurskiej wsi bezpowrotnie utracony. Paradoksalnie pomimo 
wzrostu dobrobytu i zamożności, mieszkańcy Mazur odci-
nając się od przeszłości i tego co zostawiły im wcześniejsze 
pokolenia staną się niezmiernie ubodzy. Dlatego tak bardzo 
cieszą podejmowane przez Ośrodek inicjatywy. 

Źródło:
- Ignacy Tłoczek – Dom mieszkalny na polskiej wsi. PWN 1985

Projekt nawiązujący do mazurskiego budownictwa drewnianego
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w domu i w zagrodzie



w opowiadaniach mieszkańców

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

konkurs wspomnień

Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 września 2021 r.

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

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

SPRZEDAM:
n Sprzedam jałówkę rasy Galloway wysokocielną, termin wycie-

lenia 4.11.2021 r. Tel. 604 194 791
n Sprzedam czyszczalnię nasion dokładnego czyszczenia prod. nie-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Kombajn Volvo ze ścinaczem słomy, silnik Perkinsa 4 cylindry, 
heder 2,5 m. Rozsiewacz do wapna RCW-3. Tel. 509 025 920.

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

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

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

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

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

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

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

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

dynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 691 877 920.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INNE:
n Naprawa pękniętych bloków silników spalinowych, płaszczy 

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

Bieżące Informacje nr 9 [382]  n  Wrzesień 2021



Adresy Zespołów Doradców:
 

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

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

n DZIAŁDOWO,

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

tel. (23) 696 19 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (89) 751 30 93

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

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

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

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

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

n OLSZTYN 

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2021 r.

reklama na okładce kolor:

   n  II, III str. – 1 000 zł netto

   n  IV str. – 1 200 zł netto

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

reklama wewnątrz numeru kolor:

   n  format A4 – 800 zł netto

   n  format 1/2 A4 – 500 zł netto

   n  format 1/4 A4 – 400 zł netto

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

artykuł sponsorowany format A4 – 600 zł netto

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

wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     – 500 zł netto

   n  Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

     od 2 do 8 stron – 1 000 zł netto 

   n  Kartka A3 złożona do formatu A4

     od 8 do 16 stron – 1 500 zł netto

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

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

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych 
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 30 września 2021 r. Adres: „Bieżące Informacje”, 
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.

KRZYŻÓWKA
1. Śniadaniowa
2. Do do spulchniania roli
3. Rzepakowy szkodnik
4. Np. twarogowy
5. Z nim na grzyby
6. Łódź wydrążona z pnia
7. Wierzchnie okrycie bez rękawów
8. Ostry i skalisty grzbiet górski
9. Wzgórze w Rzymie
10. Jadalna część ziemniaka
11. Broń pszczoły
12. Szeregowiec w artylerii
13. Słodkowodna ryba drapieżna
14. Jadalny marchewki
15. Składany nóż
16. W nim rzeka lub karma
17. Muzeum sztuki ludowej
18. Leser
19. Wybitny artysta, wirtuoz
20. Oficerski stopień w policji
21. Atrybut rycerza
22. Świątynia muzułmanów

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.



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

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

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

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

realizuje operację pn.

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

Operacja ma na celu:
n		Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów 

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

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

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

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

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

Polski e-bazarek szansą promocji 
lokalnych producentów rolnych



4-5 września 2021 r.
Olsztyn, ul. Jagiellońska 91

• maszyn i urządzeń do produkcji 
 rolniczej   

• nawozów i środków ochrony  
 roślin 

• zwierząt hodowlanych
• pasz i dodatków paszowych   
• budownictwa inwentarskiego   
• roślin i artykułów szkółkarskich  
 i ogrodniczych

• instalacji wykorzystujących  
 odnawialne źródła energii   

• żywności naturalnej  
 i rękodzielnictwa   

• instytucji i organizacji rolniczych 
 działających na rzecz rolnictwa  
 i obszarów wiejskich

W PROGRAMIE TARGÓW PREZENTACJA:

XXVII  Jesienne 
Targi Rolnicze

pod Honorowym Patronatem

Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorza Pudy

Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego

Artura Chojeckiego

Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Olsztynie
zaprasza na


