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z życia WMODR

z życia wmODR

mgr Małgorzata Micińska-Wąsik
I Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

|

Kampania składania wniosków
o płatności za 2019 rok
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych
PROW będą składane w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności zobowiązany jest do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15
maja br. Jeśli wniosek złożony zostanie po
15 maja br., ale nie później niż do dnia 10
czerwca br., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1 proc.
Zapraszamy do korzystania z fachowego
doradztwa oraz usług wypełniania wniosków
przez doradców WMODR.
Do 14 marca 2019 r. rolnicy, zamiast
wniosku o przyznanie płatności, mogą
złożyć pisemne oświadczenie, w którym
potwierdzą brak zmian w porównaniu do
wniosku z poprzedniego roku. Oświadczenie może być składane przez rolników,
którzy we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarowali powierzchnię
gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegali się o co najmniej jedną z płatności:
 jednolitą płatność obszarową, płatność
za zazielenienie, płatność dodatkową,
płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność
do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność
ONW) (PROW 2014-2020),
 wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013),
 premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Złożenie oświadczenia będzie oznaczało, że rolnik w 2019 roku ubiega się

o te same płatności co w roku ubiegłym
i jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o płatności za rok 2019.

|

Szkolenia dla rolników w ramach
działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW
na lata 2014-2020
WMODR w miesiącach styczeń-kwiecień br. realizuje operację szkoleniową
pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Łącznie odbędą się 34 szkolenia
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy rolników, domowników, małżonków rolników, osoby
zatrudnione w rolnictwie oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach. Harmonogram szkoleń, wraz z danymi kontaktowymi doradców prowadzących nabór, dostępny jest na stronie internetowej WMODR.

|

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW
na lata 2014-2020
WMODR rozpoczął realizację 3-letnich programów doradczych finansowanych ze środków EFRROW. W ramach
bezpłatnych programów rolnikom, którzy podpisali z Ośrodkiem umowę na
świadczenie usług doradczych, doradca:
 wykona analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
 prowadzić będzie rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów,
a także, w zależności od potrzeb rolnika, doradca może:
 ocenić dostosowanie gospodarstwa
rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub
 pomóc w dostosowaniu gospodarstwa
rolnego do wymogów BHP lub

 świadczyć usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub
 pomóc w uczestnictwie w systemach
jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa
ekologicznego.

|

Nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
Termin naboru: 28 lutego – 29 marca
2019 r. Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie tego typu
operacji oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR
z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

|

Stoisko doradcze WMODR podczas
Kiermaszu Ogrodniczego Zielona
Arena, 23-24 marca 2019 r.
Zapraszamy na spotkanie z doradcami na stoisku WMODR w Expo Mazury
w Ostródzie podczas Kiermaszu Ogrodniczego. Program Kiermaszu, połączonego z Targami Twój Dom, Twój Ogród dostępny jest na www.zielonaarena.pl.

|

XI Wiosenne Targi Ogrodnicze
„Pamiętajcie o ogrodach”
Targi odbędą się na terenie siedziby
WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.
Zachęcamy Wystawców do zgłaszania
udziału w wydarzeniu – karty zgłoszenia zamieszczone są na www.wmodr.pl.
Komisarzem targów jest Magdalena Pusz,
tel. 665 991 329.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konferencyjnych i seminaryjnych organizowanych przez WMODR:
Data
Temat
Miejsce
Osoba do kontaktu

4

01.03.2019 r.

Nowe spojrzenie na leczenie i rehabilitację koni

Siedziba WMODR
ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie

Jerzy Bancewicz
tel. 697 632 064

08.03.2019 r.

Gospodarka wędkarsko-rybacka jako istotny element
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Siedziba WMODR
ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie

Elżbieta Kaczyńska
tel. 695 550 987

08.03.2019 r.

Uprawa bobowatych jako alternatywa pozyskiwania
białka paszowego w warunkach zrównoważonego rozwoju

Siedziba Oddziału WMODR
Al. Zwycięstwa 10 w Olecku

Jerzy Rutkowski
tel. 665 892 160

12.03.2019 r.

Produkcja i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym

Siedziba WMODR
ul. Jagiellońska 91 w Olsztynie

Marta Bieciuk
tel. 665 890 142

22.03.2019 r.

Spotkanie hodowców bydła mlecznego z obszaru EGO

Mazurski Dwór, Siejnik 1

Marianna Grażyna Kuczyńska
tel. 697 632 452
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z życia samorządu województwa

proW na Warmii i mazurach – podsumowanie

Dobre życie poza miastem

21 lutego w Barczewie zostały podpisane kolejne umowy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Odnowa wsi

Z nowymi partnerami w realizacji PROW na Warmii i Mazurach. W Skarbcu Kultury
Europejskiej w Barczewie
Samorząd województwa realizuje dwa
działania objęte PROW 2014-2020: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich oraz Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
– Odnowa wsi to wspólne działanie jej
mieszkańców, zmierzające do poprawy jakości życia, w tym także tego, co na wsi jest
niezwykle cenne – krajobrazu, wyglądu i estetyki budynków, obiektów sportowych, lokalnych atrakcji turystycznych i wielu innych
elementów – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin – jest to odrębny nurt rozwoju obszarów wiejskich zakładający, że tożsamość wsi oraz wartości związane z życiem
wiejskim mają do odegrania szczególną rolę. Odnowa wsi to również szeroki wachlarz
przedsięwzięć, wynikających z potrzeb mieszkańców, np. zagospodarowanie miejsc spotkań wiejskich, remont i odnowa obiektów historycznych, zabytkowych, przestrzeni wiejskich, powstawanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych itp.
Budżet pierwszego działania przypadający na województwo warmińsko-mazurskie wynosi blisko 46 mln euro, co daje szóstą pozycję w skali kraju. Łączna wysokość przyznanych środków na wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER wynosi blisko 37 mln euro.
Drogi lokalne
Do tej pory na Warmii i Mazurach
zawarto 179 umów o przyznaniu pomocy na drogi lokalne, w tym z 15 powiatami i 65 gminami na kwotę blisko 100
mln zł, z czego wypłacono już ponad 91

mln zł. Poziom kontraktacji przekroczył
74 proc. dostępnego limitu. Z przesunięcia środków oraz oszczędności przetargowych ze zrealizowanych inwestycji,
do rozdysponowania wśród lokalnych
samorządów Warmii i Mazur pozostało jeszcze ponad 32 mln zł. Tym samym
w sierpniu 2018 roku odbył się drugi
nabór wniosków. Wpłynęły 92 wnioski
o przyznanie pomocy na kwotę przekraczającą 108 mln zł. W marcu 2019 roku
zostanie zawartych kolejnych 25 umów
o przyznaniu pomocy z drugiego naboru wniosków na kwotę ponad 32,7 mln
zł. Pozostanie jeszcze 17 wniosków na liście rezerwowej.
Gospodarka wodno-ściekowa
W ramach pierwszego naboru wniosków zawarto 25 umów o przyznaniu
pomocy na realizację inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz
na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. Wartość udzielonego dofinansowania przekroczyła 32 mln zł przy poziomie kontraktacji 95 proc. dostępnego
limitu. Pierwsze inwestycje zostały już
zakończone. Wypłacono ponad 11,8 mln
zł. W drugiej połowie 2019 roku planowany jest drugi nabór wniosków, a przesunięta z innych działań PROW wdrażanych przez ARiMR na ten cel kwota
przekroczy 27 mln zł.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. „odnowy wsi na
obszarach wiejskich” cieszyły się dużym
zainteresowaniem samorządów lokalnych i samorządowych instytucji kultury.
W 2018 roku zawarto 28 umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 9,74 mln
zł. Poziom kontraktacji wynosi 53 proc.
dostępnego limitu. Pozostałe niewykorzystane środki zostaną w 2019 roku
przesunięte na drogi lokalne.
W tym działaniu złożone zostały 584
wnioski. Łączna liczba podpisanych
umów wynosi 243 na kwotę blisko 152
mln zł. Oznacza to zakontraktowanie środków w wysokości 77 proc. dostępnego limitu. Zrealizowane płatności wyniosły
103,7 mln zł, co oznacza wydatkowanie
środków na poziomie 52 proc. dostępnego limitu.
Leader
To jedno z narzędzi PROW, które cieszy się dużą popularnością wśród organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządów lokalnych, osób fizycznych oraz
kościołów i związków wyznaniowych. Samorząd województwa podpisał umowy
na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju
z dwunastoma lokalnymi grupami działania w naszym województwie. Wpłynęło
łącznie 954 wniosków o przyznanie pomocy, a samorząd województwa zawarł z beneficjentami łącznie 490 umów na kwotę ponad 61 mln zł. W ramach zawartych
umów realizowane są projekty we wszystkich zakątkach regionu, a wypłacone do tej
pory już ponad 30 mln zł przełożyło się na
zrealizowanie inwestycji i utworzenie wielu nowych miejsc pracy. Samorząd województwa podpisał także trzy umowy na
realizację projektów międzyregionalnych.
Dodatkowo lokalne grupy działania otrzymują wsparcie na swoje funkcjonowanie
w wysokości ponad 8,5 mln złotych.
W realizacji działania LEADER osiągnięto u nas zakontraktowanie środków
na poziomie 70 proc. dostępnego limitu.
Zrealizowane płatności w wysokości ponad 39,6 mln zł oznaczają wydatkowanie środków na poziomie 32 proc. limitu.
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z życia ARiMR

zmiany zasad udzielania pomocy na rozwój
małego przetwórstwa rolno-spożywczego
W związku z wejściem w życie w dniu 28 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy ﬁnansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz.U. poz. 2409) zmieniły się zasady udzielania pomocy na rozwój małego przetwórstwa rolno-spożywczego.
dr Marcin Kazimierczuk

Z-ca Dyrektora WM OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dwie grupy beneficjentów
O pomoc na nowych zasadach mogą ubiegać się dwie kategorie beneficjentów. Po pierwsze są to rolnicy, domownicy
bądź małżonkowie rolników,
którzy podejmują prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w przywołanym wcześniej rozporządzeniu MRiRW. Ponadto osoby te
winny: podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie; posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz wykazać zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku.
Drugą kategorią beneficjentów pomocy dla małego przetwórstwa są rolnicy lub małżonkowie rolników, którzy wykonują lub podejmują wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów
rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159). Ponadto
osoby te, podobnie jak w pierwszej kategorii, winny: podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie; posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz wykazać zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we
wniosku o pomoc finansową.
Nowe limity pomocy
Pomoc dla małego przetwórstwa rolno-spożywczego jest
udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów
kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limi-
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tu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 tys. zł
w przypadku beneficjentów pierwszej kategorii, a w przypadku podmiotów z drugiej kategorii 100 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.
Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji.
Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego
zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci
jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń,
m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100 proc. kwoty zaliczki.
Kolejność przysługiwania pomocy
O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie
suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.
Kryteria wyboru premiować będą:
 innowacyjność operacji (5 pkt),
 wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
 inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt),
 uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości
(3 pkt),
 jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt) – podmioty określone w punkcie 2,
 prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt)
– podmioty określone w punkcie 1,
 operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem
(maksymalnie 4 pkt).
Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia
upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy,
podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informację o kolejności przysługiwania pomocy.

z życia KOWR

„Jem owoce, piję mleko
– w życiu zajdę daleko”
Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostały zastąpione nowym
Programem dla szkół. Warto pamiętać, iż program w ramach, którego dzieci otrzymywały produkty owocowe
i warzywne był realizowany w Polsce od 2009 roku a program Mleko w szkole od 2004 r. i w ramach tego programu
dzieci otrzymywały produkty mleczne.
mgr inż. Dariusz Wasiela

Zastępca Dyrektora OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
Nowy Program dla szkół ma
na celu skutecznie promować
wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole
oraz Mleko w szkole. Budżet programu na rok szkolny 2018/2019
wynosi 234,1 mln zł w tym:
 106 mln zł z budżetu UE
 128,1 mln zł z budżetu krajowego.
W ramach nowego programu dzieci otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Program dla szkół adresowany
jest do dzieci uczęszczających do klas I-V szkół podstawowych,
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II
ogólnokształcących szkół baletowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie. Natomiast okres udostępniania porcji wynosi 12 wybranych tygodni w semestrze, co najmniej 3 porcje owoców i warzyw oraz
co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych w tygodniu. Łączna liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko
w II semestrze roku szkolnego 208/2019 wynosi w przypadku:
 owoców i warzyw 42,
 mleka i przetworów mlecznych 41.
Udostępnianie dzieciom owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych rozpoczęło się 4 lutego 2019 r. i trwać będzie
do 14 czerwca 2019 r.
Jeżeli mówimy o porcji, to w skład wchodzą następujące
produkty:
 Produkty owocowo-warzywne
 Owoce: jabłka, gruszki, truskawki
 Warzywa: marchew, rzodkiewka, kalarepa, pomidory
 Produkty mleczne
 mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny,
serek twarogowy.
Proszę pamiętać, iż
od tego roku w składzie porcji nie ma już
soków owocowych,
warzywnych i owocowo-warzywnych.

Warto pamiętać, iż szkoły podstawowe mogą brać udział
w jednym z komponentów lub obydwu z nich. W II semestrze
roku szkolnego 2018/2019 w każdym z komponentów w kraju
uczestniczy ponad 1,8 mln dzieci z grupy docelowej programu (klasy I-V szkół podstawowych). Natomiast w woj. warmińsko-mazurskim uczestniczy ponad 66 tys. dzieci z klas
I-V z 499 szkół podstawowych w tym:
 w komponencie mlecznym 66 360 dzieci z 494 szkół podstawowych,
 w komponencie owocowo-warzywnym 66 322 dzieci z 478
szkół podstawowych.
Tak duża liczba dzieci uczestniczących w programie wynika z faktu, iż Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie organizuje szereg działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych. Działania edukacyjne mają poprawić wiedzę uczniów
na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp. Jesteśmy obecni w małych miejscowościach, jak również w dużych miastach naszego województwa. W naszym województwie największym wydarzeniem
edukacyjnym adresowanym do dzieci jest ogólnopolska impreza sportowa „Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę daleko”, która została wpisana przez Komisję Europejską do
„Katalogu najlepszych praktyk w dziedzinie komunikacji – dobre przykłady projektów złożonych w latach 2012
– 2013”. VIII edycja imprezy odbędzie się 24.05.2019 r. tradycyjnie w Olsztynie w obiektach sportowych ZSO nr 3 przy ul.
Wańkowicza 1. Wydarzenie organizowane jest nieprzerwanie
przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów
Wiejskich WROTA w Lamkowie. W tym roku wzorem lat ubiegłych wydarzenie będzie adresowane do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych w wieku
od 6 do 13 lat. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkie dzieci, które uczestniczą w „Programie dla szkół” jak również dzieci z oddziałów
zerowych z przedszkoli do wspólnej
rywalizacji edukacyjno-sportowej. Moc atrakcji oraz cenne
nagrody czekają.
Bieżące Informacje nr 3 [355]  Marzec 2019
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z życia OSChR

Systemy informacji przestrzennej (giS)
Dane jakie mamy w zasobach tych systemów są przydatne w wielu dziedzinach naszego życia. Wachlarz miejsc, w których możemy zastosować jest bardzo szeroki od sektorów związanych z obronnością i bezpieczeństwem kraju, zdrowiem, środowiskiem po sektor rolnictwa. Od jednostek publicznych oraz administracji, a kończąc na prywatnych firmach
i indywidualnych odbiorcach.
mgr inż. Ariel Gienieczko

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
Czym jest GIS? Jest to system informacyjny, do którego wprowadzamy, gromadzimy, przetwarzamy oraz wizualizujemy dane geograficzne. System składa
się z użytkowników, oprogramowania,
sprzętu komputerowego oraz bazy danych. Naturalnym miejscem, w którym
można wykorzystać system informacji
przestrzennej jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (np. przy wyznaczaniu
zasięgów poboru próbek gleby).
Pierwszą informacją jaka jest przydatna do określenia miejsca poboru jest
utwór z jakich gleba jest wytworzona.
Takie dane można uzyskać z map geologicznych ogólnodostępnych w formacie
WMS na stronach internetowych Państwowego Instytutu Geologicznego. Gleby wytworzone z margli są „naturalnie”
bardziej zasobne niż gleby z utworów
zwałowych bądź wodnego pochodzenia.
W podziale na zasięgi próbek w jakich
należy pobrać glebę, wiedza o potencjalnej zasobności jest podstawą.
Powierzchnia przykładowej działki, na
której widnieją numer 1 wynosi ok. 21 ha,
natomiast numer 2 to działka o powierzchni 8 ha. Jeden zasięg nie powinien przekraczać obszaru wielkości 4 ha. (rys. 1).
Rys. 1

Na załączonej mapie (rys. 2) informacje o tym co mamy pod powierzchnią
gleby umożliwia wydzielenie części zasięgów próbek. W szczególności:
 nr 1 (wytworzona z gliny zwałowej),
 nr 2 (piaski i gliny pochodzenia wodnego),
 nr 3 (piaski i gliny wodnomorenowe).
Zasięgi numer 1, 2 oraz 3 mieszczą się
w dopuszczalnych granicach 4 ha i nie
potrzebne jest kolejne ich rozdzielanie
w dalszych etapach. Przy wydzieleniu
granic pozostałych zasięgów, potrzebne
są nam nowe dane.
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Rys. 2
Do kolejnego etapu podziału poligonów najlepsze są mapy hydrograficzne
(rys. 3) z zasobów internetowych Geoportalu. Mapa tak samo jak ww. jest podana w formacie WMS i mówi nam o tym
co możemy napotkać w wierzchniej warstwie gleby. Piasek i glina będą się różnić składem oraz właściwościami, mimo,
że są wytworzone z tej samej skały macierzystej.

Zasięgi dla działki numer 7 i 8 możemy wyodrębnić poprzez różnice wysokości:
 nr 7 – na wzniesieniu,
 nr 8 – w obniżeniu terenu.
Z tak sporządzoną mapą oraz oddzielonymi poligonami próbek, możemy przystąpić do pobierania próbek gleby. Po wykonaniu badań i uzyskaniu wyników przenosimy dane zasobności gleb
w poszczególne pierwiastki na obrysowane zasięgi.

Rys. 5
Rys. 3
Kolory warstw na mapie hydrograficznej (rys. 3) informują o przepuszczalności
wody w głąb profilu glebowego. Na omawianym przykładzie możemy wydzielić
następne poligony:
 nr 6 (przepuszczalność średnia – od piasków średnich po piaski gliniaste),
 nr 5 (przepuszczalność bardzo słaba –
od glin ciężkich po iły),
 nr 4 (przepuszczalność słaba – od glin
lekkich po gliny średnie).
Pozostała nam tylko jedna działka,
która ma powierzchnię 8 ha i wymaga
podziału na dwie próbki.
Ostatnim etapem jest hipsometria, która jest najbardziej przydatna w terenie,
gdyż jej dane są widoczne gołym okiem.
Mapa ta obrazuje nam wysokości jakie są
na danej działce i są one dobrym punktem odniesienia w terenie (rys. 4).
Rys. 4

Po wykonanych badaniach możemy
przystąpić do wprowadzania wyników
na mapę. Rezultat jaki widzimy na mapie (rys. 5) uzyskujemy przez interpolację. Na wstępie nanosi się punkt wraz
z wynikami (pH, fosfor, potas, magnez)
przyporządkowanymi do odpowiednich
zasięgów. Punkt jest reprezentatywny
dla wszystkich nakłuć jakie wykonamy
w obrębie zasięgu. Do interpolacji nie
wliczamy obszarów, które są inne od sąsiednich (np. zasięg nr 10 to glina, a zasięgi nr 11, 15, 8, 9 to gleba lekka), wynika to z innych liczb granicznych. Podobnie traktować trzeba grunty orne od
TUZ-ów (np. zasięgi nr 40 i 41, a zasięgi nr 20, 21, 22).
Źródła:
- „Zastosowanie technik satelitarnych w rolnictwie zrównoważonym - wybrane przykłady zastosowań” M. Banaszkiewicz, S. Lewiński i in.
2012 Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
- „Możliwości teledetekcyjnej kontroli utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze
rolnej” Osińska-Skotak,
- K. Pluto-Kossakowska, J. i in. 2013 Czasopismo Archiwum Fotogrametrii, Kartografii
i Teledetekcji.

w polu i na łące

Technologia uprawy gryki
Gryka jako roślina uprawna znana jest od kilku tysięcy lat. Należy do rodzaju Fagopyrum. Tradycja uprawy gryki
w Polsce sięga 600 lat, a jej pojawienie się w naszym kraju związane jest z najazdami Tatarów w XIII w.
mgr inż. Artur Jankowski

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nidzica
Uprawa gryki na nasiona występuje
głównie na wschodzie kraju, mniej popularna jest w pozostałych regionach. Chętnie po tę roślinę sięgają gospodarstwa
ekologiczne, ponieważ w porównaniu do
pozostałych upraw nie wymaga specjalistycznej ochrony chemicznej. Wrażliwa
jest jednak na susze i duże wahania temperatur. Stresy te mocno ograniczają jej
wzrost i rozwój, przez co traktowana jest
jako roślina zawodna w plonowaniu. Gryka jest rośliną owadopylną, silnie uzależnioną od pszczół. Pogoda niekorzystna do
oblotu tych owadów mocno determinuje
liczbę zawiązanych nasion. Jednocześnie
jest dobrą rośliną miododajną i z 1 ha plantacji można uzyskać do 200 kg miodu gryczanego. Gryka jest rośliną jarą o krótkim
okresie wegetacji, wynoszącym 90-100 dni,
należy do rodziny rdestowatych.
MIEJSCE W ZMIANOWANIU
Gryka posiada dobrze rozwinięty system korzeniowy i dobrze wykorzystuje
składniki pokarmowe, co sprawia, że roślina ta jest mało wrażliwa na przedplon.
Natomiast rośliny uprawiane w zmianowaniu po gryce powinny być obficiej nawożone. Gryka należy do roślin tolerancyjnych na kwaśny odczyn gleby. Z powodzeniem można ją wysiewać także po pozostawionych na wiosnę międzyplonach.
Można ją już uprawiać na glebie o pH 5,0,
plonuje jednak lepiej przy odczynie zbliżonym do obojętnego. Udać się może nawet na glebach piaszczystych pod warunkiem dobrego zaopatrzenia roślin w wodę.
ZMIENNOŚĆ PLONOWANIA
Oprócz zalet należy wymienić także ujemne strony uprawy gryki. Główną jej wadą jest duża zmienność plonowania. Spowodowane jest to znacznym
zróżnicowaniem długości słupka i pręcików w jej kwiatach, co uniemożliwia
ich wiatropylność. Zapylanie gryki odbywa się więc z udziałem pszczół i innych
owadów. Ich oblot zależy od warunków
atmosferycznych. W okresie kwitnienia
gryki niesprzyjająca jest pogoda deszczowa i zimna, gdyż wówczas wobec małego oblotu pszczół uzyskuje się niskie
plony nasion. Jest rośliną o dużych wy-

maganiach klimatycznych. Bywa uszkadzana przez przymrozki, wolno się rozwija przy chłodnej pogodzie, co sprzyja
większemu zachwaszczeniu. Jest wrażliwa na niedobór opadów od wschodów
do pełni kwitnienia ze względu na silny
wzrost roślin (zwłaszcza przy ciepłej pogodzie) i duże z tym związane wymagania wodne, przy słabym jej systemie
korzeniowym. W okresie kwitnienia źle
znosi upalną pogodę z małą wilgotnością powietrza, co nie sprzyja skuteczności zapylania kwiatów.
NAWOŻENIE
Zalecane nawożenie mineralne pod grykę jest niższe niż pod zboża jare. Przy średniej zawartości w glebie fosforu i potasu,
przed siewem gryki, na wiosnę należy zastosować 30 kg P205 i 40 kg K20 na 1 ha.
W uprawie gryki należy stosować rozsądne nawożenie azotowe. Przenawożona bardzo nierównomiernie dojrzewa, co sprawia
trudności podczas zbioru. Na przeciętnym
stanowisku wystarczy 40-50 kg N/ha.
SIEW
Gryka jest rośliną ciepłolubną, sieje się
ją po wiosennych przymrozkach około
10-30 maja. Sprzyja to szybkiemu wzrostowi jej roślin i wczesnemu zakryciu
międzyrzędzi (dzięki dużej powierzchni
liści i rozgałęzianiu się). W takim przypadku chwasty są przygłuszone przez
grykę i stopień zachwaszczenia łanu nie
jest duży. Przy zbyt późnym siewie skraca się okres wegetacji, co ujemnie wpływa na plonowanie (gryka słabo się rozgałęzia). Gatunek ten wymaga starannie
uprawionej roli, gleba musi być dobrze
spulchniona i napowietrzona. Zalecana
ilość wysiewu gryki przy uprawie w szerokich międzyrzędziach to 45-58 kg/ha,
a przy uprawie w wąskie międzyrzędzia
80-92 kg/ha. Jako poplon na paszę można ją wysiewać do końca lipca. Zaleca się
wówczas wysiewać 50-75 kg nasion/ ha.
ODCHWASZCZANIE
Możliwości odchwaszczania gryki są
ograniczone. W uprawie tej zarejestrowane mamy tylko dwa preparaty przeznaczone do zwalczania chwastów jednoli-

ściennych. Oba oparte na są na fluazyfop-P butylu: Fusilade Forte 150 EC oraz
Trivko. Niestety nie mamy żadnego preparatu zarejestrowanego do zwalczania
chwastów dwuliściennych. Do najgroźniejszych chwastów należą: komosa biała,
szarłat szorstki, chwastnica jednostronna,
przytulia czepna, ostrożeń polny, rdestówka powojowata. Ze względu na nierównomierność dojrzewania gryki racjonalna jest
jej desykacja, gdy 60-70 proc. nasion ma zabarwienie brunatne, a liście górnych pięter zaczynają brązowieć. Można stosować
zbiór dwufazowy, ale mniejsze straty powoduje zbiór jednofazowy – kombajnem.
Z kolei uprawa gryki w wąskich międzyrzędziach (9-12 cm) zwiększa konkurencyjność tej uprawy względem chwastów.
ZWALCZANIE CHORÓB
I SZKODNIKÓW
Niestety, w przypadku zwalczania
chorób czy szkodników nie mamy zarejestrowanego żadnego preparatu chemicznego. Na szczęście gryka rzadko
jest porażana przez choroby czy szkodniki. Z chorób do najważniejszych należą: mączniak rzekomy i prawdziwy gryki, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Ze szkodników szkody o znaczeniu gospodarczym mogą wyrządzić: zmienniki i mszyce, czasem szkodniki glebowe
(rolnice, pędraki, drutowce).
ZBIÓR
Gryka dojrzewa nierównomiernie, co
sprawia, że wyznaczenie optymalnego
terminu bywa bardzo trudne. Do zbioru
powinno się przystąpić, gdy na szczytach
pędów nasiona już dojrzewają i większość z nich ma zabarwienie brązowe.
Można ją zbierać dwufazowo lub jednofazowo (wówczas wskazany zabieg dosuszający). Jeśli zebrane nasiona nie osiągnęły wilgotności poniżej 15 proc., należy je do tej wartości dosuszyć.
Źródła:
- Jasińska Z., Kotecki A. (red.). 2003 Szczegółowa uprawa roślin. T. 1. AR Wrocław, 510 ss.
- Grzebisz W. 2012. Gryka. [W:] Produkcja
roślinna – technologie produkcji roślinnej.
Cz. III. Hort-press, Warszawa
Bieżące Informacje nr 3 [355]  Marzec 2019
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zalety uprawy grochu siewnego
Groch siewny odgrywa podstawową rolę w grupie roślin strączkowych jako roślina jadalna i pastewna. Można
go uprawiać na nasiona lub zbierać w postaci zielonki. Nasiona roślin strączkowych, w tym grochu, odznaczają
się dużą zawartością białka (około 23-25 proc. w suchej masie) o bardzo korzystnym składzie aminokwasowym.
Groch siewny odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie jako roślina przerywająca częste następstwo zbóż po
sobie. Jest również bardzo dobrym przedplonem dla gatunków ozimych: rzepaku, jęczmienia i pszenicy.
mgr inż. Krzysztof Bartnik

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Węgorzewo
Groch (Pisum sativum) to jedna z najstarszych roślin uprawnych należąca do
roślin zielonych z rodziny bobowatych.
Uprawiany jest w wielu rejonach świata, ale pochodzi z zachodniej Azji i Kaukazu, wschodniej i południowej Europy
oraz Afryki Północnej. Groch to roślina
jednoroczna o krótkim okresie wegetacyjnym wynoszącym 100-110 dni, dlatego wykorzystywany jest jako przedplon.
Plantacja grochu pozostawia w glebie
resztki pożniwne, które zawierają około
20 kg P2O5, 25-60 kg K2O i 50-80 kg N na
1 ha. Uprawa grochu poprawia również
stan fitosanitarny gleby poprzez zwiększenie mikrobiologicznej aktywności gleby oraz jej właściwości fizyczne dzięki
dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu.
Groch to roślina o wysokiej wartości
odżywczej, dlatego też odgrywa ważną
rolę jako roślina paszowa, ale również jako jadalna. W jej skład chemiczny wchodzi około 23-25 proc. białka o dobrym
składzie aminokwasowym z dużą zawartością lizyny oraz treoniny i cysteiny
(mała zawartości aminokwasów siarkowych, w tym metioniny). Groch jest bogaty w witaminy z grupy B oraz witaminy A, E, K i C. W swym składzie zawiera także wiele mikro- i makroelementów: żelazo, potas, magnez, fosfor, selen,
mangan i molibden oraz kwas foliowy.
Jest bogaty w węglowodany, a co za tym
idzie, ma wysoką wartość energetyczną.
Stanowisko
Groch siewny jadalny ma stosunkowo duże wymagania glebowe. Najbardziej odpowiednie gleby dla uprawy grochu na nasiona to gleby średniej jakości
(kl. IIIa – IVa) będące w dobrej kulturze. Upraw na użytkowanie nasienne nie
należy lokalizować na glebach zbyt dobrych, gdyż następuje w tych warunkach
przewaga rozwoju wegetatywnego nad
generatywnym (nasiennym), przedłu-
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żenie okresu wegetacji, nierównomierne dojrzewanie i obniżka plonu. Odmiany pastewne (peluszki) mają niższe wymagania glebowe i powinny być uprawiane na glebach klas IVa i IVb. Gleby
kwaśne powinny być wapnowane, gdyż
zakwaszenie utrudnia rozwój pożytecznych bakterii brodawkowych współżyjących z grochem. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego (pH 6,57,2). Najlepszym przedplonem dla grochu
są zboża w 3.-4. roku po oborniku. Należy unikać uprawy grochu po sobie, po
innych strączkowych, po motylkowych
wieloletnich oraz po okopowych. Przerwa w uprawie grochu na danym polu
powinna wynosić 4-5 lat, ze względu na
rozwój chorób i szkodników.
Przygotowanie stanowiska pod groch
niczym nie odbiega od przygotowania
pod zboża jare, wystarczy standardowa
uprawa umożliwiającą swobodny i precyzyjny wysiew grochu. Należy jednak
mieć na uwadze, że groch wysiewa się
głębiej niż zboża czy rzepak, dlatego warto spulchnić nieco większą warstwę gleby.
Nawożenie
W przypadku grochu siewnego duże
znaczenie odgrywa prawidłowe nawożenie. Nawożenie grochu siewnego, zwłaszcza fosforem, powinno się stosować już
jesienią. Jednak na zakwaszonych stanowiskach lepiej zastosować fosfor wiosną
ze względu na niebezpieczeństwo powstania fosforanów żelaza i glinu.
Gleby zwięzłe i średniozwięzłe można nawozić potasem również jesienią. Na
glebach lżejszych korzystniej jest przeprowadzić nawożenie potasem wiosną
– ze względu na niebezpieczeństwo wypłukania tego składnika.
Nawożenie jesienią jest niekiedy trudne do wykonania, dlatego całość nawożenia bez szkody dla grochu można przesunąć również na okres wczesnej wiosny lub zaaplikować siewnikami z dozowaniem nawozów równolegle z siewem.

Wysokość dawek fosforu i potasu powinna być ustalona na podstawie zasobności gleby w te składniki. Średnio stosuje się fosfor w dawce od 80 do 110 kg/ha
P2O5 oraz potas w dawce od 90 do 110
kg/ha K2O. Nawożenie grochu siewnego azotem ogranicza się do zastosowania
dawki startowej przed lub podczas siewu
„pod korzeń” w ilości 20-30 kg/ha. Dawka startowa azotu ma na celu odżywić
młode rośliny, zanim nastąpi pełna symbioza z bakteriami brodawkowymi (do
ok. 3 tygodni po siewie). Nawożenie pogłówne azotem jest zbędne, a wręcz niewskazane – symbioza z bakteriami brodawkowymi zrobi to za nas!
Siew
Optymalny termin siewu grochu
z przeznaczeniem na suche nasiona przypada na okres od 20 marca do 15 kwietnia. W praktyce siew grochu powinien
nastąpić tak szybko, jak będzie to możliwe. Groch kiełkuje już w temperaturze 1-2°C i znosi wiosenne przymrozki
(do -6°C) zarówno podczas kiełkowania,
jak i początkowego wzrostu. Co więcej,
wczesny siew zapewnia większą ilość
wody w początkowym okresie wegetacji.
Nasiona grochu przed siewem należy zaprawić zaprawami grzybobójczymi
przeciw chorobom zgorzelowym - Sarox
T 500 FS w dawce 400 ml z dodatkiem
400 ml wody na 100 kg nasion lub Vitavax 200 FS w tej samej dawce. Bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaszczepić Nitraginą grochową (szczepionką bakteryjną). Korzystny wpływ Nitraginy na plonowanie grochu obserwuje
się na polach, na których groch dotychczas nie był uprawiany lub gdy przerwa
w uprawie była dłuższa niż 4-5 lat.
Odmiany
W krajowym rejestrze odmian grochu
siewnego znajdują się odmiany przeznaczone do uprawy na nasiona jadalne lub

w polu i na łące
paszowe na glebach klas bonitacyjnych I-IVa, które plonują w badaniach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych na poziomie prawie 4-4,5 t
z ha. Wszystkie aktualnie zarejestrowane odmiany mają listki przekształcone
w wąsy czepne, a średnia wysokość roślin wynosi niespełna 90 cm, co gwarantuje ich mniejsze wyleganie przed zbiorem. Do najwyżej plonujących (ze starszych odmian) należy Tarchalska, z zarejestrowanych ostatnio: Batuta, Lasso
i Mecenas.
Zwalczanie szkodników
Do najgroźniejszych szkodników grochu należą: oprzędziki, strąkowiec grochowy, pachówka strąkóweczka oraz
mszyce.
Oprzędziki pojawiają się najwcześniej
na plantacjach, bo w fazie wschodów.
Należy stosować insektycydy w chwili pojawienia się chrząszczy i po zaobserwowaniu pierwszych uszkodzeń liści (wygryzione ząbkowato blaszki na
brzegach). Próg szkodliwości (w okresie
od wschodów do stadium 2-3 liści) wynosi 10 proc. roślin z uszkodzeniami liści. Larwy oprzędzików żerują na brodawkach korzeniowych grochu, zubożając go w azot.
Mszyce powodują duże szkody, rośliny nie zawiązują strąków, następuje osypywanie się kwiatostanów środ-

kowych i górnych. Pośrednie szkody to
przenoszenie wielu chorób wirusowych.
Do zwalczania szkodnika należy przystąpić w okresie nalotu form uskrzydlonych. W razie potrzeby zabieg powtórzyć
po 10-14 dniach. Wartość progowa – pojedyncze mszyce na 20 proc. roślin.

Z reguły wystarcza jeden zabieg fungicydowy w trakcie wegetacji.
Zbiór nasion grochu

Zwalczanie chorób

Zbiór nasion grochu w praktyce wykonuje się metodą jednofazową. Do zbioru kombajnem przystępujemy, gdy 80-90
proc. nasion jest w pełni dojrzałych. Strąki powinny być suche, łodygi i liście zaschnięte.
Dostosowanie kombajnu do zbioru
grochu polega na zmniejszeniu obrotu bębna młócącego do 600-700 obrotów
na minutę, ustawieniu prędkości obrotowej wentylatora na 700-800 obr./min,
powiększeniu szczeliny roboczej do pozycji maksymalnej oraz dobraniu odpowiednich sit.
Nasiona grochu zbierane kombajnem
są z reguły zanieczyszczone częściami
roślin i ziemią, co powoduje wtórne nawilgocenie. Nasiona doczyszczone, o wilgotności 14-15 proc., nadają się do przechowywania.

Najgroźniejszymi chorobami w uprawie grochu siewnego są: askochytoza,
rdza grochu, mozaika zwykła grochu
oraz mączniak prawdziwy grochu. Zabiegi związane z ochroną grochu siewnego wykonuje się wg zasad integrowanej ochrony roślin. Zazwyczaj zdrowy
materiał siewny, odporna odmiana i odpowiednia przerwa w uprawie roślin
strączkowych na tym samym polu ograniczają występowanie chorób grochu.

Źródła:
- Wierzbicka B.: Groch na zielone i suche nasiona, Warszawa 2007
- Prezentacja multimedialna J. Nowak, listopad 2008 „Groch i peluszka”, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Bieniaszewicz T., Pliszka E., Wiatr K.:
Uprawa roślin strączkowych, WODR Olsztyn
- pl.wikipedia.org/wiki/Groch_zwyczajny
- atlas-roslin.pl

Strąkowiec grochowy – szkodliwe
są larwy tego chrząszcza uszkadzające
nasiona. Należy stosować insektycydy
na początku zawiązywania pierwszych
strąków. Zabieg powtórzyć po 10 dniach.
Próg szkodliwości: w okresie formowania
strąków dwa chrząszcze na 1 m2.
Pachówka strąkóweczka jest motylem. Szkodliwe są gąsienice uszkadzające nasiona. Opryskiwać w okresie zawiązywania pierwszych strąków. Zabieg powtórzyć po 10 dniach. Próg szkodliwości:
w okresie formowania strąków jedno złoże jaj na trzech roślinach.
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w polu i na łące

uprawa pszenicy jarej
w gospodarstwie ekologicznym

Pszenicę jarą uprawia się w Polsce na powierzchni około 600-650 tys. ha. Przed 50 laty forma jara stanowiła około
15 proc. areału uprawy pszenicy w kraju, w ostatnich latach jej udział wzrósł do 25 proc. Wzrost areału uprawy należy
wiązać przede wszystkim z niższymi kosztami jej produkcji, lepszą jakością ziarna oraz możliwością doboru lepszych
przedplonów, a także możliwością uprawy na nieco gorszych glebach.
inż. Wojciech Gryczka

Starszy Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Kętrzyn
Pszenica jara, ze względu na słabo
rozwinięty system korzeniowy, ma duże wymagania glebowe i pokarmowe.
Najodpowiedniejsze warunki wzrostu
i rozwoju znajduje na glebach o głębszym
profilu próchnicznym, dobrych właściwościach fizycznych, zasobnych w składniki pokarmowe o odczynie zbliżonym
do obojętnego.
Wymagania termiczne pszenicy jarej
nie są duże, kiełkuje w temp. 1-3°C i znosi przymrozki do minus 6°C. W porównaniu do innych zbóż, z wyjątkiem owsa,
posiada większe wymagania wodne.
W gospodarstwach ekologicznych
uprawa jej na słabszych glebach jest uzasadniona jedynie w przypadku wysokiej
ich kultury (wysoka zawartość próchnicy,
obojętny odczyn, duża miąszność poziomu próchnicznego, dobra struktura) oraz
doboru dobrego przedplonu (okopowe
nawożone obornikiem lub motylkowate).
Dobór i charakterystyka odmian
Wszystkie zarejestrowane w Polsce
odmiany pszenicy jarej charakteryzują
się bardzo dobrymi i dobrymi cechami
technologicznymi a większość z nich należy do grupy E lub A. Obok jakości ziarna o wyborze konkretnej odmiany do
uprawy w gospodarstwie ekologicznym
powinny decydować takie cechy jak:
 większa odporność na choroby grzybowe głównie występujące na liściach,
 większa zdolność konkurowania
z chwastami, determinowana wysokością roślin oraz typem ulistnienia
(odmiany wyższe o liściach ustawionych bardziej poziomo lepiej konkurują z chwastami),
 krótszy okres wegetacji, odmiany
wcześniej dojrzewające w mniejszym
stopniu porażone są przez choroby
grzybowe,
 dobra zdolność pobierania składników
nawozowych z gleby,
 mniejsze wymagania glebowe.
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Obok wymienionych wyżej wskazówek istotną informacją pomocną w podjęciu decyzji o doborze odmiany są wyniki lokalnych doświadczeń odmianowych
oraz uzyskiwane plony w sąsiednich gospodarstwach ekologicznych. Wskazane jest wysiewać w miarę możliwości po
2-3 odmiany. Umożliwi to wybór odmian
najlepiej dostosowanych do warunków
siedliskowych danego rejonu lub gospodarstwa.
Stanowisko w zmianowaniu
Pszenica jara, podobnie jak ozima, ma duże wymagania w stosunku do stanowiska. Dobre dla pszenicy jarej stanowisko powinno być zasobne w składniki pokarmowe, głównie w azot (wiązany biologicznie przez
przedplon lub z nawozów organicznych
zastosowanych pod przedplon, lub bezpośrednio pod pszenicę), wolne od specyficznych chorób przenoszonych na
rośliny następcze za pośrednictwem
gleby i resztek pożniwnych (głównie
choroby podstawy źdźbła) i z możliwie
ograniczonymi zasobami nasion i rozłogów chwastów. Dobrymi przedplonami dla pszenicy jarej są rośliny niezbożowe, w odróżnieniu od pszenicy
ozimej również zbierane późną jesienią (np. późne odmiany ziemniaka, burak pastewny, burak cukrowy, warzywa korzeniowe i kapustne). W lata suche, kiedy nie można dobrze przygotować pola pod pszenicę ozimą, uzasadniona jest uprawa pszenicy jarej po motylkowatych wieloletnich i ich mieszankach z trawami.
Możliwy jest również wysiew pszenicy jarej po roślinach zbożowych, ale
wówczas konieczna jest uprawa międzyplonu (ścierniskowego lub wsiewki) z dużym udziałem roślin motylkowatych lub
strączkowych, który będzie przyorany
późną jesienią. Udany międzyplon wzbogaci glebę w azot oraz poprawi jej aktyw-

ność biologiczną. Należy jednak podkreślić, że rozwiązanie takie zwiększa koszty produkcji, a uzyskany plon pszenicy
jarej będzie tu wyraźnie mniejszy niż po
dobrych przedplonach.
Ogólnie można oczekiwać, że po
przedplonach średniej wartości plon będzie o około 10-15 proc., a po przedplonach złych nawet o 25-35 proc. mniejszy niż na dobrych stanowiskach. Należy jednak podkreślić, że w rolnictwie
ekologicznym te obniżki są zdecydowanie większe niż w rolnictwie konwencjonalnym. Wynika to stąd, iż nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin częściowo ograniczają ujemne następstwa złego stanowiska.
Uprawa roli
W rolnictwie ekologicznym pszenica
jara może być wysiewana po trzech grupach przedplonów:
 Późno zbierane rośliny niezbożowe
(burak pastewny, niektóre warzywa,
późny ziemniak, ewentualnie kukurydza itp.)
 Wsiewki międzyplonowe (głównie koniczyna czerwona lub biała z trawami,
rzadziej lucerna chmielowa)
 Zboża, po których powinny być uprawiane międzyplony ścierniskowe na
przyoranie
W przygotowaniu roli pod wysiew
międzyplonów najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie głębszej podorywki i jej odpowiednie doprawienie agregatem złożonym z brony i wału strunowego. Taki wariant uprawy stwarza szansę na optymalny wysiew roślin drobno
i grubonasiennych.
Uprawa przedzimowa
Podstawowym elementem uprawowym w każdym z wariantów jest orka
przedzimowa. Jej głębokość pod psze-

w polu i na łące
nicę może wahać się od około 18 cm na
glebach w dobrej kulturze, wolnych od
chwastów wieloletnich, do 25-28 cm na
polach silniej zachwaszczonych. Powinno się ją wykonać wcześniej (do końca
października) w warunkach optymalnego uwilgotnienia gleby.
Wiosenna uprawa przedsiewna
Uprawa powinna umożliwiać uzyskanie sprawnej i nieprzesuszonej roli, gdyż
taki stan roli sprzyja uzyskaniu szybkich
i wyrównanych wschodów.
Wiosennych prac nie należy rozpoczynać przy zbyt dużej wilgotności gleby, bo
prowadzi to do nadmiernego zagęszczenia gleby w śladach po przejazdach kół
ciągnika i ujemnie wpływa na wschody
i wzrost zbóż. Ważne jest również wyposażenie ciągników w spulchniacze śladów,
a w miarę możliwości również w koła
bliźniacze. Uprawę zaczyna się od włókowania, a w zdecydowanej większości gospodarstw od bronowania. W następnej
kolejności najkorzystniej jest zastosować
zestaw złożony z kultywatora o wąskich
łapach i wału strunowego lub brony i wału strunowego. W rolnictwie ekologicznym wskazane jest wykonanie przynajmniej dwóch zabiegów w celu zniszczenia
możliwie dużej liczby siewek chwastów.
Umieszczenie wysiewanych nasion na pożądanej, jednakowej głębokości, oraz równomierne rozmieszczenie na powierzchni
pola stwarza warunki do uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów i wyrównanego łanu, a to:
 zwiększa konkurencyjność w stosunku do chwastów, gdyż wszystkie miejsca niezajęte przez roślinę uprawną
będą wykorzystywane przez chwasty
 powoduje, że wszystkie rośliny znajdują się w podobnych fazach rozwojowych, wówczas można w optymalnych terminach zastosować mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne (głównie
bronowanie), którego skuteczność jest

szczególnie duża w przypadku chwastów będących w stadium siewek.
Zła przedsiewna uprawa roli powoduje umieszczenie nasion na różnej głębokości. Rośliny wyrastające z nasion zbyt
głęboko umieszczonych są osłabione. Natomiast nasiona umieszczone zbyt płytko w ogóle nie kiełkują, gdyż powierzchniowa warstwa gleby szybko wysycha.
Wyrównane wschody sprzyjają również
uzyskaniu łanu o korzystnej architekturze, który charakteryzuje się zbliżoną
liczbą źdźbeł na każdej roślinie, podobną ich wysokością i prawidłowo ukształtowanymi kłosami. Tylko taki łan jest
konkurencyjny w stosunku do chwastów
i może wydać względnie duży plon.
Nawożenie
Przyjmuje się, że w gospodarstwach
ekologicznych powinny być stosowane nawozy wapniowe wolnodziałające (głównie
węglanowe) w mniejszych dawkach 1,5-2
t/ha. Dawki nawozów fosforowych i potasowych powinny być tak ustalone, aby
wnoszona dawka P2O5 lub K2O wynosiła 50-70 kg/ha. W gospodarstwach ekologicznych można stosować tylko takie nawozy, które znajdują się na „Wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym”, który
prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach.
Zaopatrzenie roślin w azot
W rolnictwie ekologicznym podstawowe znaczenie ma zasobność stanowiska
w azot, a głównymi źródłami tego składnika dla pszenicy są:
 obornik lub kompost stosowany pod
przedplon, można szacować, że w powszechnie stosowanych dawkach około 25-30 t/ha, pszenica może pobrać
30-50 kg/ha azotu,

 przyorane resztki pożniwne roślin motylkowatych drobnonasiennych lub
strączkowych. Im te zasiewy są bardziej udane, tym pozostawiają więcej związanego biologicznie azotu
w resztkach pożniwnych. W zależności od wielkości ich plonu roślina może pobrać 30-80 kg/ha azotu.
Termin siewu
Pszenica kiełkuje w temp. 1-3°C i znosi przymrozki do -6°C, w związku z tym
korzystnie reaguje na wczesne siewy. Jednak w rolnictwie ekologicznym wysiew
jej w zbyt wilgotną i zimną glebę przedłuża okres wschodów i zwiększa zachwaszczenie. Dlatego często korzystniej
jest wysiać ją nieco później, ale w ogrzaną glebę. Terminu siewu nie należy jednak zbyt opóźniać, gdyż zmniejszy to
wykorzystanie zapasów wody.
Regulacja zachwaszczenia
Mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne
wykonywane w okresie wegetacji, obok
niszczenia chwastów, likwidują skorupę
na powierzchni gleby, ograniczają parowanie wody oraz pobudzają zboża do
krzewienia się i rozwoju systemu korzeniowego. Skuteczność brony jest tym
większa, im:
 młodsze są chwasty,
 drobniejsze nasiona,
 na mniejszej głębokości znajdują się
kiełkujące nasiona,
 bardziej pulchna jest wierzchnia warstwa gleby.
W zbożach jarych skutecznym sposobem niszczenia chwastów jest 2-3-krotne zastosowanie brony chwastownika.
Pierwsze bronowanie można wykonać
przed samym ukazaniem się wschodów.
Od fazy 3. liścia do końca fazy krzewienia można wykonać dwukrotne bronowanie.
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nowości technologiczne w produkcji zwierzęcej
Każdy hodowca powinien znać potrzeby swoich zwierząt, dbać o ich zdrowie oraz o warunki, w jakich przebywają
zwierzęta. Zapewnienie właściwych warunków hodowli gwarantuje nie tylko znakomitą jakość uzyskanych produktów,
ale także brak chorób, które mogą wystąpić w chowie. Z pomocą przychodzą rolnikom nowe technologie.
lic. Edyta Juniewicz

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Elbląg

Na podstawie danych konsumenckich
w Polsce spożywa się najwięcej mięsa
drobiowego. Właściciele ferm drobiu,
chcąc podnieść swoją produktywność zarówno w produkcji mięsa drobiowego,
jak i jaj, wzbogacają swoje gospodarstwa
o coraz to nowocześniejsze rozwiązania
technologiczne. Młode kurczaki (pisklęta) są bardzo wrażliwe na zmianę takich
czynników jak: temperatura otoczenia,
wilgotność podłoża oraz przepływ powietrza w kurniku. Kurczaki, które mają kilka dni, wymagają szczególnych warunków ze względu na niedojrzały układ
termoregulacyjny, dlatego też należy je
dogrzewać i naświetlać. Takie czynności
mają wpływ na zwiększenie się kosztów
produkcji drobiu.
Jedną z najnowszych technologii stosowanej w hodowli drobiu jest HatchBrood. Ma na celu nie tylko przyspieszenie
procesu dorastania, ale również zmniejszenie kosztów dojrzewania piskląt. Czas
odchowu jest w ten sposób ujednolicony. Technologia polega na umieszczeniu
w jednostce systemowej 39 500 sztuk jednodniowych piskląt, dzięki czemu zoptymalizowane parametry, tj. powietrze,
pasza czy woda, dostarczane są w takiej
samej ilości dla każdego kurczaka. Taki
system sprawia, że każdy pisklak ma odpowiednią ilość miejsca, która wpływa
na jego samopoczucie, a co za tym idzie,
jego rozwój fizyczny.
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Młode znajdują się w specjalistycznych koszach, w których mają swobodny dostęp do poidła z bieżącą wodą oraz
pojemników z paszą, która może pomieścić pokarm na pierwsze cztery dni życia.
Kurczęta potrzebują również odpowiedniego oświetlenia, które jest niezbędne
do prawidłowego ich wzrostu, dlatego
w technologii HatchBrood zastosowano żarówki LED, dzięki którym kurczęta odpowiednio się rozwijają, a jednocześnie zmniejszane są koszty energii elektrycznej w hodowli. Badania wykazały, że kurczaki dorastające w technologii
HatchBrood znacznie zwiększają swoją masę ciała oraz swoją wydajność, co
prowadzi do zwiększenia się rentowności gospodarstwa.

W produkcji zwierzęcej wciąż poszukuje się nowych rozwiązań, które wpłyną
na poprawę wyników chowu. W ostatnich latach w produkcji trzody chlewnej udało się dokonać postępu w zakresie liczby prosiąt urodzonych i odchowanych od lochy w miocie, jednak zwiększenie liczebności miotów wpływa na
spadek masy ciała nowo narodzonych
prosiąt, ich słabszą żywotność, co prowadzić może do eskalacji procenta upadków. Największym wyzwaniem każdego
hodowcy trzody chlewnej jest dostarczenie odpowiedniej ilości mleka i siary dla
prosiąt. Do tego celu wykorzystywane są
preparaty mlekozastępcze, jednak samo
ich przygotowanie co 3-5 h, utrzymanie
w odpowiedniej temperaturze i podanie zajmuje dużo czasu. System płynnego karmienia prosiąt Neopigg RescueCare dostarcza mlekozastępczy pełnowartościowy preparat, który można podawać
już od 4. dnia życia prosięcia i który nie
jest konkurencją dla mleka lochy. Skład
tego preparatu został tak dostosowany
do zapotrzebowania pokarmowego, aby
zwiększyć żywotność i poprawić tempo
wzrostu prosiąt, a ustabilizowane pH jest
gwarancją świeżości pokarmu.
System Neopigg RescueCare jest obiegiem zamkniętym, a w jego skład wchodzą m.in. sterowniki, mieszacze o różniej
pojemności, wymienniki ciepła, pompy
itp. Najważniejszą częścią tego systemu
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są opatentowane miski, które nie pozwalają na to, aby pokarm trafił do obiegu.
Kolejnym rozwiązaniem jest inkubator
Neopigg RescueDeck, który wyposażony w ruszt i dwie miski na preparat
mlekozastępczy może być zamontowany w innym pomieszczeniu, jak i nad
kojcem porodowym. Według badań system automatycznego dokarmiania prosiąt
wpływa na skrócenie laktacji loch, przyrost masy ciała prosiąt oraz zmniejszenie
ich śmiertelności do odsadzenia, jak i na
wzrost oproszeń.
Fermentowane produkty białkowe
znajdują zastosowanie zarówno w żywieniu drobiu, jak i trzody chlewnej. Ich zaletą jest wysoka zawartość dobrze przyswajanych aminokwasów, składników
mineralnych oraz obniżona ilość substancji antyodżywczych. Badania żywieniowe na trzodzie chlewnej wskazują wysoką przydatność żywienia loch i prosiąt
fermentowanymi paszami białkowymi.
Poprawiło to funkcjonowanie ich przewodu pokarmowego, a fermentowana
poekstrakcyjna śruta sojowa oraz rzepakowa miały duży wpływ na zmniejszenie grzybów i bakterii w przewodach pokarmowych prosiąt.
Produkcja bydła mięsnego nie jest
w Polsce tak rozpowszechniona, jak bydła mlecznego. Do najbardziej popularnych należy system opasu buhajów i system opasu jałówek. System opasu buhajków polega na doprowadzeniu odsadków ze stada mięsnego do 16. miesiąca
życia do wagi ubojowej. Najbardziej odpowiednim typem opasu jest cielę, które w okresie urodzeniowo-odsadzeniowym uzyskało przyrost wagi powyżej
1,25 kg/dzień.

Interesującym rozwiązaniem jest system opasu stosowany w Irlandii, gdzie
stosuje się intensywny opas buhajków
HF do wieku poniżej 16. miesiąca ich
życia. Według nich najlepszym materiałem do tego opasu jest krzyżówka krowy
HF z buhajem mięsnym, gdzie można je
utrzymywać na pastwisku nawet do wagi 250 kg. System opasu jałówek najkorzystniejszy jest w wieku ok. 20 miesięcy,
gdzie jeszcze w okresie przedodsadzeniowym waga takiej jałówki wynosi ok. 290
kg. Najkorzystniejszy przyrost wagi nie
powinien być niższy niż 1,2 kg dziennie.
W produkcji bydła mlecznego bardzo
korzystnym rozwiązaniem jest przejście
z uwięzionego systemu utrzymania zwierząt na system bezuwięzieniowy. Dzięki
swobodnemu przemieszczaniu się krów
w oborach wolnostanowiskowych produkcja jest wydajniejsza i bardziej rentowna. Dowolna możliwość wyboru
miejsca do leżenia przez krowę oraz wyżej wspomniana swoboda przemieszczania się mobilizują gospodarza do doskonalenia techniki utrzymania zwierząt na
różnych podłożach. Najbardziej rozpowszechnione podłoża to słoma i trociny,
jednak niekiedy stosowane są też maty i materace, również wodne. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie
piasku, jednak ten system jest specyficzny ze względu na aplikację i wymianę
piasku razem z odchodami zwierzęcymi. Korzyści, jakie płyną z tej technologii,
to przede wszystkim ograniczenie przenoszenia się bakterii i innych drobnoustrojów na inne zwierzęta. Piasek dzięki swojej strukturze formuje się odpowiednio do pozycji, w jakiej znajduje się

krowa, dzięki temu nagrzewa się i utrzymuje ciepło przez dłuższy okres. Podczas
wstawania, dzięki przyczepności, ogranicza się ryzyko poślizgu racic, upadku lub
otarć zwierzęcia.
Nowoczesną technologią żywienia bydła mlecznego jest system TMR. TMR
(Total Mixed Ration) są to dokładnie wymieszane składniki pokarmowe, które
stanowią całkowita pełnowartościową
i pełnoporcjową mieszaninę pasz objętościowych i treściwych, dodatków mineralnych, witamin i innych składników.
Aspektami w tym żywieniu jest ograniczenie wybiórczego wyjadania poszczególnych składników, pobieranie pasz we
właściwych proporcjach, możliwość zastosowania większego udziału paszy treściwej w dawce pokarmowej oraz zmniejszenie nakładów pracy. Dzięki tym zaletom tworzą się sprzyjające warunki do
poprawy zdrowotności w stadzie oraz
wzrostu wydajności mlecznej.
Doskonała jakość otrzymywanych
produktów, brak chorób oraz dobrostan
zwierząt to efekt zastosowania innowacyjnych technologii. Znajomość potrzeb
zwierzęcych przez hodowcę zapewni
komfort hodowanym zwierzętom, a także pozytywnie wpłynie na zwiększenie
rentowności całego gospodarstwa.
Źródła:
- rolnikszukatechnologii.pl
- www.nestling.pl
- www.farmer.pl
- lnb.pl
- www.portalhodowcy.pl
- www.tygodnik-rolniczy.pl

Wyróżnić można trzy rodzaje opasu: intensywny, półintensywny i ekstensywny. Najbardziej popularnym opasem
w naszym kraju jest opas półintensywny. Polega na dwuetapowym sposobie
żywienia, gdzie w pierwszym etapie półroczne buhaje żywią się świeżą zielonką z pastwisk, natomiast w drugim, gdy
kończy się etap pastwiskowy, zwierzęta
przenoszone są do budynków, gdzie odbywa się kompensacja wzrostu. Jest to
intensywne żywienie dla nieco nieodżywionych zwierząt po sezonie pastwiskowym, gdzie przyrost masy może wynosić
nawet 1,5 kg dziennie. W tym systemie
opas trwa do masy buhajków 550-670 kg
i wieku około 20-24 miesięcy.
Bieżące Informacje nr 3 [355]  Marzec 2019
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Antybiotykooporność u zwierząt,
czyli gdy więcej znaczy gorzej
Oporności bakterii na antybiotyki nie jest niczym nadzwyczajnym, jednakże obecnie obserwuje się narastanie tego zjawiska. Bakterii odpornych na działanie antybiotyków przybywa w takim tempie, że zaczyna to stanowić jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny i weterynarii, znacznie zwiększając zagrożenie epidemiologiczne.
inż. Joanna Kwiatkowska

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie
Antybiotyki wprowadzone do organizmu chorego człowieka lub zwierzęcia mają na celu wywołanie w drodze
współdziałania z siłami odpornościowymi
leczonego organizmu określonego efektu leczniczego, który prowadzi do zabicia bakterii lub zakłócenia ich procesów
życiowych (zahamowanie wzrostu i rozmnażania). Kolejnym etapem jest usunięcie bakterii lub ich pozostałości z organizmu, czego rezultatem jest cofnięcie się
objawów chorobowych. Przed odkryciem
przez Alexandra Fleminga w 1928 roku
penicyliny choroby zakaźne były przyczyną śmierci i ciężkich powikłań u setek
milionów ludzi. Działanie penicyliny polega na hamowaniu procesów tworzenia
ściany komórkowej bakterii, ograniczaniu ich namnażania się, a w konsekwencji śmierci. Naturalnie penicylina jest produktem pleśni (Penicillium notatum i Penicillium chryzogenum) i charakteryzuje się
stosunkowo wąskim spektrum działania
przeciwbakteryjnego.
Niestety, coraz częściej ma miejsce lekooporność drobnoustrojów. Szczególnie
niepokojąca jest postępująca lekooporność
drobnoustrojów powodujących infekcje
u ludzi.
Lekooporność jest zjawiskiem naturalnym, ponieważ bakterie podobnie jak inne
organizmy żywe, nie tylko chorobotwórcze, są zdolne do uruchomienia swego
rodzaju mechanizmów obronnych, które
pozwalają im przetrwać w obecności leku
czy szerzej – w obecności substancji dla
nich szkodliwych. Giną osobniki wrażliwe na zastosowane leki, a przeżywają organizmy najbardziej odporne, zdolne do
dalszego rozmnażania, a więc namnażają
się organizmy coraz bardziej oporne na leki. Antybiotykooporność bakterii to oporność niektórych szczepów bakterii na stosowane przeciwko nim antybiotyki. Można wyróżnić antybiotykooporność pierwotną i antybiotykooporność nabytą. Antybiotykooporność pierwotna, inaczej na-
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zywana też naturalną, to naturalna postać bakterii, która nie daje możliwości zadziałania przeciwko nim określonych antybiotyków. Nabyta antybiotykooporność
powstaje w momencie, gdy bakterie pod
wpływem długotrwałego stosowania tego
samego antybiotyku stają się niewrażliwe
na jego działanie. Nadal funkcjonują dwie
główne przyczyny powstawania i szerzenia się antybiotykooporności drobnoustrojów, do której przyczynia się człowiek.
Jest to niewłaściwe i nadmierne, a więc
w konsekwencji nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków w medycynie ludzkiej i w rolnictwie.
Niewłaściwie prowadzone gospodarstwa produkcyjne, a takich przykładów
w świecie niestety ciągle nie brakuje (szczególnie duże tuczarnie świń, pomieszczenia
z drobiem utrzymywanym w nadmiernym
zagęszczeniu) w określonych warunkach
mogą być miejscem rozwijania się drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym pasażowalnych (trwale zdolnych do zarażania) na człowieka. Sprzyja temu produkcja w zamkniętych pomieszczeniach, wykorzystywanie do produkcji ras i mieszańców coraz szybciej rozwijających się (przyrastających na wadze) zwierząt, co często
prowadzi do obniżenia poziomu dobrostanu utrzymywanych zwierząt, w tym też do
między innymi zwiększenia poziomu stresu u zwierząt, a to skutkuje osłabieniem ich
systemu immunologicznego (odpornościowego) i w konsekwencji sprzyja rozwojowi
infekcji (zakażenia) i postępowaniu choroby. Producenci żywca zwierzęcego leczą
chore osobniki, ale też, zwłaszcza w systemach fermowego utrzymania zwierząt, starają się zapobiegawczo ograniczać zachorowalność na najczęściej występujące choroby. W krajach Europy Zachodniej i USA antybiotyki do produkcji zwierzęcej wprowadzono w latach 50. XX wieku. W Polsce ten
proces nastąpił 20 lat później. Niestety, antybiotyki nie są stosowane tylko w koniecznych przypadkach. W ostatnich latach tylko
ok. 20 proc. antybiotyków użytych w rol-

nictwie było wykorzystywanych w celach
leczniczych, a aż 80 proc. w celach profilaktycznych oraz w celu zwiększenia tempa przyrostów zwierząt. Szacuje się, że aż
od 40 do 80 proc. antybiotyków w rolnictwie było użytych niepotrzebnie.
Antybiotyki zaczęły być stosowane
w chowie zwierząt, kiedy badania naukowe dowiodły, że powodują dodatkowo
szybszy wzrost i zwiększone przybieranie
zwierząt na wadze. Powodowało to zwiększoną produkcję mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Do paszy
dodawane były tzw. paszowe dodatki antybakteryjne (AGP – Antibiotic Growth Promotores lub AMGP – Antimicrobal Growth
Promotores). Powodują one hamowanie rozwoju mikroorganizmów znajdujących się
w przewodzie pokarmowym zwierząt hodowlanych. Dodatki miały służyć optymalizacji procesów trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, a w rezultacie przyspieszyć przyrost wagi zwierząt
i tym samym poprawić opłacalność produkcji. W niektórych częściach świata antybiotyki stosowane są także w opryskach
drzew owocowych stosowanych przeciw
bakteriom znajdującym się na powierzchni owoców, a także stosowane w dużych
ilościach (50-60 kg na akr) w farmach hodowlanych łososia.
Pierwsza antybiotykooporność w przypadku rolnictwa została zaobserwowana
w Wielkiej Brytanii w 1963 roku, kiedy to
odkryto oporny szczep Salmonella typhimurium. O problemie narastania antybiotykooporności może też świadczyć fakt, iż dawka zalecana w leczeniu infekcji u zwierząt
w latach 50. wynosiła 5-10 ppm, natomiast
już w końcu lat 90. zwiększyła się 10-, a nawet 20-krotnie. Szczepy oporne na antybiotyki, powstające na farmach, przenoszą się
do środowiska ludzkiego poprzez odchody zwierząt (oszacowano, iż nawet 80-90
proc.). Poważnym problemem zanieczyszczenia środowiska antybiotykami oraz
ich pochodnymi jest obornik i gnojowica.
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Tab. 1. Wykaz najważniejszych antybiotyków dodawanych do pasz w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
l.p.
Nazwa antybiotyku
l.p.
1.
Awilamycyna
11.
2.
Bacytracyna
12.
3.
Chlorotetracyklina*
13.
4.
Erytromycyna*
14.
5.
Flawomycyna* = Bambermycyna
15.
6.
Gryzeofulwina
16.
7.
Hygromycyna
17.
8.
Kormogrizyna
18.
9.
Linkomycyna*
19.
10.
Monenzyna
20.
*antybiotyki stosowane w leczeniu ludzi i zwierząt

Nazwa antybiotyku
Neomycyna*
Nowobiocyna
Nystatyna
Oksytetracyklina*
Oleandomycyna
Penicylina*
Salinomycyna
Spiramycyna
Tiamulina
Tylozyna

Tab. 2. Antybiotyki stosowane w weterynarii i w medycynie
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa antybiotyku / grupy
Penicylina
Cefalosporyna
Tetracyklina
Chloramfenikol
Aminoglikozydy
Spectinomycina
Linkozamid

Z ekologicznego punktu widzenia najbardziej niekorzystny jest chów bezściółkowy
trzody chlewnej, ponieważ powoduje powstawanie dużych ilości gnojowicy. Gnojowica, czyli mieszanina odchodów, wylewana jest na pola uprawne. Wpływ na jej
jakość ma żywienie oraz stosowanie leków
w hodowli zwierząt, których pozostałości
poprzez przenikanie do wód gruntowych
przedostają się dalej do środowiska naturalnego. Oddziałują na mikroorganizmy
w glebie i w zbiornikach wodnych, gdzie
żyją ryby i inne organizmy wodne. Powodują powstawanie opornych szczepów mikroorganizmów, które stanowią niebezpieczeństwo dla ludzi oraz zwierząt lądowych
i wodnych. Ludzie zjadają niedomyte warzywa i owoce, które zostały nawożone taką gnojowicą pochodzącą z ferm, i wprowadzają antybiotyki do organizmu, powodując dalsze konsekwencje. Ważną drogą jest również przenoszenie się opornych
szczepów przez wektory, jakimi są pracownicy farm w przypadkach niewłaściwie realizowanej bioasekuracji.
Dlatego też konieczne wydaje się wprowadzenie szczegółowej kontroli antybiotykoterapii weterynaryjnej, której stosowanie
powinno podlegać takim kontrolom i regulacjom, jak te stosowane w antybiotykoterapii medycznej. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem zu-

l.p.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.

Nazwa antybiotyku / grupy
Makrolidy
Nitrofurany
Nitroimidazole
Sufonamidy
Trimetoprim
Polimyksin
Chinolony

życia w hodowli zwierząt tzw. krytycznie
ważnych antybiotyków, tj. najsilniejszych
w leczeniu chorób ludzi.
Według informacji CIWF Polska (Compassion in World Farming – międzynarodowa organizacja działająca na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych)
zdarzają się przypadki, że zwierzętom podaje się trzy razy więcej antybiotyków, niż
wynosi zalecana bezpieczna dawka.
W ciągu 3 lat (2011-2014) zużycie antybiotyków w rolnictwie wzrosło o 23 proc.
Zdecydowanie większy odsetek stosowanych przeciwbakteryjnych leków weterynaryjnych stanowią te, które są przeznaczone dla zwierząt gospodarskich, z których pozyskuje się produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi. Tylko w 2015 r.
zwierzętom hodowlanym podano niemal
600 ton tych środków.
Przykłady antybiotykoopornych drobnoustrojów:
 Enterococcus faecalis, czyli paciorkowiec
kałowy – powoduje zakażenia układu
moczowego,
 Staphylococcus aureus, gronkowiec złocisty – powoduje ropne zapalenie skóry,
śluzówek, tkanki łącznej, kości, sepsę,
 Streptococcus pyogenes, paciorkowiec
ropny – powoduje zapalenie gardła, liszaj, nekrozę tkanek.

Postępujący rozwój technologii w przemyśle rolniczym ciągle tworzy warunki dla intensywnego chowu zwierząt gospodarskich. Olbrzymią rolę w powstawaniu lekoopornych bakterii jelitowych odegrała możliwość wieloletniego stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu, które w końcu zostało prawnie zakazane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1831/2003 i weszło w życie dopiero od 2006 r. Inspekcja weterynaryjna kontroluje gospodarstwa w zakresie obecności i stosowania
antybiotyków w produkcji zwierzęcej, ale
też regularnie kontroluje 124 hurtownie
produktów leczniczych weterynaryjnych
oraz około 7 tys. zakładów leczniczych
dla zwierząt. Corocznie jest to około 1200
kontroli. W Polsce realizowany jest, co roku opracowywany na nowo, krajowy program kontroli obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i żywności pochodzenia
zwierzęcego. Merytorycznym konsultantem programu jest Państwowy Inspektorat Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach.
Dane dotyczące zużycia antybiotyków
stosowanych w weterynarii są zbierane
na poziomie hurtowni farmaceutycznych,
które sprzedają produkty lecznicze weterynaryjne. Następnie w kwartalnych raportach są przekazywane do systemu informatycznego administrowanego przez
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. W odniesieniu do zwierząt gospodarskich w poszczególnych latach:
2011 r. – 471 ton

2014 r. – 578,5 tony

2012 r. – 516,4 tony 2015 r. – 582,5 tony
2013 r. – 575,6 tony 2016 r. – 570,2 tony
Aktualnie obowiązuje informacja
głównego lekarza weterynarii o racjonalnym stosowaniu antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Zasadniczym elementem tej informacji są stwierdzenia:
 W przypadku potwierdzenia, że w gospodarstwie stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia, lub właściciel zwierząt nie
posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta nie będą mogły zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi.
 Osoby stosujące antybiotyki w sposób
nielegalny lub bez nadzoru lekarza weterynarii, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi i stratami finansowymi.
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w chlewni i oborze
Koalicja „Ratujmy nasze antybiotyki” apeluje o zmniejszenie zużycia antybiotyków w całej Unii Europejskiej o 50
proc. do 2020 r. i o 80 proc. do 2050 r.
Wzywa rządy państw członkowskich,
producentów żywności i europejskich decydentów politycznych do podjęcia natychmiastowych działań:
 Wprowadzenia zakazu rutynowego
profilaktycznego podawania antybiotyków grupom zdrowych zwierząt;
 Wprowadzenia całkowitego zakazu
stosowania wszystkich krytycznie
ważnych antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem
tych antybiotyków. Krytycznie ważne antybiotyki powinny być stosowane wyłącznie w leczeniu poszczególnych chorych zwierząt;

 Podjęcia działań mających na celu
poprawę zdrowia i warunków życia
zwierząt hodowlanych.
Jeżeli wykorzystanie antybiotyków
nie zostanie radykalnie zdyscyplinowane, zbliży się czas, gdy zaczynie brakować antybiotyków skutecznych w leczeniu ludzi. Wtedy każda rana może być
tą śmiertelną, a rutynowe operacje mogą okazać się niezwykle niebezpieczne. Jednakże coraz większa świadomość
hodowców i konsumentów skłania do
wprowadzenia alternatywnych metod
produkcji poprzez: stosowanie w hodowli i chowie zwierząt probiotyków, pełnowartościowej paszy, i zwiększenia bioasekuracji, czyli stosowanie takich działań i środków, aby zapobiegać przedosta-

niu się infekcji do budynków fermy oraz
aby kontrolować dalsze rozprzestrzenianie się infekcji na terenie fermy. Przede
wszystkim jednak niezwykle istotna
okazuje się kompleksowa poprawa dobrostanu zwierząt na fermach, czyli poprawa sposobu, w jakim są utrzymywane i użytkowane.
Źródła:
www.ciwf.pl
- „Antybiotykooporność u zwierząt” Rodian
Pawłowski; WMODR z siedzibą w Olsztynie 2018 r.
- ,,Antybiotykooporność u ludzi” Joanna Kazberuk; WMODR z siedzibą w Olsztynie
2018 r.
- Opracowania własne.

zapalenie płuc u cieląt – przyczyny i proﬁlaktyka
Każdy hodowca bydła dąży do tego, aby jego stado cechowało się jak najlepszą zdrowotnością. Szczególną ochroną
objęte powinny być cielęta. Do najczęstszych schorzeń występujących u cieląt zaliczamy zapalenie płuc. Związane jest
to z ich budową.
mgr inż. Katarzyna Kania

Stażysta Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ełk
Cielęta rodzą się z nie do końca wykształconą odpornością narządu oddechowego, osiągają ją dopiero około 3. tygodnia życia. Do tego czasu odporność
zapewnia im spożywanie siary. W związku z tym bardzo ważne jest, aby cielę
po urodzeniu miało możliwość jak najszybciej pobrać odpowiednią ilość siary. Najczęściej cielęta chorują w okresie jesienno-zimowym. Jest to związane
z nieodpowiednimi warunkami panującymi w budynkach inwentarskich, czyli
zbyt duża wilgotność, za niska temperatura, przeciągi związane z nieszczelnymi
oknami i drzwiami czy też źle działający system wentylacji. Innym czynnikiem
powodującym zmniejszenie odporności
u cieląt, a tym samym zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania na zapalenie płuc jest stres związany m.in. z odstawieniem od matki czy zmianą stada.
Choroby płuc u cieląt są powodowane przez wirusy, bakterie oraz robaczyce
płuc. Najczęstsze wirusy wywołujące zapalenie płuc to wirus BRSV i parainfluenza typu III, które występują w większości stad bydła. Groźny jest także wirus
zakaźny zapalenie nosa i tchawicy bydła,
który jest mniej powszechny i najczęściej
występuje u starszych cieląt. Należy jeszcze wspomnieć o wirusowej biegunce by-
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dła. Chociaż nie powoduje uszkodzenia
płuc i dróg oddechowych, to powoduje
osłabienie odporności na choroby płuc.
Bakterie najczęściej wywołujące choroby płuc to: manhemia heamolytica (bardzo
agresywny patogen), pasteurella multocida
(aktywuje się po infekcjach wirusowych),
mycoplasma bovis (stany zapalne wywołane
przez tę bakterię są bardzo trudne do wyleczenia). W tym miejscu należy zaakcentować, że przeważnie infekcje oddechowe
u cieląt mają podłoże mieszane, czyli wirusowo-bakteryjne. Z tego powodu ciężko
jest zdiagnozować, co wywołało chorobę,
ponieważ objawy nie są charakterystyczne dla danego patogenu.
Objawy, które powinny zaniepokoić hodowcę i mogą wskazywać, że zwierzę cierpi z powodu zapalenia płuc, to: gorączka, kaszel, katar, utrata apetytu, szorstka
sierść, zaleganie. Częstymi objawami towarzyszącymi chorobom układu oddechowego są: biegunka, zaburzenia ośrodkowego
układu oddechowego, zapalenie i zwyrodnienie nerek. Leczenie powinno opierać się
na rozpoznaniu, z jakim patogenem mamy do czynienia, jednakże często jest to
czasochłonne. W takiej sytuacji należy interwencyjnie podać zwierzęciu antybiotyk
o szerokim spektrum działania. Dodatkowo wskazane jest podanie witamin, środków wykrztuśnych.

Najważniejszym zadaniem hodowcy jest podjęcie odpowiednich przedsięwzięć profilaktycznych. Choroby układu
oddechowego u cieląt wiążą się z wysokimi kosztami oraz negatywnie wpływają na późniejsze wyniki hodowlane.
W celu zminimalizowania występowania jednostek chorobowych w stadzie
należy:
 wyeliminować czynniki powodujące
stres u cieląt (zapewnienie m.in. odpowiedniej obsady kojców, niemieszanie
grup wiekowych);
 stworzyć w budynkach inwentarskich
odpowiedni mikroklimat (optymalna
temperatura, wilgotność, wentylacja);
 odpowiednio zajmować się nowo narodzonymi zwierzętami (wysuszenie,
wytarcie słomą, podanie ciepłej siary,
dezynfekcja pępka);
 stosować szczepienia ochronne u krów
przed porodem, jak i u cieląt w różnym wieku, program szczepień należy
skonsultować z lekarzem weterynarii;
 prowadzić obserwację stada w celu
wczesnego wykrywania pierwszych
objawów chorób.
Źródła:
- www.holstein.pl
- www.portalhodowcy.pl
- www.okiemrolnika.pl

w chlewni i oborze

Organizacja żywienia owiec
Pogłowie owiec w ostatnich latach nieznacznie wzrosło, zmieniła się też struktura rasowa na korzyść ras szlachetnych
i o większym kalibrze, wymagających lepszego i bardziej racjonalnego żywienia. Obecnie ze względu na intensyﬁkację
produkcji owczarskiej opracowano nowe modele żywienia owiec, uwzględniające ekonomikę produkcji, a przydatne
szczególnie dla mięsnych ras czystych i ich pochodnych.
mgr inż. Anna Kocz

Główny Specjalista Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Giżycko
Można więc ogólnie stwierdzić, że dzisiejsza przeciętna owca jest nadal zwierzęciem pastwiskowym, lecz potrzebuje podobnie jak bydło racjonalnego żywienia.
Racjonalne żywienie to przede wszystkim:
 stosowanie zbilansowanych dawek pokarmowych przez cały rok z udziałem zielonek i kiszonek uzupełnianych
w razie potrzeby m.in. mocznikiem,
 dostosowanie systemu żywienia nie
tylko do rodzaju produkcji (wełna,
mięso), lecz również dla poszczególnych grup zwierząt i ich okresów (stanówka, ciąża, karminie jagniąt).
Organizując żywienie owiec, trzeba pamiętać o bardzo dużym zróżnicowaniu zapotrzebowania na podstawowe składniki
pokarmowe między poszczególnymi grupami użytkowymi zwierząt w obrębie jednej owczarni. Przykład dziennego zapotrzebowania na białko strawne owiec matek tej samej rasy, o jednakowej masie ciała:
 owca młoda w wieku 1,5-2 lat w okresie przygotowania do stanówki potrzebuje w dawce 206 g, w początkach
ciąży tylko 100 g, a w okresie karmienia jednego jagnięcia – 237 g,
 maciorka dorosła w okresie przygotowania do stanówki potrzebuje 152 g,
w czasie stanówki 136 g, a w pierwszych miesiącach ciąży – 80 białka
strawnego.
Nie bez znaczenia jest też jego koncentracja w dawce pokarmowej, czyli dobór pasz. Pojemność żwacza ulega tylko
nieznacznym wahaniom. Owce dorosłe
o wadze żywej 60 kg mogą pobrać oko-

ło 2 kg suchej masy pasz. Widzimy więc,
że w jednym przypadku (początki ciąży)
wystarczy w 1 kg s.m. dawki około 40 g
białka, w które można zaopatrzyć, podając nawet słabszej jakości siano, w drugim zaś potrzeba około 150 g, a więc tyle,
ile zawiera np. mieszanka treściwa wysokobiałkowa. Trzeba też pamiętać, że owce
potrzebują szczególnie dużo siarki. Jest
ona niezbędna do budowy okrywy wełnistej. Dlatego m.in. wskazane jest karmienie owiec poekstrakcyjną śrutą rzepakową, zielonkami z rzepaku, a nawet
słomą rzepakową. Z innych pasz sporo
siarki zawierają łubiny, siano z lucerny
i oczywiście mieszanki mineralne. Natomiast w okresie rozpłodu w celu wywołania rui podaje się skiełkowane ziarna
zbóż, a dopiero kiedy to nie pomaga, stosuje się środki farmakologiczne.
Ważne znaczenie dla organizacji żywienia owiec ma również rasa utrzymywanych owiec, która z kolei związana jest
ściśle z okresami fizjologicznymi. Wśród
naszego pogłowia owiec można wyróżnić dwie zasadnicze grupy: owce merynosowe, stanowiące około 40 proc. ogólnego pogłowia, oraz owce długowełniste i owce pogórza (60 proc.). Stanówka
owiec merynosowych, a więc duże zapotrzebowanie na białko, przypada na
czerwiec-lipiec, natomiast pozostałych
ras wrzesień-październik. W lecie najlepsze warunki dla owiec stwarza pastwisko. Spośród wielu sposobów wypasu owiec w naszych warunkach najodpowiedniejsze są wypas strzeżony lub
kwaterowy na ogrodzonym pastwisku.

Ważnym problemem jest właściwy
wypas jagniąt ssących. Na specjalne pastwiska dla jagniąt najlepiej nadaje się
rajgras angielski, a z motylkowatych koniczyna biała. Natomiast największym
wrogiem jagnięcia na pastwisku są wszelakiego rodzaju pasożyty jelitowe, którymi dorosłe owce zakażają pastwisko, dlatego całe stado przed okresem pastwiskowym należy odrobaczyć, a jagnięta wypasać osobno lub przed dorosłymi owcami.
Podstawą żywienia zimowego powinny być kiszonki. Najlepsze są oczywiście kiszonki o zwiększonej zawartości
suchej masy (od 27 proc.), które są bardziej smaczne, o wyższym pH i większej koncentracji składników pokarmowych. Dzięki temu nie powodują zaburzeń w trawieniu.
Mając na uwadze okresowe duże zapotrzebowanie owiec matek na białko,
widzimy, że szczególnie znaczenie mają bardzo dobrej jakości kiszonki wysokobiałkowe, a więc z podsuszonych
roślin motylkowatych i traw nawożonych wyższymi dawkami azotu. W zimie większość maciorek albo jest w ciąży, albo karmi jagnięta. Należy podzielić je więc na odpowiednie grupy i żywić osobno, ponieważ ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest
zróżnicowane.
Źródło:
- Władysław Rusiński „Organizacja bazy paszowej i żywienia przeżuwaczy”

Bieżące Informacje nr 3 [355]  Marzec 2019

19

przy zagrodzie

zachowanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego wsi
Produkcja rolnicza ma bezpośredni związek ze zmianami w środowisku. Tam, gdzie gospodarstwa są prowadzone metodami tradycyjnymi, jak np. w gminie Kiwity, zostaje zachowana równowaga w środowisku przyrodniczym
oraz jego walory krajobrazowe.
mgr inż. Czesław Kimbar

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Lidzbark Warmiński
Główną gałęzią rozwoju gospodarczego gminy wiejskiej Kiwity w powiecie
lidzbarskim jest rolnictwo oparte na gospodarstwach indywidualnych. Jest to obszar typowo rolniczy, na którym rolnicy
prowadzą hodowlę zwierząt, a z produkcji roślinnej zajmują się głównie produkcją zbóż i rzepaku. Użytki rolne zajmują 75
proc. powierzchni gminy, pozostałą część
zajmują lasy i grunty leśne. Tereny gminy Kiwity posiadają walory przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe, natomiast słabo jest rozwinięta baza turystyczna. Niewątpliwym atutem gminy jest czyste, niczym nieskażone środowisko naturalne.
Gmina Kiwity może poszczycić się istniejącymi rezerwatami przyrody, miejscami tymi są użytek ekologiczny Rozlewisko Bartniki i rezerwat Mokradła Żegockie.
Użytek ekologiczny Rozlewisko Bartniki (położony 2 km od Kiwit) o powierzchni 92 ha został utworzony w 1993 r. w celu ochrony ostoi ptaków wodno-błotnych.
Ostoja ta ma istotne znaczenie w skali regionu. Użytek położony jest w obniżonym
terenie między wzgórzami. Znajdowało
się tam wcześniej Jezioro Bartnickie, które
zostało osuszone, a następnie zamienione
na łąki i pastwiska. Do II wojny światowej
teren ten był sztucznie odwadniany. Następnie zaniechano odwadniania i użytek uległ wtórnemu zabagnieniu. W celu
poprawy bytowania występujących ptaków wodno-błotnych gmina Kiwity przy
współudziale finansowym Eko-Funduszu
zrealizowały projekt podniesienia poziomu wody. Na terenie użytku stwierdzono występowanie 101 gatunków ptaków,
z czego 41 to gatunki lęgowe.
Rozlewisko jest miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków, między innymi: perkozów dwuczubego, zausznika, rdzawoszyjego i perkozka, a także bąka, bączka,
zielonki, kropiatki, rybitwy czarnej i zwyczajnej, siedmiu gatunków kaczek właściwych czy czterech gatunki kaczek nurkujących. Oprócz pospolitej kaczki krzyżówki znacznie wzrosła liczba cyranki i płaskonosa. Dla wielu gatunków siewkowatych, w tym: bekasów, brodźców, biegusów, batalionów i rycyków jest to dogod-

20

Bieżące Informacje nr 3 [355]  Marzec 2019

ne miejsce odpoczynku i żerowania. Poprawiły się także warunki dla zatrzymujących się tu przelotnych gęsi oraz żurawi.
Obszar ten jest jednym z najbogatszych
w ornitofaunę zbiorników wodnych w tym
rejonie. Zaobserwowano występowanie na
rozlewisku wydry, a w 1998 roku znaleziono dorosłego żółwia błotnego. Rozlewisko
jest też doskonale zarybione. Posiadając wykupioną kartę wędkarską, można na rozlewisku powędkować. Można złowić tu: karpia, karasia, lina, amura, szczupaka czy też
okonia. Przy rozlewisku została wybudowana wieża widokowa i pomost dla wędkarzy.
W obrzeżu rozlewiska na podmokłym
terenie rozwija się roślinność szuwarowa
oraz turzycowiskowa. W 1994 roku odnaleziono bogate stanowisko storczyka krwistego oraz bardzo rzadki gatunek storczyka Traunsteinera. Z innych roślin występują również: trzcinnik prosty, rutewka wąskolistna, gnidosz błotny, trojeść bukietowa oraz mchy: Sphagnum teres, Plagiomnium
rostratum, Leptodictyum riparium.
Rezerwat Mokradła Żegockie utworzony
został na obszarze zabagnionych łąk i nieużytków o łącznej powierzchni 33,63 ha
w gminie Kiwity na gruntach wsi Żegoty.
Jest to rezerwat faunistyczny, którego celem ochrony jest zachowanie i ochrona ze
względów naukowych i dydaktycznych lęgowisk i żerowisk ptaków wodno-błotnych.
Obszar rezerwatu to obniżenie terenowe stanowiące położoną wśród pól nieckę
o gruszkowatym kształcie. Niegdyś, jeszcze w początkach XX wieku, było tu płytkie, zarastające jezioro. W 1909 r. zostało
osuszone, a teren po jeziorze zamieniono
w łąki. Po wielu latach na skutek braku
konserwacji urządzeń melioracyjnych obszar ten uległ ponownemu zabagnieniu.
Utworzyło się płytkie rozlewisko porośnięte turzycami i trzcinami, z występującym miejscami bobrkiem trójlistkowym
i kniecią błotną oraz pojedynczymi kępami łozy. Łącznie na obszarze rezerwatu
stwierdzone występowanie 118 gatunków
roślin naczyniowych, z tego trzy uznano
za gatunki specjalnej troski dla rezerwatu: kukułka krwista, rdestnica włosowata
i porzeczka czarna. Zespoły roślinne wy-

różnione w rezerwacie to:
 Potamogetonetum pectinatii - zespół
rdestnicy grzebieniastej.
 Phragmitetum communis - szuwary trzciny pospolitej.
 Typhetum latifoliae - zbiorowisko z pałką szerokolistną
 Caricetum gracilis - zespół turzycy zaostrzonej.
Wiosną przebywa tutaj około 2000 ptaków, głównie siewkowatych. W lipcu zaś
stanowiącym początek jesiennej wędrówki na terenie rezerwatu pojawiają się bataliony. Grupy przelotnych batalionów odbywają tu toki, prawdopodobnie również
nieregularnie gniazdują. Wśród 99 gatunków ptaków występują m. in.: perkoz
rdzawoszyi, perkoz zausznik, bąk, czapla
siwa, łabędź niemy, gęś gęgawa, gęś białoczelna, gęś zbożowa, krzyżówka, krakwa, świstun, rożeniec, cyranka, cyraneczka, płaskonos, czernica, głowienka,
łyska, kokoszka wodna, kureczka nakrapiana, wodnik, żuraw, bekas kszyk, bekasik, błotniak stawowy. Obserwowano tu
także lęgi rybitwy czarnej i białobrzegiej.
Urozmaicony krajobraz obszarów wiejskich, występujące użytki ekologiczne,
rezerwaty, na których występuje bogactwo gatunków roślin i zwierząt, stanowią o walorach pozaprodukcyjnych wsi
i rolnictwa. Różnorodność przyrodnicza
wsi może być traktowana jako szczególna
wartość, godna zachowania i pielęgnacji.
Źródła:
- www.bartoszyce.olsztyn.lasy.gov.pl/użytki-ekologiczne
- www.powiatlidzbarski.pl/turysta/o-powiecie/
kiwity-gmina-wiejska
- jezioro.com.pl/przyroda/

CZAPLA SIWA
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przy zagrodzie

Życie miodem słodzone
– pszczelarstwo, a wielka pasja
Pszczelarstwo dla pana Wacława Kołdysa, który posiada 30 rodzin pszczelich to nie tylko produkcja miodu z niewielkiej
pasieki, ale wielka miłość do pszczół. Pan Wacław z wielką pasją opowiada o tych niewielkich owadach, dzięki którym
uzyskujemy tak wspaniały produkt jakim jest miód. Dlatego warto mówić i przypominać o takich ludziach
inż. Małgorzata Chwojnicka

PZDR Pisz

Pan Wacław ma 80 lat, 30 lat był sekretarzem Zarządu Koła Pszczelarskiego. W 2005 roku otrzymał medal ks. Jana Dzierżona – najwyższe odznaczenie
pszczelarskie. W 2015 roku w 65-letni jubileusz działalności Koła Pszczelarzy w Piszu, otrzymał Złoty Medal od prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
Przygoda pana Wacława z pszczelarstwem zaczęła się, kiedy w wieku 26 lat
poślubił kobietę, której ojciec pasjonował
się myślistwem i pszczelarstwem. Rodzinnie prowadzona 20-pniowa pasieka na Mazurach dostarczała bardzo ekologicznego miodu warszawskim oficjelom – były to lata 70. W 1975 roku rodzina żony pana Wacława wyjechała wraz
z pszczołami do Olsztynka. W 1980 roku
po śmierci teścia pomniejszona pasieka
(10 rodzin) wróciła do Pisza. W ten sposób pan Wacław zainteresował się pszczelarstwem. W 1991 roku przeszedł poważną operację serca. Będąc na rencie inwalidzkiej, miał dużo czasu, aby pomyśleć
o własnej pasiece i tak w 1992 roku na
własnym i dzierżawionym 5-hektarowym
gospodarstwie rolnym postawił 50 uli.
W gospodarstwie produkuję sie najwięcej miodu wielokwiatowego. Pasiekę otaczają pola, łąki i lasy. Pszczoły zbierają nektar z roślin tam kwitnących, takich jak:
maliny, facelia, gorczyca, mniszek i akacja.
Miód ww. ma wiele zastosowań, m.in.
wpływa korzystnie na układ krążenia
i układ oddechowy, polecany jest osobom
z dolegliwościami wątroby czy pęcherzyka żółciowego. Działa uodparniająco
na alergików, którzy są uczuleni na pyłki. Charakteryzuje się delikatnym smakiem i przyjemnym zapachem, dlatego
najczęściej jest podawany i chętnie zjadany przez dzieci. Codziennie stosowany
wzmacnia odporność organizmu, również wpływa na piękny wygląd skóry,
włosów i paznokci.
Miód lipowy – powstaje z nektaru
lip i częściowo z nektaru innych kwiatów, zachwyca smakiem, można powie-

dzieć, że jest jednym z najlepszych miodów. Posiada mocny zapach kwiatu lipy,
smak lekko ostry. Znany jest z właściwości przeciwgorączkowych, wykrztuśnych.
Łagodzi zapalenie oskrzeli i płuc. Jest polecany dla osób z problemami dróg moczowych, ale również koi nerwy, łagodzi
stany depresyjne. Polecany osobom chorym na cukrzycę.
Inne miody, które nie są produkowane u pana Wacława, ale są godne uwagi,
to miody spadziowe. Nie powstają one
jednak z nektaru kwiatów. Jest to zbierana przez pszczoły wydzielina mszyc
i czerwców żerujących na liściach drzew.
Wyróżniamy miód spadziowy liściasty
i iglasty. Ten rodzaj miodu jest jednym
z najdroższych w Polsce. Jest bardzo bogaty w składniki mineralne, ze względu
na swoje walory zdrowotne nazywany
jest również miodem królewskim. Stosowany w schorzeniach dróg oddechowych. Ma działanie przeciwzapalne i wykrztuśne, wspomaga system odpornościowy, łagodzi choroby serca, obniża ciśnienie krwi. Polecany dla osób z anemią,
również szczególnie dla tych, którzy pracują w warunkach szkodliwych, ponieważ posiada właściwości odtruwające.
Jest to miód polecany nawet przez dentystów, gdyż jego spożywanie zapobiega
tworzeniu kamienia nazębnego.

Miód rzepakowy – bardzo szybko
ulega krystalizacji, jest bardzo delikatny
konsystencją przypomina smalec. Ma
również wiele zastosowań i jest łatwiej
dostępny na rynku. Zalecany dla osób
z problemami układu krążenia, niewydolnością mięśnia sercowego, z miażdżycą, wrzodami żołądka i dwunastnicy. Obniża ciśnienie krwi, wyrównuje potas w organizmie, stosowany również przy przeziębieniach, przyśpiesza
gojenie ran.
Miód akacjowy – jest jasny, pachnie
kwiatem akacji, posiada charakterystyczny delikatny smak. Polecany dla diabetyków. Pomocny w chorobach dróg moczowych, nerek i kamieniach nerkowych.
Miody mają działanie przeciwbakteryjne, wykazuje właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i odnawiające. Pomagają w schorzeniach dróg oddechowych, pokarmowych i moczowych. Korzystnie wpływają na różne schorzenia
układu krążenia. Stosowane przy nerwicach, apatii, bezsenności, nadpobudliwości i wyczerpaniu nerwowym. Mogą być
używane w chorobach skóry i ranach.
Spożywanie miodu zwiększa odporność
i chroni organizm przed rozwojem różnych zakażeń. Przy tak szerokim wyborze miodów każdy znajdzie coś dla siebie.
Bieżące Informacje nr 3 [355]  Marzec 2019
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Pan Wacław nie zapomniał również
opowiedzieć o dobroczynnym działaniu
propolisu. Jest to kit pszczeli używany
przez pszczoły do pokrywania ula od
wewnątrz, ma to na celu zabezpieczenie
rodziny pszczelej przed różnymi zakażeniami, atakiem bakterii, pleśnią. Pszczoły wytwarzają go z substancji żywiczych
zebranych z pączków drzew. Młode pąki pokryte są balsamem, który izoluje je
od bakterii, grzybów, owadów. Propolis
nie tylko chroni pszczoły, ale również
i nas ludzi. Jest cennym środkiem, uważanym za naturalny antybiotyk. Ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, antywirusowe. Jest
cennym źródłem witamin i substancji
pielęgnujących skórę. Pan Wacław z propolisu przygotowuję nalewkę, która ma
zastosowanie przy przeziębieniach, grypie, katarze i anginie.
Propolis umożliwia szybkie gojenie się
ran, leczy schorzenia skóry. Znalazł zastosowanie w leczeniu zapaleń jamy ustnej
i dziąseł, ochrania wątrobę. Wykazuje sil-

ne działanie antyseptyczne i jednocześnie
stymuluje układ immunologiczny. Może
być wykorzystywany w stanach zapalnych pęcherza moczowego, miedniczek
nerkowych lub woreczka żółciowego. Dodatkowo spożywanie propolisu spowalnia proces starzenia się organizmu.
Osoba pana Wacława jest godna uwagi
i zainteresowania, o czym przekonałam
się, gdy organizowałam pokaz na temat
,,Higieniczne pozyskiwanie miodu’’. Podczas pokazu pan Wacław miał tylko kapelusz pszczelarski, nie miał nałożonych
rękawic ochronnych. Starsi pszczelarze
nie boją się ukąszeń, z czasem uodparniają się na jad pszczół. Jad pszczeli oprócz
tego, że może uczulać, ma również właściwości lecznicze i wpływa pozytywnie
na organizm. Może być stosowany w bólach reumatycznych, artretyzmie, zapaleniu korzonków nerwowych, alergii, zapaleniu pęcherza moczowego itd.
Pan Wacław patrzy na przyszłość
pszczelarstwa z wielką obawą. Młode

osoby niechętnie interesują się tym ,,zawodem’’. W dzisiejszych czasach nie jest
prosto utrzymać rodzinę pszczelą. Jest
pełno zagrożeń, takich jak środki chemiczne stosowane na uprawy czy pasożyt wywołujący warrozę. Pszczoły również atakują choroby o podłożu bakteryjnym lub wirusowym, na które nie ma
w pełni skutecznych leków. Populacja
pszczół ulega spadkowi, dlatego powinno być więcej osób, które chętnie poświęcą się tej pasji.
Albert Einstein powiedział kiedyś, że:
„Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia;
nie ma więcej pszczół, nie ma więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma więcej ludzi…”. Szanujmy naturę i szanujmy te wspaniałe
owady, aby nigdy ich nie zabrakło.
Źródło:
- ,,Miód. Zdrowie z natury.’’ Detlef Mix.
2010

Pielęgnacja trawnika po zimie

Kondycja trawnika po zimie jest zazwyczaj gorsza niż ta na jesieni, to naturalne. Na początku wiosny kępy traw są
słabsze i pozbawione swej soczystej zielonej barwy. Jej obumarłe części zalegają na powierzchni gleby, tworząc
tzw. ﬁlc, który niemalże uniemożliwia przedostawanie się powietrza, wody i nawozów w głąb gleby. Po zimie może
pojawić się również pleśń pośniegowa oraz znaczna ilość mchu.
mgr inż. Aneta Długokęcka

Stażysta Specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Z większymi pracami ogrodniczymi trzeba poczekać aż miną przymrozki, a ziemia przeschnie, natomiast już
w marcu, gdy warunki pogodowe na to
pozwolą, możemy zadbać o wygląd naszego trawnika. Często zdarza się tak,
że w czasie pielęgnacji trawnika zapominamy o trzech bardzo ważnych czynnościach – wertykulacji, aeracji i piaskowaniu trawnika.
 Wertykulacja to pionowe cięcie darni, które ma na celu usunięcie z trawnika zbitej warstwy darni (obumarłych źdźbeł i pędów traw, czyli tzw.
filcu). Polega on na nacinaniu trawnika na głębokość 2-3 cm za pomocą specjalnych grabi lub mechanicznego wertykulatora. Dzięki temu zabiegowi zapewnimy trawie lepszy dostęp do wody, światła i tlenu oraz usuniemy chwasty i mech. Warto pamiętać, aby nie przeprowadzać wertykulacji zbyt młodego trawnika – należy
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to robić dopiero wtedy, kiedy ma co
najmniej dwa lata. W innym przypadku można trwale uszkodzić murawę,
co kosztować nas będzie dodatkową
pracę związaną z wykonaniem dosiewek. Po zabiegu wertykulacji trawnik
należy zgrabić, usuwając z niego trawę oraz resztki mchu.
 Aeracja, czyli napowietrzenie jest następnym etapem. Przeprowadza się ją
za pomocą aeratora (walec z rurkowymi bolcami), wideł amerykańskich
lub butami zaopatrzonymi w kolce,
którymi robi się otwory do głębokości 10-15 cm. Zabieg powoduje zwiększenie elastyczności trawnika, rozluźnienie oraz napowietrzenie podłoża. Dzięki powstałym otworom powietrze jest w stanie dotrzeć do głębszych warstw gleby, co w przyszłości pozwoli lepiej ukorzenić się roślinom oraz ułatwi im dostęp do wody i składników pochodzących z na-

wozów. W efekcie trawnik ma większe możliwości regeneracyjne, jest
bardziej odporny na deptanie, a my
uzyskujemy wyrównaną, gęstą darń.
Aerację powinno się wykonywać minimum dwa razy w roku (na wiosnę i późnym latem), od drugiego roku po założeniu trawnika. Częstotliwość aeracji zależy od intensywności
użytkowania trawnika. Pierwszym
sygnałem świadczącym o konieczności wykonania zabiegu są objawy
zagęszczenia gleby, tzn. słabe wsiąkanie wody po opadach deszczu lub
podlewaniu oraz szybkie żółknięcie
trawy podczas suszy. Zabieg powinno się poprzedzić skoszeniem trawnika na wysokość ok. 2-3 cm oraz przeprowadzić go w momencie, kiedy powierzchnia trawnika będzie sucha.
 Piaskowanie zalecane jest po przeprowadzeniu zabiegu wertykulacji i aeracji. Jest to zabieg, który poprawia prze-

przy zagrodzie
 Utrzymują żywozieloną barwę liści
przez cały okres wegetacji, do późnej
jesieni.
Zalety stosowania
nawozów organicznych:

puszczalność gleby i w pozytywny
sposób przyczynia się do jej rozluźnienia. Piasek po dostaniu się do powstałych po aeracji otworów doprowadza wodę i powietrze do korzeni traw, a to poprawa przepuszczalność gleby i jej strukturę. W końcowym efekcie trawnik staje się bardziej gęsty i elastyczny. Piasek może
być również stosowany w celu uzupełnienia nierówności w murawie.
Aby można go było równomiernie
rozrzucić, powinien być suchy, średnioziarnisty o granulacji rzędu 0,50,8 mm. Na 100 m2 zaleca się użyć
0,1-0,15 m3 piasku, który rozsypujemy łopatą, a następnie rozgarniamy
przy pomocy grabi.
Mroźne zimy mogą spowodować, że
wierzchnia warstwa gleby na trawniku
będzie nieco odstawać. Skutkuje to sytuacją, w której korzenie traw nie będą mieć bezpośredniego styku z podłożem. W tym wypadku wymaga się
przeprowadzenia tzw. wałowania – zabiegu, który pomoże prawidłowo związać korzenie traw z glebą. Do wałowania wykorzystuje się specjalny wał
o wadze nieprzekraczającej 90 kg. Sam
zabieg należy przeprowadzać w stanie
lekkiego uwilgocenia gleby przy suchej murawie. Wałowanie nie zniweluje kretowisk czy innych wielkogabarytowych nierówności, dlatego też przed
przystąpieniem do tego zabiegu trzeba je usunąć.

śnie wiosną, w bezwietrzne dni. Po rozrzuceniu nawozu powierzchnię trawnika należy podlać, gdyż w przeciwnym
razie preparat mógłby doprowadzić do
porażenia źdźbeł. Trawnik z reguły nawozi się przeznaczonymi do tego nawozami wieloskładnikowymi.
Zalety stosowania
nawozów mineralnych:
 Są efektywne i szybkie w działaniu.
 Można je stosować w dowolnych proporcjach, zależnie od zasobności gleby, rodzaju i przeznaczenia trawnika.
 W miarę potrzeby i możliwości można
je stosować przez cały okres wegetacji.
 Zwiększają krzewienie się traw, dobrze
wpływają na rozwój korzeni i zwartość darni, co przeciwdziała zachwaszczeniu.

 Wpływają na gromadzenie się w glebie próchnicy oraz ożywiają działanie
mikroflory i mikrofauny glebowej.
 Dostarczają roślinom wszystkich niezbędnych makro- i mikroelementów.
 Poprawiają właściwości fizykochemiczne i stosunki wodne gleb, chronią darń przed niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi.
 Mają duże znaczenie przy nawożeniu
trawników usytuowanych na glebach
piaszczystych.
Do najlepszych nawozów organicznych należą: kompost, ziemia inspektowa, torf. Nawozy te muszą być odpowiednio rozdrobnione, rozkładane równomiernie, najlepiej wczesnym rankiem
lub wieczorem podczas pochmurnej pogody.
Trawnik to wizytówka każdego ogrodu, dlatego tak ważne jest, by utrzymać
go w doskonałej formie. Dbanie o piękny trawnik to nie tylko podlewanie go
i regularne koszenie, ale także wykonywanie prac opisanych powyżej. Po ich
przeprowadzeniu możemy być pewni, że
nasz trawnik odpłaci się nam swym pięknym wyglądem i będzie stanowić doskonałe tło dla reszty założeń ogrodowych.

Po przeprowadzeniu prac mechanicznych można przystąpić do zasilenia trawy. Zapewnienie odpowiedniego nawożenia sprawi, że murawa stanie się bardziej odporna na zachwaszczenie czy
trudne warunki środowiskowe. Pierwszych dawek nawozu dostarcza się właBieżące Informacje nr 3 [355]  Marzec 2019
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program Czyste Powietrze – jak dostać dotację
na wymianę pieca i ocieplenie domu
Zanieczyszczenie powietrza stanowi największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia. W Polsce z powodu
chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 tys. osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia! Trujący dym i spaliny mieszają się z mgłą i trafiają do dróg oddechowych,
doprowadzając do spustoszenia organizmu. Czynniki te sprawiają, że musimy chronić swoje zdrowie.
mgr inż. Marianna Grażyna Kuczyńska

Główny Specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Smog jest definiowany jako zjawisko atmosferyczne polegające na jednoczesnym
występowaniu wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza w postaci dymu, gazów i innych związków chemicznych oraz
pary wodnej. Jednym z głównych powodów problemu smogu jest tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery
szkodliwych substancji, których źródłem
są przestarzałe, niespełniające obowiązujących norm piece i kotły, w których spalanie węgla odbywa się nieefektywnie. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to,
że do atmosfery emitowane są niewielkie
zanieczyszczenia, ale z bardzo dużej ilości źródeł. To sprawia, że gromadzą się na
niedużej wysokości i najczęściej w obszarach o zwartej budowie, przez co zjawisko to jest bardzo uciążliwe. Szacuje się, że
z niskiej emisji pochodzi aż 80 proc. zanieczyszczeń powietrza.
Przed smogiem można się chronić na
różne sposoby: unikać przebywania w godzinach szczytu w najbardziej zanieczyszczonych miejscach, nosić maski ochronne,
korzystać z oczyszczacza powietrza w domu, spacerować na terenach zielonych.
Jednak najskuteczniejszą metodą
ochrony jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w domach poprzez wymianę na inne źródła ciepła. Takie postępowanie daje nadzieję na zmniejszenie problemu występowania smogu.
We wrześniu 2018 roku ruszył rządowy program priorytetowy „Czyste powietrze”. Jego najważniejszym celem jest
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na
skutek ogrzewania domów jednorodzinnych paliwem słabej jakości w przestarzałych domowych piecach. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, w latach 2018-2029, a łączne działania w jego
ramach zamkną się sumą 130 miliardów
złotych. Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego bądź wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
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wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie
został jeszcze przekazany lub zgłoszony
do użytkowania. Mogą oni wnioskować
o dotacje lub pożyczki przeznaczone na
wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności
od miesięcznego dochodu na osobę można otrzymać dofinansowanie do 90 proc.
kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
Są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (spełniający wymagania określone w rozp. Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015
r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.
100), jak i przeprowadzenie niezbędnych
prac termomodernizacyjnych budynku.
Wnioski o wsparcie należy składać we
właściwym ze względu na lokalizację inwestycji Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla
woj. warmińsko-mazurskiego: w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, wfosigw.olsztyn.pl/
czyste-powietrze/, numer telefonu do koordynatora programu: 89 522 02 37. Wnioski

są przyjmowane drogą elektroniczną lub
w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma
możliwości złożenia wniosku tą drogą,
w formie papierowej. Korzystając z programu, zyskuje się zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy
koszt, od którego liczona jest dotacja, to
53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji
przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty
mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowalny projektu to 7 tys. zł. Podczas opracowania zasad przyjęto założenie, żeby najwyższe dofinansowanie w ramach programu
„Czyste powietrze” otrzymały osoby o najniższych udokumentowanych dochodach.
Dlatego wysokość wsparcia zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym
zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji
do wypełnienia wniosku (zasady są podobne
jak w przypadku programu 500 Plus).
Program i ulga termomodernizacyjna
wprowadzona Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2246) są dwoma instrumentami wsparcia finansowego, mającymi na
celu poprawę efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.
W tabelach nr 1 i nr 2 wskazano intensywność dofinansowania z uwzględnie-

Tabela 1. Intensywność doﬁnansowania
Kwota
Pożyczka
Dotacja (procent kosztów
Grupa miesięcznego dochodu kwaliﬁkowalnych przewidzianych
(uzupełnienie
na osobę (w zł)
do wartości dotacji)
do wsparcia dotacyjnego)
I
do 600
do 90%
do 10%
II
601-800
do 80%
do 20%
III
801-1000
do 70%
do 30%
IV
1001-1200
do 60%
do 40%
V
1201-1400
do 50%
do 50%
VI
1401-1600
do 40%
do 60%
VII
powyżej 1600
do 30%
do 70%

przy zagrodzie

niem możliwości skorzystania przez wnioskodawców z ulgi termomodernizacyjnej.
Tabela 1. dotyczy wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności wnioskodawców,
których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952,
z późn. zm.) oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo
budowanych budynków jednorodzinnych.
Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu
w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wpływa na zmianę
intensywności dofinansowania.
Tabela 2. dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczają się indywidualnie lub wspólnie
z małżonkiem. Będą mogli skorzystać z ulgi
termomodernizacyjnej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246). Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na
osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.
Dla wnioskodawców, których średni
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII, intensywność dofinansowania jest
uzależniona dodatkowo od osiągniętego
przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę
i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego

Kwota rocznego
dochodu
wnioskodawcy
(w zł)
Nie dotyczy

Tabela 2. Intensywność doﬁnansowania
Kwota
Dotacja (procent kosz- Pożyczka
miesięcznego
tów kwaliﬁkowalnych (uzupełnienie
Grupa
dochodu na osobę
przewidzianych do
do wartości
(w zł)
wsparcia dotacyjnego)
dotacji)
I
do 600
do 90%
do 10%
II
601-800
do 80%
do 20%
III
801-1000
do 67%
do 33%
IV
1001-1200
do 55%
do 45%
V
1201-1400
do 43%
do 57%
VI
1401-1600
do 30%
do 70%
do 18%
do 82%
VII
powyżej 1600
do 15%
do 85%
0%
do 100%

do 85,528
85,529 – 125,528
powyżej 125,528

podstawę do opodatkowania za wskazany
rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu w trakcie oceny
wniosku albo w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania. Dotacja w programie stanowi uzupełnienie korzyści wynikających z ulgi termomodernizacyjnej.
Obecnie do programu nie kwalifikują się
osoby, których roczny dochód przekracza
125 528 zł. Pamiętać należy, że wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów w budowie.
Warunki dofinansowania
 Maksymalne koszty kwalifikowane, od
których liczona jest wartość dotacji – 53
tys. złotych.
 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. złotych.
 Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie
więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt. bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie.
 Planowany okres spłaty pożyczki nie
dłuższy niż 15 lat; okres finansowania
jest liczony od daty pierwszej planowanej
wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
 Możliwa karencja w spłacie, ale nie
dłużej niż do zakończenia realizacji
przedsięwzięcia.
 Okres realizacji przedsięwzięcia – do
24 m-cy od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie, lecz nie później niż
do 30.06.2029 r.
 Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12
m-cy przed dniem złożenia wniosku.
 Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie.
 Data zakończenia realizacji inwestycji
będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Rodzaje przedsięwzięć
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub
uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej
oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach 1-rodzinnych,
w szczególności:
 demontaż i wymiana źródeł ciepła na
paliwo stałe starej generacji niespełniających wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690),
 instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone
w załączniku nr 1 do programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły
cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrza,
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,
 zastosowanie odnawialnych źródeł
energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone
w zał. nr 1 do programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki,
 wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a do
pkt c (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana
i montaż stolarki zewnętrznej, montaż
i modernizacja instalacji wewnętrznych
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
Przed podjęciem decyzji o wymianie
pieca i wystąpieniu o dofinansowanie należy zapoznać się ze szczegółami naboru:
programem priorytetowym, formularzem
wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
Należy poznać wytyczne w tym zakresie
na stronie właściwego WFOŚiGW oraz listę wymaganych dokumentów. Wszystkie
informacje dostępne są na stronie informacyjnej portal.fundusz.olsztyn.pl. Dodatkowych
informacji należy szukać w punkcie informacyjnym, telefony: 89 522 02 15, 89 522 02
38, 89 522 02 39, 89 522 02 08, 89 522 02 78.
Źródło:
- strony internetowe Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
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degradacja linii brzegowej wód:
wstydliwy problem Warmii i mazur

W poprzednim artykule pisałem o dużym potencjale turystyczno-rekreacyjnym naszego województwa związanym z bogactwem wód powierzchniowych. Niestety, trzeba pamiętać, że istnieje również druga strona medalu. Brak bezpiecznego
kompromisu między rozwojem turystyki i rekreacji a bezpieczeństwem środowiskowym kłóci się chociażby z klasyczną
już koncepcją zrównoważonego rozwoju. Obecnie jednym z najbardziej widocznych problemów związanych z aktywnością
rekreacyjną nad wodą jest degradacja oraz postępujące zaśmiecenie strefy brzegowej jezior i rzek.
dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski

Ichtiolog WMODR z siedzibą w Olsztynie
„Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd, z prądem płyną śmieci”
Zbigniew Herbert 1924-1998
Degradacja linii brzegowej i litoralu
odbywa się głównie dwiema drogami.
Pierwsza to niekontrolowana zabudowa
wszelakiego rodzaju molami, pomostami i kładkami rekreacyjno-wędkarskimi.
Takie budowle tworzy się zwykle w gęstym pasie roślinności wynurzonej i zanurzonej, najczęściej po to, by stworzyć
w miarę dogodny dostęp do otwartej wody (fot. 1). Niestety, dodatkową praktyką

można skorzystać z różnego rodzaju pomostów, kładek lub mola. Natomiast ponad 85 proc. respondentów podało, że
w ich obiekcie turystycznym lub okolicy
funkcjonuje kąpielisko, plaża bądź inne
miejsce nadające się do plażowania i kąpieli. Dobrym przykładem obrazującym
ww. presję na linię brzegową jest inwentaryzacja stanowisk wędkarskich przeprowadzona w czasie badań poziomu zaśmiecenia warmińsko-mazurskich wód
(Czarkowski i in. 2016). W czasie badań
zlokalizowano 126 tzw. stanowisk wędkarskich na 4730 m linii brzegowej wy-

Fot. 1. Przykład presji antropogenicznej znacznie przekształcającej strefę litoralu.
Jezioro Mamry (fot. T. K. Czarkowski).
stosowaną wraz z budową ww. urządzeń branych jezior i cieków, co daje prawie 27
jest często wycinanie lub wyrywanie ro- stanowisk na 1000 m, na niektórych baślinności wodnej. Niszczenie roślinności danych ciekach wartość ta dochodziła do
wodnej i nadbrzeżnej występuje również 57/1000 m (fot. 2).
w związku z tworzeniem plaż i kąpielisk
oraz organizacją tzw. stanowisk wędkarDrugim problemem ekosystemów
skich na brzegu. Degradacja fitolitoralu wodnych w kontekście niekontrolowapowoduje ograniczenie powierzchni tar- nego rozwoju turystyki i rekreacji jest
lisk dla ryb fitofilnych, np. szczupaka czy zaśmiecenie. Zaśmiecenie wód ma jedlina. W połączeniu z suszą i obniżeniem noznacznie negatywny wpływ na przypoziomu wód oraz nieprzemyślaną me- rodę, szczególnie niebezpieczne są twolioracją takie działania mogą mieć znacz- rzywa sztuczne, w tym ich najdrobniejny wpływ na naturalną rekrutację ww. sze frakcje (tzw. mikroplastik). Kręgowce
gatunków. Z badań Czarkowskiego i in. wodne: ryby, ptaki i ssaki, mogą połykać
(2014) wynika, że w 54 proc. gospodarstw te plastikowe fragmenty, myląc je z pożyagroturystycznych i innych obiektów tu- wieniem, co często kończy się zatkaniem
rystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach przewodu pokarmowego lub zatruciem
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toksynami przenoszonymi na plastikowych elementach (Boerger i in. 2010). Co
więcej, śmieci pozostawiane przez ludzi
na brzegu w postaci butelek czy puszek
mogą stanowić groźną pułapkę dla zwierząt bezkręgowych, czy nawet kręgowców, które w nich utykają. Zaśmiecenie
plaż i strefy brzegowej jest jednym z najbardziej widocznych przejawów ludzkiej
aktywności nad różnymi ekosystemami
wodnymi. Z tego powodu tereny atrakcyjne turystycznie mogą być szczególnie silnie narażone na tego typu zanieczyszczenia. Problem zaśmiecenia wód
i strefy brzegowej przybrał na sile i intensywności, od kiedy zaczęto powszechnie
używać materiałów plastikowych (Barnes i in. 2009).
Z ww. powodów Czarkowski i in.
(2016) postanowili poznać poziom, skład
oraz sezonowe zmiany zaśmiecenia linii
brzegowej ekosystemów wodnych w regionie Warmii i Mazur. Badania wykazały, że ilość śmieci w linii brzegowej poszczególnych akwenów różniła się istotnie statystycznie (P<0,05), najwięcej znajdowało się nad rzeką Wadąg (do 1756
szt. ha-1), a najmniej nad Kanałem Węgorzewskim (do 83.2 szt. ha-1). Topcu i in.
(2013) wskazywali na wyraźnie zaznaczające się różnice sezonowe w zaśmieceniu linii brzegowej. Natomiast Czarkowski i in. (2016) nie stwierdzili istotnego
statystycznie wpływu pory roku na ogólną ilość śmieci znajdujących się nad brzegami badanych akwenów (P>0,05). Jeśli
chodzi o skład odpadów, to na wszystkich badanych powierzchniach, zarówno przed, jak też w trakcie i po sezonie turystycznym dominującą grupą były odpady określone jako „inne” (do 38,1
proc.) oraz torby i worki plastikowe (do
24 proc.). Te dwie kategorie odpadów dominowały również w badaniach Martinez-Ribes (2007). Badania prowadzone
przez Skłodowskiego i Lipkę (2011) nad
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Fot. 2. Niestety, tak wygląda typowe stanowisko wędkarskie. Rzeka Wadąg
(fot. T. K. Czarkowski).
brzegami Wisły, również potwierdziły
dominującą rolę odpadów plastikowych.
W badaniach prowadzonych na Tamizie
elementy plastikowe, obok opakowań po
żywności i wyrobach tytoniowych, także
stanowiły dość znaczący składnik przechwytywanych śmieci (Morritt i in. 2014).
Czarkowski i in. (2016) wskazali, że
znaczną część odpadów, szczególnie zauważalną w trakcie sezonu turystycznego,
stanowiły śmieci pochodzenia wędkarskiego, wśród których dominowały opakowania po przynętach. Niestety, nie tylko w Polsce zaśmiecenie jest bezpośrednio związane z połowami rekreacyjnymi
(O’Toole i in. 2009). W miejscach charakterystycznych dla zwiększonej presji wędkarskiej ilości śmieci zostawiane przez łowiących mogą być nadzwyczaj duże i stanowić grupę dominującą w ogólnej masie odpadów (fot. 3). Przykładowo na terenie niewielkiej przystani zlokalizowanej nad jeziorem Kośno (rezerwat przyrody) ilość zdeponowanych śmieci zostawionych w ciągu jednego sezonu przez
kilkunastu wędkarzy wyniosła 1311 szt.,
z czego samych opakowań po przynętach i zanętach było 313 szt., w przeliczeniu na powierzchnię terenu linii brzegowej są to zatrważające ilości na poziomie
6555 szt./ha oraz 323 kg/ha (Czarkowski
i in. 2016). W naszych badaniach ogólna
liczba opakowań po przynętach w przeliczeniu na łączną długość badanych fragmentów linii brzegowej wyniosła od 10,4
przed sezonem do 13,3 szt. km-1 po sezonie. W porównaniu z danymi pochodzącymi chociażby z Kanady (Saskatchewan), gdzie liczba opakowań po przynętach kształtowała się na poziomie 2,9 szt.
km-1 (Great Canadian Shoreline Clean-up
2012) liczby notowane na Warmii i Mazurach były zdecydowanie wyższe.

Problem degradacji i zaśmiecenia linii brzegowej jest jednym z wielu aspektów towarzyszących rozwojowi turystyki i rekreacji oraz wędkarstwa na obszarach wiejskich o charakterze pojeziernym. Należy sobie zdawać sprawę
z tego, że jest to również mechanizm
samoograniczający, tzn. im wyższa będzie presja antropogeniczna na środowisko, tym większa będzie degradacja tegoż środowiska, a w konsekwencji środowisko to stanie się mniej atrakcyjne
dla turystów. Bo któż zechce kąpać się
w brudnej wodzie i wypoczywać wśród
hałd śmieci pozostawionych przez poprzedników lub wędkować w bezrybnej kałuży?
Źródła:
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Fot. 3. Śmieci wygenerowane w ciagu sezonu przez kilkunastu wędkarzy. Jezioro
Kośno – Rezerwat Przyrody (fot. T. K. Czarkowski).
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Świadectwa ﬁtosanitarne
Cały czas zwiększa się eksport roślin czy produktów roślinnych do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.
Jednym z najważniejszych dokumentów dla eksporterów jest świadectwo fitosanitarnego. Gdzie je zdobyć, jak długo
trwa uzyskanie świadectwa, ile to kosztuje – o tym rozmawiamy z Elżbietą Karwowską-Morze, starszym specjalistą
Działu Nadzoru Fitosanitarnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
mgr Radosław Skudlarz

Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Czym w strukturze PIORiN zajmuje
się Dział Nadzoru Fitosanitarnego?
Zajmujemy się nadzorem nad zdrowiem roślin, a w szczególności:
 kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu,
w miejscach wwozu i na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
 oceną stanu zagrożenia roślin przez
organizmy szkodliwe oraz prowadzeniem ewidencji tych organizmów,
 wydawaniem decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych,
 ustalaniem i doskonaleniem metod
oraz terminów zwalczania organizmów
szkodliwych, a także zapobieganie ich
rozprzestrzenianiu się,
 wydawaniem świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń
oraz nadzorem nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin,
 kontrolą zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów
roślinnych lub przedmiotów,
 zawiadamianiem organizacji ochrony
roślin państwa, z którego pochodzą
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu,
 nadzorem nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami
z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych
przez organizmy kwarantannowe lub
niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie
jest zakazane,
 prowadzeniem rejestru przedsiębiorców,
 badaniami laboratoryjnymi roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 wydawaniem decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej.
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Czym jest świadectwo fitosanitarne?
Świadectwo fitosanitarne jest dokumentem, który potwierdza stan zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów eksportowanych lub reeksportowanych do państw trzecich, czyli niebędących członkami Unii Europejskiej. Przy przemieszczaniu przesyłek pomiędzy krajami UE świadectwa fitosanitarne nie obowiązują.
Świadectwo fitosanitarne dla eksportu to świadectwa wydawane w państwie,
gdzie rośliny, produkty roślinne lub artykuły podlegające regulacjom zostały wyprodukowane lub przetworzone.
Świadectwo fitosanitarne dla reeksportu wydawane jest w państwie reeksportu, tj. państwie, w którym towar nie
został wyprodukowany, ani przetworzony a przesyłka nie była zagrożona porażeniem. Świadectwu fitosanitarnemu reeksportu towarzyszy zawsze świadectwo fitosanitarne eksportu państwa pochodzenia towaru roślinnego.
Kiedy potrzebne jest świadectwo
fitosanitarne?
Świadectwo fitosanitarne musi być zawsze dołączane do towarów pochodzenia roślinnego, gdy wymagają tego przepisy państwa przeznaczenia lub tranzytu. Aby mogło być wydane koniecznym
jest przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej eksportu, która dotyczy tylko towarów, dla których obowiązek taki został
określony w przepisach kraju importującego. Eksporter planując wysyłkę roślin,
produktów roślinnych lub przedmiotów
za granicę powinien upewnić się, czy
wymaganie zaopatrzenia w świadectwo
fitosanitarne zostało ustanowione. Aktualne przepisy fitosanitarne państw trzecich znajdują się na stronie internetowej
www.piorin.gov.pl Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakładce Eksport/Import.
Przy kontroli fitosanitarnej eksportu nie obowiązują ustalenia kontraktów
handlowych, ani inne ustalenia zawarte
pomiędzy sprzedającym (wysyłającym)
a kupującym (odbierającym) towar.

Jak wygląda procedura uzyskania
świadectwa fitosanitarnego?
Świadectwo fitosanitarne wydawane
jest na wniosek zainteresowanego podmiotu, składany do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
właściwego dla miejsca uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia roślin,
produktów roślinnych lub przedmiotów.
W odniesieniu do towarów pochodzenia roślinnego wysyłanych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego będzie to Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie. Formularz wniosku i wykaz jednostek terenowych WIORiN w Olsztynie, gdzie
można złożyć wniosek dostępny jest na
stronie internetowej www.piorin.gov.pl/
wm-formularze/.
W określonych przypadkach do wniosku należy dołączyć:
 dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów oczyszczania lub
odkażania (jeżeli zabiegi takie są wymagane przez państwo trzecie),
 pozwolenie importowe lub jego kopię
(jeżeli pozwolenie takie jest wymagane przez państwo trzecie),
 zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora właściwego
ze względu na miejsce prowadzenia
uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
potwierdzające spełnienie wymagań
specjalnych dotyczących miejsca ich
uprawy lub wytwarzania,
 świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia (w przypadku reeksportu),
 inne dokumenty lub informacje wymagane przez państwo trzecie.
Inspektor przeprowadza kontrolę fitosanitarną, która polega na sprawdzeniu, czy przeznaczony na eksport towar
spełnia wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia lub przemieszczania.
W zależności od kontrolowanego asortymentu oraz wymagań fitosanitarnych
państwa trzeciego kontrolowana może
być historia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych i przedmio-
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tów, dokonywana ocena wizualna, pobierane mogą być próby oraz przeprowadzane badania laboratoryjne. Wszystkie
te czynności odbywają się obecności eksportera lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu.
Materiał przedstawiany do kontroli
powinien być przygotowany w sposób
umożliwiający:
 przeprowadzenie kontroli wszystkich
partii wchodzących w skład przesyłki,
 pełną identyfikację poszczególnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wchodzących w skład przesyłki.
Towar powinien być składowany w taki sposób, aby po przeprowadzonej kontroli, nie istniała możliwość porażenia go
przez organizmy szkodliwe.
Jeżeli w wyniku kontroli, zostanie potwierdzone spełnienie wymagań kraju
przeznaczenia, wydawane jest świadectwo fitosanitarne.
Jeśli natomiast przesyłka nie spełni
wymagań fitosanitarnych państwa przeznaczenia lub wykryte zostaną organizmy szkodliwe, to wydane zostanie postanowienie o odmowie wydania świadectwa fitosanitarnego.
Szczególnej procedurze podlega towar
eksportowany do Federacji Rosyjskiej po wystawieniu świadectwa fitosanitarnego przesyłka jest bowiem plombowana przez inspektora, a następnie wraz ze
świadectwem musi być przedstawiona
organom celnym właściwym terenowo
dla miejsca załadunku lub siedziby firmy. Organ celny po nałożeniu zamknięcia celnego na rewersie świadectwa stawia pieczęć zawierającą informację o numerze zamknięcia celnego.
Jak długo czeka się na uzyskanie
zaświadczenia?
Termin, w jakim podmiot uzyska
świadectwo fitosanitarne, zależy przede
wszystkim od wymagań kraju przeznaczenia, a co się z tym wiąże zakresu kontroli, w tym przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Świadectwa fitosanitarne
zawsze wydawane są bez zbędnej zwłoki,
w czasie umożliwiającym stwierdzenie, że:
 podmioty, które prowadzą uprawę,
wytwarzanie, pakowanie, sortowanie
lub składowanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub dokonujące ich wyprowadzania do państwa trzeciego, spełniają wymagania
importowe państwa trzeciego,

 rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.
W przypadku towarów o niewielkim ryzyku fitosanitarnym, czyli takich,
dla których państwo przeznaczenia nie
określiło szczegółowych wymagań, a potwierdzenie, że są wolne od organizmów
kwarantannowych nie wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych, kontrola może zostać ograniczona do oceny wizualnej i wówczas
może to być nawet jeden dzień. Kontrole w celu wydania świadectwa fitosanitarnego traktowane są zawsze przez Inspekcję priorytetowo.
Jakie koszty ponosi przedsiębiorca
ubiegający się o zaświadczenie?
Eksporter musi uiścić opłatę skarbową
w wysokości 20 zł za wydanie świadectwa fitosanitarnego oraz koszt przeprowadzenia kontroli fitosanitarnej, którego
wysokość zależy od tego jakie czynności należy wykonać aby potwierdzić, że
eksportowana partia spełnia wymagania
kraju przeznaczenia. Może to być ocena
organoleptyczna, pobranie prób i przeprowadzenie badań laboratoryjnych, których zakres jest różnorodny również cenowo, zgodnie z cennikiem określonym
w rozporządzeniu.
Czy świadectwo ma jakiś czas
ważności?
Tak, ponieważ stan zdrowia roślin
w przesyłce może ulec zmianie po wydaniu świadectwa fitosanitarnego. Okres
ważności świadectwa fitosanitarnego jest
jednym z fitosanitarnych wymagań importowych określonych przez państwo
przeznaczenia. Zazwyczaj jest to 14 dni
od dnia wydania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ile świadectw wydawanych jest
w naszym województwie
w skali roku?
Wydajemy średnio około 500 świadectw fitosanitarnych na bardzo różnorodny asortyment i do wielu różnych
krajów. W ostatnim roku wydawaliśmy świadectwa fitosanitarne m.in.
na elementy drewniane do Australii
i Nowej Zelandii; warzywa, błonnik
spożywczy, torf do Białorusi, drewno
do Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu; drewno, ziarno paszowe kukurydzy i jęczmienia, nasiona pszenicy, podłoże torfowe do Federacji Ro-

syjskiej; ziemniaki do Gruzji, mączkę
ziemniaczaną do Indii, Peru, Tajlandii i Korei Południowej; mrożonki warzyw do Egiptu, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Królestwa
Arabii Saudyjskiej.
Czy kraj docelowy musi przestrzegać
świadectwa fitosanitarnego wydanego
w Polsce?
Tak, Polska jest sygnatariuszem Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, czyli międzynarodowego traktatu,
który zrzesza 183 członków, a państwa,
które ją podpisują, są zobligowane przestrzegać jej zapisów.
Może się jednak zdarzyć, że przesyłka zaopatrzona w świadectwo fitosanitarne, po kontroli, zostanie zakwestionowana przez służbę fitosanitarną kraju
przeznaczenia, w przypadku gdy doszło
do zmiany statusu fitosanitarnego przesyłki w czasie transportu.
Jakie są najczęstsze przyczyny
nieuzyskania świadectwa
fitosanitarnego?
Podmioty są świadome, że tylko towar najwyższej jakości może być przedmiotem obrotu międzynarodowego. Odmowa wydania świadectwa fitosanitarnego nie jest więc częstym zjawiskiem.
Najczęstszą przyczyną takiej odmowy
jest stwierdzenie organizmu szkodliwego, nie zawsze kwarantannowego. Podpisując świadectwo fitosanitarne i wydając świadectwo fitosanitarne inspektor potwierdza bowiem, że przesyłka jest
praktycznie wolna od organizmów szkodliwych.
Brexit. Wszyscy się zastanawiamy jaki
wpływ na naszą gospodarkę będzie
miało opuszczenie UE przez Wielką
Brytanię, jaki wpływ będzie miał ten
fakt na eksport towarów roślinnych
właśnie w ten rejon Europy.
Dotychczas nie notowaliśmy zapytań
podmiotów wysyłających towary pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii
o zasady eksportu po wyjściu tego kraju ze struktur UE. Jednak w celu dotarcia do zainteresowanych osób Główny
Inspektorat opublikował na
swoich stronach internetowych informacje na temat
konsekwencji prawnych
wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.
Dziękuję za rozmowę.
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innowacje w technice i technologii
produkcji rolniczej w jednym miejscu

W dniach 9-10 lutego 2019 r. w obiekcie Expo Mazury Ostróda odbyła się piąta edycja Wystawy Maszyn Rolniczych
MAZURSKIE AGRO SHOW. Wystawę zorganizowała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
w Toruniu*.
mgr inż. Maria Suszko

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dla rolników było to miejsce spotkania z producentami uznanych maszyn i urządzeń rolniczych z innowacyjnymi rozwiązaniami. W gronie zwiedzających byli przede wszystkim młodzi
rolnicy, beneficjenci działań PROW 2014-2020, w tym „Premie
dla młodych rolników”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
To największe wydarzenie branżowe dedykowane było
głównie rolnikom z północno-wschodniej Polski, przedstawicielom znanych krajowych i zagranicznych markowych maszyn i urządzeń rolniczych. Na wystawie na powierzchni ponad 20 tys. m kw. zaprezentowało się 236 firm.

Swoje produkty wystawiali również producenci: nawozów,
środków ochrony roślin, pasz, budynków inwentarskich oraz
wielu nowych technologii prawie w każdej dziedzinie rolniczej.

Gościem szczególnym wystawy był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski, który objął wystawę patronatem honorowym. Otwierając wystawę, powiedział:
„Obecnie najważniejszym kierunkiem rozwoju rolnictwa jest cyfryzacja przy wykorzystaniu badań naukowych oraz innowacji w technice
i technologii produkcji. W gospodarstwie rolnym, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, bardzo ważne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej w dłuższym horyzoncie czasowym. Nowe maszyny i urządzenia powinny przyczyniać się do zwiększenia wartości dodanej w każdym gospodarstwie. Inwestujmy w to, co daje dodatkowe pieniądze, jak
np. w nowe technologie, ale też w wysokiej jakości materiał hodowlany i w wymianę materiału siewnego”.

* Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych to jedyna organizacja zrzeszająca firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce.
Jej głównym zadaniem jest dbanie o interesy branży w tym o jej promocję, co realizuje m.in. przez organizację wystaw rolniczych. Prócz Mazurskiego AGRO SHOW Izba organizuje również Zielone AGRO SHOW, które odbędzie się 25-26 maja w Ułężu (woj. lubelskie) i najbardziej znane AGRO
SHOW w Bednarach, które w tym roku odbędzie się w dniach 19-22 września. Izba prowadzi także inne działania na rzecz rozwoju branży, takie jak
m.in.: konkursy branżowe, szkolenia, spotkania branżowe, debaty tematyczne, współpracuje ze szkołami rolniczymi, monitoruje i sporządza raporty
dotyczące rynku maszyn i urządzeń rolniczych. O interesy zrzeszonych podmiotów dba również uczestnicząc w pracach legislacyjnych nad powstającymi aktami prawnymi, które dotyczą branży. (Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych)
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Minister podkreślił również, jak duże możliwości i znaczenie ma organizowanie się rolników w grupy producenckie lub
spółdzielnie, w szczególności w budowaniu pozycji na rynku
wobec zakładów przetwórczych.

Bardzo ważne dla ministra było spotkanie z dziennikarzami na konferencji prasowej, rozmowy i dyskusje z rolnikami,
a także zwiedzanie wystawy (z delegacją gości reprezentujących
lokalne władze i agendy rządowe).
Na wystawie była między innymi TVP 1, która przekazała relację w Magazynie Tydzień 10 lutego br. Do programu zaproszony był również dyrektor WMODR Damian Godziński.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska informacyjno-doradcze: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolników.

Stoisko WMODR odwiedził minister Jan Krzysztof
Ardanowski oraz ponad 2000 osób, głównie rolników, których
w szczególności interesowały informacje dotyczące działań
PROW 2014-2020, ochrony środowiska i innowacje w rolnictwie. Wielu rolników interesowało się również płatnościami
bezpośrednimi w roku 2019, a szczególnie płatnościami dla
obszarów ONW po zmianach od 2019 roku.
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Harmonogram planowanych do 31.12.2019 r.
terminów naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru
wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

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

wrzesień 2019

2.

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

wrzesień 2019**

3.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

4.

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

28 grudnia 2018
– 25 lutego 2019

5.

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

listopad 2019**

6.

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

28.02 - 29.03.2019
maj 2019***

7.

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

maj 2019***

8.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw
rolnych” - nabór obszar a, b, c

marzec 2019

9.

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

czerwiec 2019

10.

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

marzec 2019

kwiecień
– październik 2019

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
11.

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

sierpień 2019

12.

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

31 stycznia
– 1 marca 2019

13.

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

wrzesień 2019**

14.

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

wrzesień 2019**

TRANFER WIEDZY I INNOWACJI
15.

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

luty 2019

16.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

luty 2019

17.

Poddziałanie „Wsparcie z korzystania z usług doradczych”

18.

Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych
uczestników systemów jakości” (wnioski należy składać do OT KOWR)

marzec 2019

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

wrzesień 2019****

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

19.

Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” premia pielęgnacyjna
i premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną

20.

Działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

21.

Działanie: „Rolnictwo ekologiczne”

22.

Działanie: „Płatności dla obszarów ONW”

23.

Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

15 marca
– 15 maja 2019

1 czerwca
– 31 lipca 2019

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie zależnie od przebiegu procesu legislacyjnego
** Zależnie od dostępności środków finansowych
*** Z uwzględnieniem zmian do PROW przekazanych KE w grudniu 2018
**** Zależnie od procesu notyfikacji do KE krajowych systemów jakości żywności
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porady prawne

Wybrane przepisy prawne
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich

Jadwiga Weisbrod

Starszy Referent Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach. Dz.U. z 2019 r., poz.
83. Ustawa weszła w życie z dniem 31 stycznia 2019 r.
 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 201. Ustawa weszła w życie z dniem 15 lutego 2019 r.

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie zwierząt. Dz.U. z 2019 r., poz. 122.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Dz.U. z 2019 r., poz. 210.
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o paszach. Dz.U. z 2019 r., poz. 269.

ROzPORząDzEniA
miniSTra rolnicTWa i ROzwOJU wsi

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 lutego 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie. M.P. z 2019 r., poz. 149.
Na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 362) ogłasza się, że wysokość:
1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy
de minimis wynosi:
a) w rolnictwie – 225 700 000,00 euro,
b) w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro;
2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 31 stycznia 2019 r. wynosi:
a) w rolnictwie – 162 717 272,52 euro,
b) w rybołówstwie – 2 824 587,82 euro.

 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń. Dz.U. z 2019 r., poz. 90. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 stycznia 2019 r.
 z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. Dz.U.
z 2019 r., poz. 98. Rozporządzenie weszło w życie z dniem
1 lutego 2019 r.
 z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz
warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych
obszarów. Dz.U. z 2019 r., poz. 100. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem 25 grudnia 2018 r.
 z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Dz.U. z 2019 r., poz. 215. Rozporządzenie weszło w życie
z dniem 20 lutego 2019 r.
 z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie
integrowanej produkcji roślin. Dz.U. z 2019 r., poz. 223. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2019 r.
 z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dz.U. z 2019 r., poz. 262.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego 2018 r.
 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 112.

 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15
grudnia 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską
zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. M.P. z 2019 r., poz. 21.
 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu
podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r. M.P.
z 2019 r., poz. 56. Na podstawie art. 39a ust. 7 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) ogłasza się, że wskaźnik
cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r.
w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%).
 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny
skupu pszenicy w II półroczu 2018 r. M.P. z 2019 r., poz. 57.
Na podstawie art. 39a ust. 7 Ustawy z dnia 19 października 1991
r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(Dz.U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) ogłasza się, że według wstępnych
danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2018 r.
wyniosła 76,96 zł za 1 dt.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 oraz niektórych innych ustaw.
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symbioza – stowarzyszenie, które łączy ludzi
„Symbioza” powstała w 2015 roku. Celem stowarzyszenia jest integrowanie społeczności obszarów
wiejskich gminy Miłakowo oraz propagowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu. Pomysłodawcą i liderem jest prezes Wojciech Dorożko.
mgr inż. Hanna Wolińska

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Ostróda
W malowniczo położonej wsi Pityny
w gminie Miłakowo w 2015 roku z inicjatywy lokalnych liderów założone zostało stowarzyszenie „Symbioza”. Od samego początku działalność stowarzyszenia miała na celu integrację oraz aktywizację społeczności pochodzącej z obszarów wiejskich, jak i wiejsko-miejskich
gminy Miłakowo.
Stowarzyszenie zajmuje się działaniem
na rzecz mieszkańców w obszarze kultury, sportu, rekreacji wykorzystując potencjał członków organizacji oraz środków
finansowych budżetu gminy Miłakowo
i innych źródeł. Dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania „W Symbiozie z kulturą” zorganizowano szereg warsztatów i spotkań mających na celu zwiększenie partycypacji
mieszkańców w sprawy publiczne. Dzięki temu mieszkańcy gminy mieli możliwość wzbogacić dotychczasowe doświadczenia o nowe umiejętności i inicjatywy, a także nawiązać wiele nowych, ciekawych znajomości. Bardzo ważną rolę
w życiu stowarzyszenia odegrała Aneta
Gołębiewska-Kądziela, dzięki której zostały pozyskane fundusze na tak duże
przedsięwzięcie. Pani Aneta wraz z ówczesnym burmistrzem Miłakowa Aleksandrem Gawrylukiem od początku kibicowali działalności stowarzyszenia oraz
wspierali jego działalność.
Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie „Symbioza” zawierały całą paletę różnego rodzaju spotkań i zajęć, z których każdy mógł wybrać coś
dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Beneficjenci projektu o wartości 100
tys. zł uczestniczyli w cyklu warsztatów
i spotkań, podczas których wykonano
m.in. świece z naturalnej parafiny i mydła dzięki wykorzystaniu płatków mydlanych. Odbyły się także:
 Wielkanocne warsztaty, podczas których dzieci, jak i dorośli mieli okazję poznać różne, ciekawe techniki wykonania ozdób wielkanocnych i kolorowych
jajek zdobionych różnymi technikami.
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 Nauka gry na gitarze dla dzieci. Były
to warsztaty cykliczne, odbyło się kilkanaście spotkań.
 Plecenie wieńca dożynkowego to
jedne z najbardziej pracochłonnych
warsztatów. Dzięki tym spotkaniom
uczestnicy nabyli dużo ciekawych doświadczeń i umiejętności, które z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłych latach podczas samodzielnego
wykonywania wieńca dożynkowego.
Dzięki osobom prowadzącym każdy
uczestnik miał okazję nauki od podstaw tak trudnej rzeczy, jaką jest właśnie plecenie wieńca dożynkowego.
Warto również zaznaczyć, że wieniec
wykonany podczas warsztatów zajął II
miejsce w konkursie na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy na Dożynkach
Gminnych Gminy Miłakowo.
 Rajd nordic walking. Dwudniowy
rajd, podczas którego przedstawiono
uczestnikom możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu oraz pokazano urokliwe miejsca.
 Warsztaty plecenia koszy wiklinowych. Pracochłonne, ale niezwykle
ciekawe warsztaty, po których każdy
uczestnik wrócił do domu z własnoręcznie wykonanym koszykiem wiklinowym.
 Warsztaty kulinarne. Warsztaty połączone z degustacją wykonanych potraw. Przepisy zostały umieszczone
w biuletynach promujących gminę
Miłakowo.
 Warsztaty dziennikarskie. Dzięki nim
został wydany biuletyn informacyjny
promujący Gminę Miłakowo.
 Zwiedzanie Trójmiasta i wizyta w Teatrze Muzycznym.
Warsztaty i spotkania przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanych
ekspertów, dzięki którym mieszkańcy
gminy Miłakowo podjęli nowe wyzwania, spróbowali swoich możliwości w różnych dziedzinach, z którymi dotychczas
nie mieli okazji się zmierzyć. Ponadto
była to świetna okazja, by nawiązać nowe znajomości, które przetrwają zapewne długie lata.

Warto również zaznaczyć, że Stowarzyszenie „Symbioza” promuje gminę
Miłakowo na wielu płaszczyznach, m.in.
prezentując lokalne produkty oraz umiejętności podczas uroczystości o zasięgu
powiatowym – dożynkach powiatowych
lub innych imprezach okolicznościowych.
Stowarzyszenie zrzeszyło wiele nieznających się jak dotąd osób. Dzięki
wspólnym spotkaniom i przedsięwzięciom wzbogacono ofertę kulturową gminy. Uczestnicy pochodzący m.in. z obszarów wiejskich mieli okazję spędzić aktywnie czas w miłej i przyjaznej atmosferze, nabywając nowe, ciekawe umiejętności, które na pewno każdy wykorzysta
w swoich rodzinnych domach.
– Logo stowarzyszenia zawiera cztery symbole: Pana Boga, ojczyzny, przyrody
oraz zaprzyjaźnionych ludzi. Chcemy i będziemy dążyli do tego, aby zaprzyjaźnieni
ludzie żyli tak, aby była pełna symbioza pomiędzy wszystkimi. W tej chwili nie wiemy,
czy będziemy mieli jeszcze takie możliwości.
W tym roku postanowiliśmy zastanowić się
nad przyszłością i zebrać pomysły jak najefektowniej tego dokonać – mówi prezes stowarzyszenia Wojciech Dorożko.
W przyszłości Stowarzyszenie „Symbioza” będzie realizowało przedsięwzięcia integracji społeczności wiejskiej i wiejsko-miejskiej z gminy Miłakowo. Jeżeli
uda się pozyskać fundusze na ten cel, będą organizowane kolejne warsztaty i spotkania, podczas których uczestnicy będą
mieli okazję nabyć kolejne ciekawe doświadczenia i umiejętności.
Jednym słowem, stowarzyszenie będzie działało prężnie tak jak dotychczas.
Dzięki takim stowarzyszeniom aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
rozwija się i przysposabia sobie wielu
sympatyków.
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Haftowanie wraca do łask
Dziś haft kojarzy się głównie ze starymi serwetkami, które nasze babcie i mamy mają gdzieś upchnięte w swoich
szafach, tymczasem to jedna z najwyżej cenionych technik zdobienia tkanin. Jej początki sięgają starożytności,
znana była zarówno na Dalekim Wschodzie, jak i w starożytnej Grecji oraz Rzymie. Haftem przyozdabiane były kapy
koronacyjne, płaszcze królewskie oraz szaty liturgiczne.
inż. Barbara Kocięda

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Braniewo
Współcześnie haft wykorzystywany
jest do wyrafinowanego sposobu dekorowania eleganckich ubiorów czy akcesoriów, jak np. chusteczki. Niestety, zapomniano wiele starych, oryginalnych wzorów, które kształtowały się przez stulecia. Umiejętności wykonywania niektórych ściegów zniknęły bezpowrotnie.
Dziś niewiele osób ma ochotę i czas, by
poświęcić się wykonywaniu pięknych haftów. Z drugiej strony można zauważyć,
że młodzi ludzie próbują powrotu do starych robótek ręcznych. W internecie jak
grzyby po deszczu powstają strony i blogi na temat szydełkowania, dziewiarstwa
ręcznego czy też haftu.
„Jeżeli przyjdzie wam myśl sprawienie
rodzicom waszym przyjemności, wtedy
ofiarujcie im na gwiazdkę lub imieniny
jakiś utwór rąk waszych. [...] Robota taka
więcej jest warta od każdego zwyczajnego podarku, bo razem z nią postępują także myśli nasze, odnoszące się do tej osoby,
dla której jest przeznaczoną” radził „Poradnik dla młodych osób w świat wstępujących”
z 1891 roku. W myśl zaleceń tego poradnika może właśnie warto by było zatrzymać się dzisiaj i samemu spróbować wykonać własnoręcznie coś dla swoich bliskich?
Przybory do haftowania
Haft jest to robótka ręczna lub maszynowa, która polega na wyszywaniu na
tkaninie określonego wzoru odpowiednią techniką przy użyciu odpowiedniego
rodzaju ściegu. Pierwszym krokiem jest
wybór technik, ponieważ do niej należy
dostosować odpowiednią tkaninę, na której będziemy wykonywać haft. Do najbardziej popularnego haftu krzyżowego najlepszym wyborem jest panama dwunitkowa lub czteronitkowa, bawełniana lub
tkanina syntetyczna. Decydując się na haft
przewlekany, należałoby wybrać jednonitkową kanwę lub też równo tkane niezbyt
gęsto płótno lniane. Jeżeli chodzi o dobór
nici do haftowania, to ich grubość należy
dostosować do grubości tkaniny. Najczęściej używane są: kordonek, bawełna do
haftu w motkach lub też mulina w pasem-

kach. Narzędziami potrzebnymi do wykonywania haftu jest igła z tępym końcem
i długim uszkiem oraz tamborek albo składana ramka do wyszywania.
Najpopularniejsze techniki haftu
W technice haftowania wyróżnia się
cztery podstawowe grupy haftów: haft
płaski, haft wypukły, haft nakładkowy
i ażurowy. Każdy z nich dzieli się na kilka rodzajów. W Polskiej kulturze hafty
można również podzielić na dwa zespoły, liczone oraz swobodnie nakładane na
tkaninę. Do najpopularniejszych technik
haftów liczonych zaliczamy: haft krzyżykowy, przewlekany oraz ażurowy.
Haft krzyżykowy jest to technika najbardziej popularna i znana w Polsce. Górny ścieg krzyżyków musi iść zawsze w jednym kierunku, nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje, że na prawej stronie haftu
powstanie widoczne cieniowanie. Haftując
tą techniką, należy dobierać takie materiały i nici, aby ścieg był gęsty, a tkanina była nimi całkowicie pokryta. Należy pamiętać, że zbyt rzadkie krzyżyki nie są ładne.
Haft przewlekany to technika, którą
wykonuje się, licząc nitki zarówno osnowy, jak i wątku. Jest to typ haftu pełnego, gdzie układ ściegów jest równoległy,
gęsty w regularnych odstępach. Ściegi są
oddalone do siebie o jedną lub dwie nitki
tkaniny. Grubość nici jest zależna od grubości tkaniny, należy również pamiętać,
że grubość tkaniny ma również wpływ
na wybór wzoru. Haftowanie tą techniką
wykonuje się od strony lewej ku prawej.
Jeżeli chcemy, aby nasz wzór był bardziej
plastyczny, możemy przewlekanie wykonywać nitkami wysuniętymi z danego
materiału. Jeżeli chcemy haftować wzór,
który trzeba lekko ściągać, wtedy do haftowania wykorzystujemy jedwab do szycia w kolorze tkaniny, jednak należy pamiętać, że efekt ten możemy uzyskać jedynie na kanwie, ponieważ jest mniej
zwarta od innych materiałów.
Haft ażurowy to jeden z najbardziej
efektownych haftów. Wykonując techniką ażurową haftowanie, nitki przecięte

można wyciągać na obie strony. Technika ta jest bardzo pracochłonna, wymaga
wiele uwagi i dokładności. Głównym elementem tego haftu są przede wszystkim
ścieg konturowy i okrętka.
Ściegi hafciarskie
Ścieg hafciarski jest to sposób przewlekania nici, który ma na celu połączenie, ozdobienie, albo wykończenie materiału zdobionego haftem. Ściegi różnią się od siebie długością oraz sposobem układania nici. Sposób wykonywania oraz kierunek ściegów jest bardzo
ważny, ponieważ bardzo często decyduje
o wartości artystycznej wykonanego haftu. Ściegi hafciarskie dzielą się na grupy, w których można wyróżnić wiele odmian i rodzajów ściegów. Oto przykłady
kilku ściegów hafciarskich.
Ścieg przez igłę jest to najstarszy oraz
najprostszy rodzaj ściegu. Zawsze wykonuje się go od prawej do lewej strony,
najczęściej poziomo. Należy pamiętać, że
długość ściegu, jak i odstępu między nimi jest zawsze taka sama.
Ścieg krzyżyk właściwy (regularny).
Aby utworzyć ten rodzaj ściegu, należy
na planie kwadratu przeciąć dwie równe
nitki pod kątem prostym, można go wykonywać z dwóch półkrzyżyków lub od
razu całych. Haftowanie rozpoczynamy
od strony lewej do prawej.
Ścieg atłasek (ścieg płaski) to ścieg, który kładziony jest tak gęsto, aby zakryć całe tło. Wykonuje się go zawsze od strony
prawej ku lewej i bezpośrednio na tkaninie, przeciągając nitkę równomiernie.
Hafciarstwo to bardzo piękna technika
przyozdabiania tkanin, która przez pewien
okres została zapomniana i nieużywana
powszechnie. Jej powrót to coś, co powinno cieszyć nas wszystkich, ponieważ unikatowe wzory i sposoby haftowania to
jedno z wielu dziedzictw naszej kultury.
Źródła:
- „Haftujemy” Milina Duchoňová
- http://muzeum-zamojskie.pl
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w domu i w zagrodzie

Kapusta kiszona – naturalne lekarstwo
Bardzo popularne w naszym kraju warzywo, aczkolwiek mające niesłusznie opinię ciężkostrawnego, niezbyt zdrowego. Na ten zły wizerunek kapusty wpływ mają tradycyjne dodatki w postaci
tłustego boczku, golonek, kiełbas, przez co dania na bazie kapusty są ciężkostrawne i kaloryczne.
mgr inż. Aneta Mariańska

Główny Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Szczytno
Należy podkreślić szczególne walory
kapusty kiszonej jako naturalnego lekarstwa o właściwościach prozdrowotnych.
Pod warunkiem oczywiście naturalnego
jej kiszenia poprzez zasolenie i fermentację przy udziale kwasu mlekowego.
W okresie jesienno-zimowym, kiedy
to wzrasta poziom zachorowalności na
przeziębienie i grypę, kapusta kiszona
okazuje się być idealnym sposobem na
wzmocnienie organizmu.
Lecznicze właściwości kapusty znane
są od ponad 4000 lat. Już w starożytnym
Rzymie uważana była za panaceum na
wszelkie choroby, między innymi jako
środek czyszczący krew i skórę, odtruwający wątrobę, leczący artretyzm, bóle
głowy. Stosowano ją do odzyskania sił
w stanach wyczerpania i rekonwalescencji. Chroniła żeglarzy przed chorobami,
w tym szkorbutem. Ludzie nie wiedzieli
wówczas, co to są witaminy, antybiotyki,
ale intuicyjnie jedli je w postaci kiszonki.
Kapusta jest niskokaloryczna, 100 g
ma tylko 40 kcal, to doskonałe źródło witaminy C, na równi z cytryną (w 100 g
znajduje się 30-36 mg).
Kapusta kiszona oprócz witaminy C
zawiera również witaminy B1, B2, E, kwas
nikotynowy, kwas pantotenowy, witaminy B6, kwas foliowy, a także składniki mineralne takie jak: selen, wapń, magnez,
potas, fosfor, sód, mangan, żelazo, srebro, cynę, molibden, nikiel, wanad. Witamina C jest niezbędna do funkcjonowania ludzkiego organizmu i musi być dostarczana wraz z pożywieniem, ponieważ
organizm ludzki jej nie syntezuje. Niedobór witaminy C powoduje spadek liczby
limfocytów T, odpowiedzialnych za działanie układu immunologicznego. Skutkami niedoboru witaminy C są m.in. przedłużenie okresu zaziębienia organizmu
i trudności w leczeniu zakażeń, samoistne krwawienia, złe gojenie i odnawianie
się ran, rozpulchnienie dziąseł, bolesność
stawów i mięśni, obrzęki kończyn, obniżenie wydolności fizycznej, depresja, osteoporoza, wtórne infekcje.
Kwas foliowy (witamina B9) bierze
udział w procesie podziału komórek,
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wpływa na mózg, system nerwowy, pomaga w rozwoju noworodków, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, a także pobudza krew do szybszego krążenia.
Witamina E – jest głównym antyoksydantem chroniącym komórki przed utleniaczami. Bierze udział w dostarczaniu składników odżywczych do komórek. Wzmacnia ścianę naczyń krwionośnych oraz chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. Wykorzystywana jest do
leczenia zaburzeń mięśniowych, miażdżycy
oraz chorób serca, poprawia wygląd skóry.
Kwas mlekowy znajdujący się w kiszonej kapuście wspaniale oczyszcza przewód pokarmowy z bakterii gnilnych i innych patogenów (drożdżaków, lamblii,
bakterii E. coli), za to stwarza idealne warunki do rozmnażania dobroczynnych
bakterii jelitowych. Badania naukowe potwierdzają, że kiszona kapusta sprzyja
profilaktyce i zwalczaniu chorób nowotworowych. Zjadana raz w tygodniu, najlepiej w postaci surowej znacznie obniża ryzyko zachorowania na raka żołądka, dwunastnicy i jelita grubego.
Najlepsza jest oczywiście kapusta kiszona we własnym zakresie. Kiedyś
w każdym domu na wsi obowiązkowo
na zimę przygotowywano beczkę kiszonej kapusty. Oczywiście były to beczki
drewniane, a nie z tworzyw sztucznych
jak dziś. Panował też pogląd, że aby kapusta się dobrze ukisiła i nie popsuła powinna być ukiszona do 1 listopada (dnia
Wszystkich Świętych). Tak więc październik był miesiącem, kiedy to praktycznie
w każdym wiejskim gospodarstwie domowym odbywało się kiszenie kapusty.
Kiszoną kapustę można przechowywać w odpowiednich warunkach miesiącami, bez obawy o utratę jej cennych,
biologicznie aktywnych substancji. Najwartościowsza jest kapusta długo kiszona
w zamkniętej beczce (przez min. 3 miesiące). Najmniej wartościowa jest kiszona
kapusta pasteryzowana, przepakowywana do woreczków i w tej postaci sprzedawana. Nie powinno się też mylić kiszonej kapusty z kwaszoną, która jest konserwowana octem lub innymi środkami,

powszechnie dostępnej w supermarketach lub na targowiskach. Łatwo można ją rozróżnić po kolorze oraz konsystencji. Kapusta kiszona naturalnie solą,
po ukiszeniu zmienia swoją barwę z białej w kremową oraz lekko mięknie, natomiast kwaszona octem pozostaje niezmiennie biała i twardawa jak surowa.
Przepis na surówkę
z kapusty białej i marchwi
40 dag kapusty białej, 20 dag marchwi,
mała cebula, pół szklanki śmietany 18% (lub
w wersji dietetycznej 12% + 2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego), 3 łyżki posiekanego szczypiorku, cukier, pieprz, sól do smaku.
Wykonanie: ściąć grubsze nerwy liściowe i pokroić kapustę w paseczki. Marchew
umyć, obrać i zetrzeć na tarce jarzynowej.
Cebulę obrać i posiekać, śmietanę przyprawić do smaku solą, cukrem i pieprzem. Połączyć składniki surówki, polać sosem, wymieszać i wyłożyć na salaterkę. Posypać szczypiorkiem. Podawać do białych mięs pieczonych i gotowanych.
Kapuśniak z kapusty kiszonej
- na mięsie
30 dag wieprzowiny z kością, porcja
włoszczyzny, cebula, 50 dag kapusty kiszonej, 2 grzyby suszone, 4 liście laurowe, 3-4
ziela angielskie, pieprz, sól, kminek (według
uznania)
Wykonanie: mięso umyć, zalać zimną
wodą, wrzucić umyte grzyby oraz pieprz, liście laurowe i ziele angielskie. Osolić, gotować. Po 15 minutach dodać oczyszczoną, pokrojoną na kawałki włoszczyznę i przypieczoną na suchej patelni cebulę, ugotować wywar.
Włoszczyznę i mięso wyjąć, wywar przecedzić, włożyć grubo posiekaną kapustę, gotować do miękkości. Mięso oddzielić od kości,
pokroić na kawałki i włożyć z powrotem do
zupy. Przyprawić kminkiem i ewentualnie
jeszcze solą i pieprzem. Podawać z ugotowanymi osobno ziemniakami.
Źródła:
- http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/cojesz/kapusty-właściwości-lecznicze
- „Polubić kapustę” – Alina Stradecka, Prószyński i S-ka Warszawa 2003

ogłoszenia kupno-sprzedaż
Sprzedam:
 Ciągnik PONAR 82A, rok pr. 2004 r., 3600Mth, z TUREM bez
osprzętu, zarejestrowany, ubezpieczony, pierwszy właściciel,
cena 51.000 zł. Tel. 513 447 485.
 Sprzedam 12 ton jęczmienia ozimego. Cena do uzgodnienia. Tel.
604 625 685.
 2 ogiery zimnokrwiste, 1,5-roczne sprzedam. Tel. 502 415 616.
 Dużą przyczepę kempingową dwuosiową, ciągnik Same Antares II 130 KM Turbo. Rok produkcji 2000. Ciągnik cały w oryginale, sprawny. Stan bardzo dobry. Tel. 512 479 979.
 Kombajn BIZON Z056 (szerokie koła, rok prod. 1984, stan idealny), owijarkę Metal-Fach (stan idealny), rozrzutnik obornika
dwuosiowy (prod. polskiej), przetrząsarko-zgrabiarkę (szerokość
robocza 3 m), śrutownik bijakowy (silnik 11 kW). Tel. 55 244 81
89 (proszę dzwonić wieczorem), gm. Lelkowo.
 Sprzedam ciągnik C-330 z turem, rok prod. 1982, sprawny i zarejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 615 532.
 Sprzedam: ciągnik Ursus 1614 sześciocylindrowy Turbo, zarejestrowany, stan bardzo dobry; przyczepę rolniczą D-50 zarejestrowaną, stan bardzo dobry; przyczepę kempingową, dwuosiową, dużą, sprowadzoną z Niemiec. Tel. 512 479 979.
 Sprzedam szczeniaki foksterier tricot po rodzicach polujących,
gm. Jonkowo. Tel. 604 194 791.
 Sprzedam silosy zbożowe z kompletną bazą zbożową (w pełni
sprawną) – cena 28 tys. zł do uzgodnienia. Stegny k. Pasłęka,
tel. 600 797 360.
 2 działki rolne 15- i 30-arowe z warunkami zabudowy, maszt do
ciągnika 3,5 m na tył do balotów, brony ciężkie zawieszane 4 polowe, rozsiewacz do nawozów, śrutownik, kultywator oraz kopaczkę
gwiaździstą jednorzędową. Cena do uzgodnienia. Tel. 668 478 407.
 Sprzedam działkę-siedlisko 2,2 ha z budynkami lub same budynki, piękna lokalizacja w gminie Chojnice, cena do uzgodnienia. Tel. 691 877 920.
 Sprzedam zbiornik na mleko 340 litrów i 650 litrów, baloty siana i sianokiszonki. Gmina Purda. Tel. 664 773 157.
 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.
 Przyczepa Mengele 540/2, rok prod. 1992, sterowana panelem.
Tel. 89 616 95 16.
 30 ha ziemi rolnej dobrej klasy w całości lub w części. Waplewo gm. Jedwabno. Tel. 510 834 283.
 11 ha 55-letniego lasu (mieszanego z przewagą sosny i świerku)
położonego w obrębie wsi Dmusy gm. Biała Piska. Cena ok. 30
tys. zł. Tel. 883 391 659.
 Dom jednorodzinny, parterowy, wolnostojący położony w malowniczym miejscu (gm. Płoskinia). Powierzchnia mieszkalna domu
wynosi 100 m2, pow. działki 5,72 ha. Istnieje możliwość rozbudowy budynku mieszkalnego. W cenie gotowy projekt rozbudowy
z pozwoleniem na budowę. Dom składa się z 5 pokoi, przestronnego holu, kuchni oraz łazienki. W domu została wymieniona instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie (nowe grzejniki, piec
CO, okna). Na całej pow. mieszk. wymieniono wylewki i podłogi,
sufity podwieszane. Na działce znajduje się duży, murowany budynek gospodarczy. Na posesji znajduje się staw, młody owocowy sad, ogródek warzywny i kwiatowy. Dojazd do posesji drogą
asfaltową. Położenie posesji nadaje się na prowadzenie działalności agroturystycznej (około 300 m do lasu). Tel. 721 015 466.
 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.

 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.
 Grunty rolne 11,11 ha, klasa IV, położone: obręb Bogatyńskie,
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Tel. 604 215 407.
 Jelenie byki sprzedam. Wieliczkowo, gm. Lubomino. Tel. 500 891 996.
 Przyjmujemy zapisy na drób: kurki odchowane: żółtonóżka (kwiecień), Tetra, Mesa, Bangkok, Leghorn (maj). Drób wodny: pisklęta,
kaczki: pekin francuski, kaczka piżmowa, gęś kołudzka (marzec
- najniższa cena, maj), pisklęta i indyki kolorowe (maj, czerwiec).
Kurki odchowane cały rok. Kaczki nieodchowane. Tel. 604 194 791.
 Siewnik „Poznaniak” sprzedam. Tel. 604 194 791.
 Schładzalnik do mleka 650 l oraz ciągnik S-320. Tel. 513 661 525.
 Gospodarstwo rolne 37 ha, położone na terenie gminy Kiwity
wraz z budynkami (dom, obora na 80 sztuk bydła, garaż, wiaty). Cena do uzgodnienia, tel. 607 307 750.
 Chłodnia do mleka 1000 l po wymianie agregatu 2 lata temu 7000 zł, gmina Wilczęta. Tel. 609 973 847.
 Hala udojowa FULLWOOD 2x4, rok produkcji 2001, dwie stacje
paszowe, opryskiwacz 400 l, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonek, brony. Wieś Siedliska, gm. Ełk, tel. 507 025 619, 518 867 456.
 Bielarka pneumatyczna, agregat malarski, pianownica, piaskarka, stal nierdzewna. Gwarancja 5 lat. Okazja! Model 2018. Producent, tel. 533 053 636.
 Ciągnik Ursus 1002, wał posiewny (Jacek) - 7,5 m. Tel. 503 509 932.
 Kombajn Bizon Super, rok prod.: 1978, sprawny technicznie po
remoncie. Cena: 22 000 zł. Tel. 601 431 641.
 Maszt podnoszący wózka widłowego MANITOU udźwig
1000 kg wysokość unoszenia 3 m, stan: b. dobry, cena: 2 000 zł.
Ełk. Tel. 693 467 794.
 Laweta do słomy, dł.: 11,5 m, ładowność: 11,5 t, zarejestrowana,
ubezpieczona jako rolnicza, cena: 17 000 zł. Sianokiszonka od
70 zł. Siano, duże bele - 90 zł. Laweta do słomy zarejestrowana, cena: 7 000 zł. Roztrząsałka 4-ramienna na 6 palców Claas
CL540, hydraulicznie składana. Zgrabiarka 2-gwiazdowa KUHN
12 500 zł. Laweta do sianokiszonki z dokumentacją, cena 6 500
zł. Przyczepa wywrotka tandem, cena 6 800 zł. Tel. 603 820 720.
 Ładowarkę teleskopową JCB. Przyczepa do zboża 10 t. Kosiarka bębnowa CLASS. Grabarka jednokaruzelowa 4,3 m szerokości. Chwytak do bel, łyżka tur – ładowarka talerzówka 3,5 m
półzawieszana. Wały kruszące, wały podsiewne. Przyczepa do
przewozu bel 7x120. Miniładowarka Bobcat. Weidemann 80 cm
szer. Gmina Dobre Miasto. Tel. 509 236 519.
KUPiĘ:
 Pług obrotowy, agregat siewny Zetor Forterra, felgi 38 cali Ursus, rozsiewacz 1600 l Bizon Record. Tel. 795 807 728.
 1-2 ha łąki z dostępem do jeziora Orzysz po okazyjnej cenie.
Tel. 724 133 999.
 Byczki opasowe do dalszego chowu do 150 kg. Tel. 603 820 720.
 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.
 Pług Kverneland, traktor 4- lub 6-cylindrowy, żnijkę do zboża,
rozsiewacz 2-tarczowy do nawozów i przyczepę 4- lub 6-tonową. Tel. 795 807 728.
 Grunty rolne, ziemię rolną od 2 do 4 klasy, o powierzchni od
30 do 100 ha. Tel. 795 807 728.
 Rozdrabniacz słomy do Bizona, opony 23,1-26x do Bizona. Pług
obrotowy lub zagonowy 4-skibowy. Ciągnik Zetor 11441, 1222,
1214 lub 1614. Tel. 795 807 728.
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KRzyŻÓwKA
1.
2.
3.

1. … Idy.
2. Przeciwieństwo jarej.
3. Na niej kwiat.
4. Niezwykle pożyteczne owady odżywiające się nektarem

4.

i pyłkiem kwiatowym.
5. No to ….

5.

6. Roślina uprawna znana od kilku tysięcy lat.

6.

7. Powinna być podstawą zimowego żywienia owiec.

7.

8. Ostry lub przewlekły stan zapalny skóry.

8.
9.
10.

9. Lilak.
10. Fitosanitarne, niezbędne do eksportu roślin czy produktów roślinnych do krajów niebędących członkami UE.

11.

11. Zupa z popularnego w naszym kraju warzywa.
12. Pole, na którym pozostały po żniwach kłujące łodygi zbóż.

12.

13. Ścisłe współżycie przynajmniej dwóch gatunków orga-

13.
14.
15.

nizmów.
14. Dwuczuby lub rdzawoszyi.
15. Coroczna, duża impreza rolnicza w Ostródzie.

Wśród osób, które prześlą na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy trzy zestawy najnowszych
publikacji WMODR z siedzibą w Olsztynie. Na rozwiązania czekamy do 31 marca 2019 r. Adres: „Bieżące Informacje”,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem „krzyżówka”.
Adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
 BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05
 BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46
 DZIAŁDOWO,
• Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2,
tel. (23) 696 19 75
 ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36
• Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04
 EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67
 GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99
 GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57
 IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73
• Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22
 KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem),
tel. (89) 751 30 93
 LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1,
tel. (89) 767 23 10

OGŁOSZENIA I REKLAMY W MIESIĘCZNIKU W 2019 r.
reklama na okładce kolor:


II, III str. - 1 000 zł netto



IV str. - 1 200 zł netto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
reklama wewnątrz numeru kolor:


format A4 - 800 zł netto



format 1/2 A4 - 500 zł netto



format 1/4 A4 - 400 zł netto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
artykuł sponsorowany format A4 - 600 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wkładkowanie gotowych materiałów reklamowych:


Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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



Kartka A4 lub A3 złożona do formatu A4

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



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

 OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17
 OLSZTYN
• Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

- 500 zł netto
od 2 do 8 stron - 1 000 zł netto
Kartka A3 złożona do formatu A4
od 8 do 16 stron - 1 500 zł netto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 SZCZYTNO, ul. Kościuszki 1/6, tel. (89) 624 30 59

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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Ogłoszenia drobne dla rolników zamieszczamy bezpłatnie!

 OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24
• Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61
 PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

Agrorynek
baza ogłoszeń rolniczych

Zapraszamy do zamieszczania
bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży:






maszyn rolniczych
zwierząt
środków do produkcji rolnej
wyposażenia budynków inwentarskich
nieruchomości rolnych

www.agrorynek.warmiamazury.net

APLIKACJA
ODR OLSZTYN
NA URZĄDZENIA MOBILNE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Z TWOIM DORADCĄ WMODR
Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie z myślą o rolnikach z województwa
warmińsko-mazurskiego.
Dzięki aplikacji ODR Olsztyn:
 umówisz się na spotkanie z Doradcą WMODR
w swoim gospodarstwie lub w siedzibie Doradcy,
 zgłosisz chęć udziału w szkoleniach i konferencjach
organizowanych przez WMODR,
 zostaniesz powiadomiony o momencie wystąpienia
agrofagów w Twojej okolicy (jeśli na terenie Twojego
powiatu prowadzony jest monitoring agrofagów),
 będziesz miał dostęp do najświeższych informacji
z branży rolniczej,
 dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach upływu atestu opryskiwacza oraz polis ubezpieczeniowych maszyn, narzędzi i nieruchomości,
 weźmiesz udział w konkursach wiedzy rolniczej,
a także wyrazisz swoją opinię w ankietach.

Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpłatnie

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

