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Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy naszym czytelnikom złożyć szczere ży-
czenia pokoju, wiary i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami 
z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych 
wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

Zespół Redakcyjny  

Drodzy Rolnicy

Mamy już marzec i kwiecień – okres intensywnej 

pracy na wsi. Okres szczególny, w którym przychodzi 

czas weryfi kacji i refl eksji tego, jak koła łowieckie prowa-

dziły gospodarkę na naszych gruntach wydzierżawionych 

dla nich przez starostów, bez naszej zgody. W marcu 

opiniowaliśmy kołom łowieckim i starostom zasad-

ność wydzierżawienia na 10 lat obwodów łowieckich. 

To trochę taka pańszczyzna XXI wieku. Refl eksja jest 

jedna, zwierzyny jest za dużo i od tego zaczynają się 

same problemy. Jeśli  jest za dużo zwierzyny na naszych 

polach, to poczynią duże straty, jeśli są duże straty, to koła nie mają tyle pieniędzy na 

ich pokrycie i szukają różnych opcji wyjścia z tej sytuacji na swoją korzyść. 

A zwierzyny jest za dużo. Oto dane GUS – u:

  w 1976  w 2015  przyrost

dziki  58 500  264 000  451%

daniele 3000  27 500  917%

sarny  326 000  867 000  266%

Łosie  3900  18 500  474%

Nie wspomnę tu o bobrach.

Diagnoza rozwiązania problemu jest prosta:

– ograniczenie populacji zwierząt łownych,

– większy udział rolników-myśliwych w kołach łowieckich, co najmniej 50%,

– poszanowanie prywatnej własności.

Kto ma to zrobić ? Oczywiście obecnie rządząca partia, która to obiecała załatwić, 

chociaż nasuwa się pytanie, która partia jest bardziej w sejmie wpływowa, czy PiS, czy 

partia pseudoekologów. Jeśli PZŁ myśli dalej o polskim modelu łowiectwa i należycie 

wypełnianej swojej misji, powinien ostro zabrać się do pracy od zaraz. W innym 

przypadku może podzielić los PGR-ów po roku 1989. Silne państwo, o którym tak 

często słyszymy, nie powinno uciekać od odpowiedzialności przed problemami 

związanymi z ochroną środowiska, która jest prowadzona często bez wyobraźni.

Kwiecień to czas, który rolnik lubi najbardziej. To czas siewów i prac w polu, 

czas bardzo efektywnie przez nas wykorzystywany. Tego też życzę naszym polity-

kom, zasiadającym w sejmie RP, by przez nich tworzone prawo sprzyjało podla-

skiemu rolnictwu.

Z poważaniem

Grzegorz Leszczyński

Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej 
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Magazynowanie paliw w gospodarstwie
Przechowywanie oleju napędowego w beczkach i pojemnikach np. 

po różnego rodzaju płynach to wciąż popularna praktyka w gospo-

darstwach, mimo że od kilkunastu lat jest ona zakazana. Jednak coraz 

więcej rolników decyduje się na kupno zbiorników, które są bezpieczne 

dla środowiska. Nowoczesne ministacje to także duża wygoda 

tankowania i monitorowania poboru paliwa.

Tylko dwupłaszczowe

W 2013 weszły w życie przepisy, które zobowiązują 

nas do przechowywania oleju napędowego w zbiornikach 

dwupłaszczowych. Zbiornik wewnętrzny jest obudowany 

drugim – zewnętrznym, którego pojemność wynosi 110% 

pojemności wewnętrznego. Taka konstrukcja sprawia, że 

nawet jeśli jedna ściana ulegnie uszkodzeniu, druga nadal 

chroni przed wyciekiem. Oznacza to, że stosowane w nie-

których gospodarstwach adaptowane beczki w świetle prawa 

powinny ustąpić miejsca dedykowanym pojemnikom – najlepiej 

wykonanym z polietylenu i wyposażonym w system dystrybucji paliwa.

Jaka pojemność?

Większość rolników w chwili zakupu i montowania zbiornika 

objęta jest tzw. dozorem uproszczonym co oznacza, że do urządzeń 

tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego użytek. Nie po-

trzebna jest także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia. Dotyczy to jednak tych, którzy zakupią zbiornik 

o pojemności do 2,5 tys. litrów.

Sytuacja ulega zmianie kiedy zasoby naszego zbiornika przekra-

czają 2,5 tys. litrów. Wówczas obejmowani jesteśmy tzw. dozorem 

ograniczonym (zbiorniki do 15 m3). W tym przypadku 

musimy raz na 2 lata wykonać badania okresowe, 

a koszt takiego badania wynosi 250 zł. Zbiornik, 

którego pojemność przekracza 2,5 m3 powinien być 

także wyposażony w urządzenie sygnalizujące 

powstanie wycieku i elementy zabezpieczające 

przed przenikaniem płynu do gruntu.

Gdzie postawić?

Zanim zakupiony zostanie zbiornik na mini 

stację, należy zastanowić się nad optymalnym 

miejscem na jego umiejscowienie w gospodarstwie. 

Zgodnie z przepisami, minimalna odległość od 

domu musi wynieść przynajmniej 10 m, z kolei od pozo-

stałych budynków i granicy działki – 5 m. Minimalna odległość mini 

stacji od drogi nie może być przy tym mniejsza niż 3 m, a od lasu 20 m.

Pamiętać należy też, by w sąsiedztwie zbiornika z olejem nie 

przechować drewna i innych palnych materiałów.

Krzysztof Malczyk

PIR w Sokółce

Informacja dla hodowców drobiu
Główny Lekarz Weterynarii oraz Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi prowadzą obecnie szeroką kompanię informacyjną na temat 

występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 

u ptaków dzikich jak również u drobiu. Nie jest to wirus groźny dla 

człowieka, jednakże może się on przyczynić jego rozprzestrzeniania. 

Jeżeli nie będą przestrzegane podstawowe zasady bioasekuracji, wi-

rus może dokonać spustoszenia w naszych kurnikach. Niepokojące 

objawy, związane z wirusem to zwiększona śmiertelność, spadek 

pobierania paszy i wody, drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, 

duszności, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności. 

W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do Inspekcji 

Weterynaryjnej lub najbliższego lekarza weterynarii. 

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzono liczne nakazy 

i zakazy dotyczące chowu drobiu. 

Zakazuje się:

� organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udzia-

łem drobiu,

� sprzedaży ptaków na targowiskach, 

� pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp miały 

dzikie ptaki

� wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa utrzymującego 

drób, zwłok dzikich patów i tusz ptaków łownych.

Nakazuje się:

� zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w któ-

rych utrzymywany jest drób,

� odosobnienie drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub 

innych miejscach, uniemożliwiających kontakt w szczególności 

z dzikim ptactwem,

� zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii informacji 

o planowanym przemieszczeniu, co najmniej 24 godziny wcze-

śniej,

� przechowywanie paszy oraz karmienie i pojenie w sposób 

bezpieczny (z dala od ptaków dzikich i ich odchodów),

� wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków 

inwentarskich, stosowanie odzieży ochronnej przez osoby 

wchodzące oraz stosowanie przez nie zasad higieny osobistej,

� czyszczenie i odkażanie sprzętu używanego do obsługi drobiu,

� wykonywanie przeglądu stad i prowadzenie dokumentacji za-

wierającej informacje o padłych zwierzętach, spadku nieśności 

lub zmniejszeniu pobierania paszy.

Magdalena Kowalska

PIR Hajnówka
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W momencie zamykania numeru Agroizba otrzymaliśmy informację, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi pracuje nad złagodzeniem niektórych przepisów rozporządzenia dotyczącego zwalczania ptasiej 

grypy. W pierwszej połowie kwietnia, po wejściu w życie opracowywanej zmiany zakaz wypuszczania 

drobiu może zostać zniesiony.
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Ptasia grypa, a wypuszczanie gęsi na wybieg
Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje możliwość wypuszczania 

na wolne powietrze gęsi reprodukcyjne oraz rzeźne do 6 tyg. życia, 

w ramach aklimatyzacji pod warunkiem spełnienia zasad tymczasowej, 

minimalnej bioasekuracji.

Gęsi można wypuszczać na wybieg, którego powierzchnia jest 

w całości zadaszona, a z każdej niezwiązanej z budynkiem strony jest 

zabezpieczony pionową siatką do ziemi o oczkach uniemożliwiających 

przedostawanie się dzikich ptaków na teren wybiegu.

W przypadku braku możliwości zastosowania tego rozwiązania, 

wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospo-

darstwach, których:

� wybieg położony jest min. 500 metrów od zbiorników wodnych 

(rzeki, stawy, jeziora).

� wybieg jest ogrodzony, a jego powierzchnia wynosi: co najmniej 

0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej, maksymalnie 

19 kg na 1 m2 – dla młodych gęsi rzeźnych.

� teren wybiegu dla gęsi jest zaopatrzony w odpowiednią liczbę 

skutecznych odstraszaczy zarówno dźwiękowych jak i wizualnych 

dla ptaków dziko żyjących,

� gęsi wypuszczane są w ciągu dnia w określonych godzinach, 

z wykluczeniem godzin wczesno – porannych i wieczornych.

W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować 

wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m2 

powierzchni wybiegu.

Dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:

� teren wybiegu powinien być odkażany lub czyszczony i odkażany 

każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi.

� stosowanie ściółki na wybiegu możliwie jest jedynie po jej każ-

dorazowym odkażeniu.

� pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest całkowicie zabronione.

� osoba odpowiedzialna za gospodarstwo zobowiązana jest do 

bieżącego sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków, 

wymienionych powyżej, nie rzadziej jednak niż raz dziennie. 

Dokumentacja ta powinna zawierać: listę osób odpowiedzial-

nych za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfi kację, godziny 

udostępniania gęsiom wybiegu, rejestr zużycia środków dezyn-

fekcyjnych, informacja o awariach i naprawach wykonywanych 

na terenie wybiegów i wszelkie stwierdzone na terenie wybiegu 

anomalie (stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub 

upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa 

dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów 

chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć).

Złagodzenie przepisów dotyczy tylko przypadku gęsi. Nadal obo-

wiązuje zakaz, zgodnie z którym pozostałe gatunki drobiu nie powinny 

mieć dostępu do wybiegu.

Lekarze Weterynarii stale przypominają o bezwzględniej koniecz-

ności przestrzegania zasad bioasekuracji, mających na celu zapobie-

ganie szerzeniu się chorób zakaźnych. W przypadku ich wystąpienia, 

przestrzeganie tych wymogów jest warunkiem wypłaty za zwierzęta 

zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. 

Alicja Anuszkiewicz

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy młodym 
rolnikom już w kwietniu

Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków 

w ramach PROW 2014-2020 w kwietniu ma być kolejny już raz urucho-

mione działanie: Premie dla młodych rolników (poddziałanie Pomoc 

w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez 

upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowe-

go Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. 

Zgodnie z nowymi przepisami, o premię może starać się osoba 

fi zyczna, która:

� ma nie więcej niż 40 lat *),

� posiada odpowiednie kwalifi kacje zawodowe,

� rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właści-

cielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni 

co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

� przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:

• nie wystąpiła m.in. o: przyznanie płatności na podstawie 

przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc fi nansową na 

operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 

2014-2020, pomoc fi nansową w ramach PROW 2007-2013 na 

działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” i „Korzystanie 

z usług przez rolników i posiadaczy lasów” oraz pomoc fi nan-

sową w ramach PROW 2004-2006 na działanie „Ułatwienie 

startu młodym rolnikom” jak również nie wystąpiła o pomoc 

fi nansową w ramach Programu SAPARD,
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• nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obo-

wiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich 

oznakowanych i siedzib stada,

• nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

Młody rolnik nadal ma trzy lata na osiągnięcie wymaganych kwa-

lifi kacji zawodowych (uzupełnienie wykształcenia), liczone od dnia 

doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Utrzymano wymaganą dotychczas wielkość ekonomiczną gospo-

darstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa 

niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodar-

stwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w 

województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej 

i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym, przynajmniej 70% minimalnej 

wielkości musi stanowić przedmiot własności benefi cjenta, użytkowania 

wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, 

którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest 

przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem 

produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich 

na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych 

produkcji rolnej.

Benefi cjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej 

rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu 

wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ra-

tach:

I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez benefi cjenta, w terminie 

9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków 

z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.
* uznaje się, że osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat 

spełniają warunek wieku dla „młodego rolnika” określony zarówno w PROW 

2014-2020, jak i przepisach unijnych i krajowych.

Joanna Raś

Prosperita Sp. z o.o.

Żródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jeszcze-w-

marcu-ruszy-nowy-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-mlodym-

rolnikom.html

Uchwała nr XXXIII/295/17 Sejmiku Województwa 
Podlaskiego
z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych 

w województwie podlaskim

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) w związku z art. 

48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm. 11), Sejmik Województwa Podlaskiego 

uchwala, co następuje:

§ l. Określa się następujące terminy zakończenia zbioru poszcze-

gólnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim dla 

celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie:

L.p Nazwa ziemiopłodu
Termin zakończenia 

okresu zbioru

l. Pszenica ozima 31.08

2. Pszenica jara 31.08

3. Żyto 31.08

4. Jęczmień ozimy 31.07

5. Jęczmień jary 31.08

6. Owies 31.08

7. Pszenżyto ozime 31.08

8. Pszenżyto jare 31.08

9. Mieszanki zbożowe 31.08

10. Groch pastewny 30.09

11. Łubin 30.09

12. Bobik 30.09

13. Strączkowe jadalne 30.09

14. Rzepak ozimy 15.08

15. Rzepakjary 31.08

16. Rzepik 20.08

1 zmiana tekstu jednolitego  wymienionej  ustawy została ogłoszona w Dz. U. 

z 2014 r. poz. 951 , z 2016 r. poz. l 082

17. Gryka 30.09

18. Proso 30.09

19. Ziemniak 31.10

20. Buraki pastewne 15.10

21. Buraki cukrowe 30.11

22. Kukurydza na zielonkę 31.10

23. Kukurydza na ziarno i CCM 15.12

24. Marchew pastewna 31.10

25. Kapusta 15.11

26. Mak 10.09

27. Stn czkowe na zielonkę 31.07

28. Strączkowe pastewne na nasiona 15.10

29. Tytoń 15.10

30. Len 31.08

31. Kalafi or 31.10

32. Brokuły 31.10

33. Łąki i pastwiska 15.10

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wojewódz-

twa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/186116 Sejmiku Województwa 

Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminów 

zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych 

w województwie podlaskim.

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Podlaskiego
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Wycinka drzew: co się zmieni po nowelizacji ustawy
1 stycznia weszła w życie liberalizacja ustawy o wycince drzew na prywatnych posesjach. Zmiany w prawie wywołały 

liczne protesty i zastrzeżenia. 3 marca wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji tej kontrowersyjnej ustawy.

Czy wolno wyciąć drzewo ze swojej działki bez zezwolenia?

Tak było od 1 stycznia, ale nastąpi koniec z całkowitą samowolą. 

Nadal będziemy mogli ściąć przeszkadzające nam drzewo, ale taki 

zamiar trzeba będzie zgłosić w urzędzie gminy. W obowiązujących do 

tej pory przepisach osoby fi zyczne mogły usunąć bez zezwolenia ze 

swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli 

usunięcie to dokonywane było na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy wprowadzi obowiązek 

zgłaszania takiego zamiaru. Jednak proces ten ma być uproszczony. 

Będzie trzeba podać numer działki, na której odbędzie się wycinka, 

czego będą dotyczyły prace i kiedy zostaną przeprowadzone. Poprawka 

ma na celu wprowadzenie przepisów, które umożliwią weryfi kację, czy 

wycinka rzeczywiście była przeprowadzona w calach niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą.

Jakie drzewo zgłaszamy do wycinki?

Nie potrzebujemy zezwolenia na wycięcie drzewa jeżeli drzewo 

lub krzew rośnie na naszej posesji, a cel usunięcia drzewa nie jest 

związany z prowadzeniem działalności gospodarczej na tym terenie.

Nie potrzebujemy również zezwolenia na usunięcie drzewa lub krze-

wu jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, ale obwód pnia drzewa 

na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm lub 100 cm w przypadku 

topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klona jesionolistnego, klona 

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, a krzewy 

rosną w skupisku nie przekraczającym 25 metrów kwadratowych.

Wycięcie drzewa może być niemożliwe albo utrudnione, jeżeli 

drzewo jest objęte dodatkową ochroną, np. jest pomnikiem przyrody, 

zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku 

krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu. Niemożliwe 

lub utrudnione będzie też usunięcie drzewa, które jest objęte ochroną 

konserwatora zabytków albo w zasięgu prac wycinkowych występują 

chronione gatunki zwierząt, roślin lub grzybów. Możliwość usunięcia 

takiego drzewa regulują odrębne przepisy.

Czy uchwała rady gminy może przywrócić obowiązek 

uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa przez osoby 

fizyczne?

Prawo usuwania drzew z nieruchomości należących do osób fi zycz-

nych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

ma charakter ustawowy i nie może być wyeliminowane aktem prawa 

miejscowego. Kompetencja rady gminy dotyczy jedynie wprowadzania 

wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Czy rolnik jest osobą fizyczną i może usuwać drzewa 

i krzewy na podstawie nowego prawa?

Zgodnie z nowelizacją ustawy zezwolenie na usuniecie drzewa 

i krzewu nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które 

rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są 

usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej 

i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie. Rolnicy są osobami 

fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie 

usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony.

Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifi kowana jako działalność 

gospodarcza (odpowiada defi nicji działalności gospodarczej z ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie 

indywidualnej oceny, czy drzewa/krzewy są usuwane na cele niezwiąza-

ne z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej). 

Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest 

związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej 

(działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod 

budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola 

jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej 

(działalności rolniczej).

Czy rolnik, na podstawie nowej wersji ustawy, może 

usuwać wszystkie drzewa i krzewy z nieruchomości rolnej?

Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów 

usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użyt-

kowania rolniczego. Rolnik, bez względu na położenie nieruchomości, 

gatunek oraz wymiary drzew, może więc je usunąć z gruntu rolnego 

w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych. Jeżeli jednak drze-

wo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym 

znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego 

krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to 

nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej 

części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy 

drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).

Czy są jakieś obostrzenia związane z działką, na której 

dokonano wycinki?

Nieruchomość, na której dokonano wycinki drzew lub krzewów 

nie może być wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej 

przez okres pięciu lat od dnia dokonania zgłoszenia. Przez ten okres 

odpowiednie organy mają prawo kontrolować, czy na naszej działce 

działalność gospodarcza rzeczywiście nie jest prowadzona. Nowelizacja 

przewiduje, że minister środowiska przedstawi tryb i zasady takiej kon-

troli. W przypadku wykrycia prowadzenia działalności gospodarczej, 

na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara administracyjna.

Gdzie składać wniosek?

Gdy potrzebujemy zgodę na wycinkę, wniosek należy złożyć:

� w urzędzie gminy lub miasta, albo w urzędzie powiatowym 

dla działki będącej własnością gminy, jeśli działka nie została 

przekazana do użytku wieczystego;

� w urzędzie marszałkowskim dla działki będącej własnością miasta 

na prawach powiatu, ale wtedy, gdy nie została przekazana do 

użytkowania wieczystego;

� do wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli działka jest 

wpisana do rejestru zabytków.

Urzędy mają 30 dni na wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub 

do jej odmowy. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych czas 

ten wydłuża się do 60 dni. Kompetencje regionalnych dyrekcji ochrony 

środowiska pozostają bez zmian jeśli chodzi o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzewa lub krzewu znajdującego się w granicach rezer-

watu przyrody. Zmieniły się natomiast zasady wycinki drzew w pasie 

drogowym – od 1 stycznia nie ma już obowiązku ich uzgadniania 

z regionalnym dyrektorem.

Redakcja PIR
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Ruszyła kampania składania wniosków o płatności
W stosunku do poprzedniego roku nastąpiło kilka zmiany w za-

kresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich i rolno-środo-

wiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznych oraz płatności 

rolnośrodowiskowych. 

W miejsce dotychczasowej płatności do powierzchni upraw roślin 

wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności:

� do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno – np. bobik, 

groch siewny, w tym peluszka (z wyjątkiem grochu siewnego 

cukrowego i grochu siewnego łuskowego) soja zwyczajna, łubin 

biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, jeżeli dokonano zbioru 

ziarna. Można uprawiać gatunki ww. roślin w formie mieszanek.

� do powierzchni upraw roślin pastewnych – np. esparceta siewna, 

koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, 

koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwy-

czajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna 

chmielowa, nostrzyk biały, seradela uprawna, wyka kosmata 

i wyka siewna (dopuszcza się uprawę z rośliną podporową).  

Wprowadzono zakaz przeznaczania upraw paszowych roślin 

wysokobiałkowych na zielony nawóz (przyorywanie). 

Wycofano uprawę malin z dalszego wsparcia, pozostała tylko płat-

ność do truskawek. Natomiast zmniejszeniu uległa koperta fi nansowa 

dla płatności do pomidorów o około 1/3. 

W związku ze zniesieniem od 2017r. kwotowania produkcji 

cukru w całej Unii Europejskiej, płatność ta będzie przysługiwała 

do powierzchni wszystkich upraw buraka cukrowego, a nie tylko 

buraków kwotowych.

Płatności przysługujące do zwierząt a dokładnie do bydła i krów 

będą przyznawane wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 

3 sztuki zwierząt kwalifi kujących się do wsparcia i będzie wypłacana 

maksymalnie do 20 sztuk w każdej z tych grup. Warunkiem kwalifi ko-

walności tych zwierząt jest spełnienie kryterium wieku, płci ( w przy-

padku płatności do krów), okresu przetrzymywania. W przypadku 

płatności do owiec oraz kóz do wniosku nie dołącza się oświadczenia 

o zwierzętach zadeklarowanych do płatności (system bezwnioskowy). 

Jeśli zwierzęta przetrzymywane są w innej siedzibie niż siedziba stada 

wnioskodawcy, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o numerze 

stada w której zwierzęta są przetrzymywane. Określony został również 

nowy termin przetrzymywania owiec (samic) i jest to 15 marca – 15 

kwietnia 2017r., jeżeli wiek tych samic w dniu 15 maja 2017r. będzie 

wynosił co najmniej 12 miesięcy. 

W przypadku płatności dla młodych rolników – rolnik, który 

pozostaje w związku małżeńskim i razem z małżonkiem prowadzi 

gospodarstwo rolne, podaje we wniosku numer PESEL małżonka 

w celu zweryfi kowania daty rozpoczęcia prowadzenia działalności 

rolniczej przez małżonka.   

Płatność ONW, płatność rolnośrodowiskowa, płatność rolno – 

środowiskowo - klimatyczna i płatność ekologiczna przysługuje do 

gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, jeżeli na dzień 31 maja 2017r. benefi cjent posiada do tych 

gruntów tytuł prawny. 

Obowiązek dostarczenia przez rolnika lub zarządcę kopii pierw-

szej strony dokumentacji przyrodniczej do 30 września danego 

roku – rolnicy, którzy w danym roku podejmą zobowiązanie rolno 

– środowiskowo – klimatyczne w ramach pakietu 4 i 5. Dodatkowo  

kopię pierwszej oraz trzeciej strony planu działalności rolnośrodo-

wiskowej lub ekologicznej do 15 lipca danego roku – w pierwszym 

roku podjęcia zobowiązania lub w roku w którym dokonano zmiany 

pakietów lub wariantów. 

Możliwe jest także dokonywanie zmiany rośliny zadeklarowanej we 

wniosku w ramach rolnictwa zrównoważonego, międzyplonów, oraz 

zachowania zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 

– w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego - na inną 

roślinę, po terminie składania wniosków, lecz przed dniem wydania 

decyzji ale tylko w przypadku dostosowania do stanu fatycznego, a w 

przypadku rolnictwa ekologicznego za wyjątkiem TUZ, upraw sadow-

niczych oraz roślin dwuletnich w drugim roku uprawy tych roślin. 

WAŻNE - Tegoroczny nabór trwa od 15 marca do 15 maja 

Elżbieta Orłowska 

(PIR Kolno)

Ogłoszenia drobne 
SPRZEDAM działki rolne przy powiatowej drodze asfaltowej, uprawiane, w kształcie prostokąta, w okolicy wsi Lipina gm. Sokółka o pow. 

0,34 ha (kl. RIV) i 1,43 ha (kl. R IVb i RV) oraz pastwiska o pow. 0,37 ha i 0,34 ha (kl. PsV). Działki mają księgi wieczyste. Cena do negocjacji. 

Zapraszam do kontaktu pod tel. 535 77 69 88
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Pamiętaj o Dobrej Kulturze Rolnej
Rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie będą zobowiązani 

do przestrzegania następujących norm Dobrej Kultury Rolnej: 

− Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. 

 Nawozy na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 

5 m, a w przypadku gnojowicy 10 m, od brzegu: jezior i zbior-

ników wodnych o powierzchni do 50 ha, 

• cieków wodnych,

• rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej 

na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu, 

• kanałów1.

 Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 

20 m od: 

• brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 

50 ha, 

• ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej2 ,

• obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego

− Przestrzeganie procedur wydawania zezwoleń w celu nawadniania. 

Nawadnianie gruntów rolnych wodą podziemną za pomocą desz-

czowni lub pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej 

niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania są możliwe po uzyskaniu pozwolenia 

wodnoprawnego w trybie określonym w przepisach prawa wodnego. 

− Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem niebez-

piecznymi substancjami.

Zabrania się wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód pod-

ziemnych substancji szczególnie szkodliwych3 w zakresie, w jakim dotyczy 

to działalności rolniczej, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy te substancje 

są zawarte w ściekach bytowych i komunalnych4.  Zabrania się również 

wprowadzania do gleby substancji szczególnie szkodliwych5, w zakresie, 

w jakim dotyczy to działalności rolniczej, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy 

rolnik posiada pozwolenie wodno prawne i przestrzega warunków w nim 

zawartych lub substancje te są zawarte w ściekach bytowych i komunalnych. 

− Minimalna pokrywa glebowa. 

Powierzchnię stanowiącą co najmniej 30% gruntów ornych, poło-

żonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod pokrywą glebową w terminie 

co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego.

 − Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki 

danego miejsca w celu ograniczenia erozji. 

W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu 

powyżej 20o, gruntów tych:

 nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzy-

mywania redlin wzdłuż stoku; 

  nie utrzymuje się jako ugór czarny.

Na gruntach ornych, o nachyleniu powyżej 20o, wykorzystywanych 

pod uprawę roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę roślinną lub 

ściółkę w międzyrzędziach. 

− Utrzymanie poziomów materii organicznej gleby za pomocą 

odpowiednich praktyk, w tym zakaz wypalania rżysk. 

Zabrania się wypalania gruntów rolnych. 

− Zachowanie cech krajobrazu (zakaz przycinania żywopłotów 

i drzew w okresie wylęgu i chowu ptaków). 

Zabrania się: 

 niszczenia drzew będących pomnikami przyrody, objętych 

ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 

 niszczenia rowów, których szerokość nie przekracza 2 m; 

 niszczenia oczek wodnych, w rozumieniu przepisów o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;

 przycinania drzew i żywopłotów w okresie od 15 kwietnia do 

31 lipca z wyłączeniem wierzb, drzew owocowych i zagajników 

o krótkiej rotacji znajdujących się w obrębie działki rolnej.

PIR za ARiMR

1 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
2 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 
3 Określonych w wykazie I załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Środo-

wiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. , poz. 1800).

4 W rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 
5 Określonych w wykazie II załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Środo-

wiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U., poz. 1800).

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 
ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wa-

kacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rol-

ników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest 

z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób 

układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus 

rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus 

rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega 

ubezpieczeniu społecznemu rolników.

2. Dziecko jest urodzone w latach 2002 – 2010.

3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skie-

rowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” wystawiony przez leka-

rza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w lecze-

niu którego pozostaje dziecko wraz z „informacją wychowawcy klasy 

i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają 

dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i w stosunku do których 

powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepeł-

nosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł. 

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Od-

działu lub Placówki Terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczonych 

pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na 

trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się 

wynajętym autokarem. Koszt podróży dziecka odpowiadający rów-

nowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony) pokrywają 

rodzice/opiekunowie prawni.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone 

są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje 

pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.
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Zmiany w zasadach szacowania szkód powstałych 
na skutek klęsk żywiołowych

W związku z licznymi postulatami o ujednolicenie protokołów 

szacowania szkód w rolnictwie z powodu wystąpienia klęsk żywio-

łowych ministerstwo rolnictwa zaproponowało zmiany w zasadach 

szacowania, które jest podstawą do ubiegania się o pomoc fi nansową. 

Produkcja rolna w gospodarstwie będzie ustalana na podstawie jedno-

litych danych. Na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa będzie 

udostępniony czytelny i precyzyjny formularz protokołu szacowania 

szkód, co zapewni jednolitą metodologię wyliczania szkód w gospo-

darstwach, a także jednolite prezentowanie danych.

Ustalenia wysokości szkody będzie dokonywała poprzez lustrację 

na miejscu komisja powołana przez wojewodę, właściwego ze względu 

na miejsce wystąpienia szkód: 

1) w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego 

powstania tych szkód, tj.: 

a) od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy 

albo jej likwidacji, albo 

b) nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, 

deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi 

lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo 

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w 2017 roku

W 2017 roku rolnicy mają możliwość ubezpieczenia upraw rol-

nych – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw 

gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, 

buraków cukrowych lub roślin strączkowych od huraganu, powodzi, 

deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, 

ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych, od 

jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka. Mogą także 

ubezpieczyć zwierzęta - bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie od 

huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia 

się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw 

i zwierząt gospodarskich przysługują w wysokości do 65% składki. 

Rolnik zawiera umowę ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów 

ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie 

przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowa-

dzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa 

będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, odpowiednio 

12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Rolnikowi, który ubezpieczy zwierzęta gospodarskie będą przysłu-

giwały dopłaty w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia 

przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego 

ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

W przypadku kiedy rolnik nie spełni obowiązku zawarcia umowy 

ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, do których uzyskał 

płatności bezpośrednie tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, 

chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, 

truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, 

od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód 

spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezi-

mowania oraz przymrozki wiosenne, będzie musiał wnieść opłatę. 

Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym 

stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zasto-

sowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. 

Opłata wnoszona jest na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę rolnika. Sankcje nie mogą być stosowane 

wobec rolników którzy nie zawrą umowy ubezpieczenia obowiązko-

wego z powodu pisemnej odmowy otrzymanej od co najmniej dwóch 

zakładów ubezpieczeń, mających zawartą umowę w sprawie dopłat 

z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy z pięcioma 

zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze 

środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych 

lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

� Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,

� Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą 

w Warszawie,

� Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

z siedzibą w Poznaniu,

� Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą 

w Warszawie,

� InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance 

Group z siedzibą w Warszawie

Arkadiusz Puchacz

PIR Wysokie Mazowieckie 

źródło: www.minrol.gov.pl

W 2017 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada 

miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu Centrum Rehabilitacji Rol-

ników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 25.06. – 15.07.2017 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego Centrum Re-

habilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 

12.07. – 01.08.2017 r. oraz

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w ter-

minie 18.07. – 07.08.2017 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus 

rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej 

KRUS po druk „wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” 

i „informacji wychowawcy klasy i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego”. 

Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 74 97 305 

Białystok; 86 27 16 110 Zambrów; 87 64 46 714 Augustów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 05.05.2017 r.

Dyrektor

OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski



11

INFORMACJE

Powstanie nowa Inspekcja w zakresie bezpieczeństwa 
żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy 

o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Nowa instytucja 

ma zacząć działać 1 stycznia 2018 r. Obecny system sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. 

Wykonywany go 5 instytucji kontrolnych. Celem nowego systemu 

urzędowej kontroli żywności będzie zapewnienie konsumentom 

dostępu do najwyższej jakości żywności. 

W praktyce oznacza to połączenie:  

� Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

(IJHARS),

� Państwowej Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN),

� Inspekcji Weterynaryjnej (IW),

oraz przeniesienie do PIBŻ części kompetencji:

� Państwowej Inspekcja Sanitarnej (PIS),

� Inspekcji Handlowej (IH),

� Inspekcja Ochrony Środowiska.

Zdaniem ministerstwa rolnictwa połączenie służb kontrolnych 

będzie korzystna zarówno z punktu widzenia podmiotów uczestniczących 

w produkcji i obrocie jak i również z punktu widzenia efektywności 

nadzoru nad produkcją i obrotem żywnością. Reforma ma również 

przynieść oszczędności. Nadzór nad inspekcją będzie sprawował 

minister właściwy do spraw rolnictwa.

W większości państw członkowskich Unii Europejskiej proces 

konsolidacji instytucji nadzorujących bezpieczeństwo żywności od-

był się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Głównym celem tych 

przemian była poprawa koordynacji i wzrost skuteczności, jednak 

wśród pozytywnych efektów zmian wymieniane jest efektywniejsze 

wykorzystanie powierzonych środków oraz zmniejszenie uciążliwości 

dla przedsiębiorców.

Zintegrowanie inspekcji zmniejszy ich liczbę, a tym samym skróci 

czas poświęcany przez przedsiębiorców na obsługę kontroli. Kolejny 

obszar uproszczenia to integracja rejestrów, które są obecnie prowa-

dzone dla pokrewnych działalności przez każdą inspekcję oddzielnie 

oraz związanej z nimi sprawozdawczości.

Na czele Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności będzie 

stał Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności, który będzie miał 

5 zastępców, czyli:

� Krajowy Lekarz Weterynarii;

� Krajowy Inspektor Bezpieczeństwa Żywności; 

� Krajowy Inspektor Diagnostyki Laboratoryjnej;

� Krajowy Inspektor Ochrony Roślin, Nasiennictwa i Nawożenia;

� Krajowy Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-

żywczych.

Według MRiRW „istnienie jednego organu odpowiedzialnego za 

relacje z zagranicznymi służbami bezpieczeństwa żywności przyczyni 

się do sprawniejszego prowadzenia działań związanych z otwieraniem 

zagranicznych rynków dla polskiej żywności”.

Elżbieta Bartnicka

PIR Augustów

źródło: http://www.minrol.gov.pl

c) nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody 

umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód - 

w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź 

w budynkach; 

2) dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezi-

mowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach 

owocowych: 

a) po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania 

tych szkód, 

b) po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od 

dnia powstania tych szkód. 

Komisja będzie zobowiązana w terminie 30 dni od oszacowania 

szkód złożyć wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystą-

pienia tych szkód protokół oszacowania szkód. 

W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każ-

dej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio 

ustalonych szkód w skali całego gospodarstwa rolnego w odniesieniu 

do średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 

dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, 

w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim, 

z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. 

W takim przypadku w kolejnym protokole wysokość szkód powinna 

zostać pomniejszona o szkody wykazane w poprzednich protokołach 

w odniesieniu do tej samej uprawy rolnej. Jeżeli w poprzednim proto-

kole oszacowane przez komisje szkody były niższe niż 30%, komisja 

w kolejnym protokole może podać łączną wartość i poziom szkód 

w skali gospodarstwa w odniesieniu do wszystkich niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych. W tym przypadku w protokole powinny być 

także wyodrębnione wartości szkód i ich poziom w skali gospodarstwa 

z wyodrębnieniem dla każdego niekorzystnego zjawiska. 

Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty 

pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszko-

dowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dal-

szego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku 

pioruna. Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 

i działach specjalnych produkcji rolnej będą udzielane bezpośrednio 

po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi, tj. w najbliższym cyklu produkcyjnym i nie później 

niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną 

przez wojewodę. 

Komisja będzie szacowała wszystkie szkody, które wystąpiły w go-

spodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w upra-

wach, zwierzętach i w środkach trwałych). 

Zmiana będzie polegała też na tym, że u rolnika, który nie posiada 

danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość 

produkcji prowadzonej w jego gospodarstwie, produkcja będzie usta-

lana jednolicie na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej. Chodzi o to, aby nie było wątpliwości 

oraz zróżnicowania pomiędzy regionami, pomiędzy szacunkami 

w poszczególnych komisjach.

Resort rolnictwa chciałby, by system szacowania szkód w gospo-

darstwach rolnych związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych, 

był systemem wykorzystywanym tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. 

Zdaniem resortu rolnicy powinni ubezpieczać swoje uprawy i zwie-

rzęta, a za straty występujące w rolnictwie odszkodowania powinny 

wypłacać fi rmy ubezpieczeniowe. 

Anna Pietraszewicz

PIR Porosły

Źródło: MRiRW
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Monitoring suszy
O wystąpieniu suszy decyduje wiele czynników. Warunki meteo-

rologiczne powodujące suszę są określane za pomocą klimatycznego 

bilansu wodnego. Wyraża on różnicę między deszczem, a ewapo-

transpiracją potencjalną. Opad atmosferyczny jest mierzony na stacjach 

meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wystąpienie określonych wartości klimatycznego bilansu wodnego 

przedstawionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 11 maja 2016 r. powoduje przeciętnie 20% spadek plonów 

w stosunku do wartości średnich wieloletnich. Wartości krytyczne 

klimatycznego bilansu wodnego zróżnicowano dla gatunków, grup 

roślin uprawnych, a także kategorii gleb i okresów rozwojowych. Progi 

klimatycznego bilansu wodnego wyznacza się dzięki wykorzystaniu 

statystyczno-empirycznych modeli prognoz i symulacyjnych plonów 

opracowanych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

- Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. W systemie mo-

nitoringu suszy posługiwano się danymi z 466 stacji synoptycznych 

i posterunków opadowych w roku 2016.

W wyznaczaniu obszarów dotkniętych suszą brane są także pod 

uwagę właściwości retencyjne gleby. Określane są one według kategorii 

glebowych, wyodrębnionych w oparciu o mapy glebowo-rolnicze. W taki 

sposób uwzględnia się zjawisko silnego zróżnicowania skłonności 

pokrywy glebowej Polski na skutki niedoboru wody.

Od 1 kwietnia do 31 października mierzona jest także wilgotność 

gleby w gospodarstwach referencyjnych. Jednocześnie prowadzi się ob-

serwacje rozwoju fi zjologicznego roślin, w tym poziom zachwaszczenia, 

czy porażenie chorobami. Wyniki obserwacji przesyłane są każdego 

tygodnia do IUNG-PIB do dalszej oceny reakcji roślin na stres wodny.  

Na ich podstawie w sezonie wegetacyjnym tworzony jest wykres sta-

nu uwilgotnienia profi lu glebowego, a następnie wykres dostępności 

wody dla roślin wyliczonej w oparciu o krzywą, pF, ciśnienie ssące 

z jaką woda wiązana jest w agregatach glebowych. Wartość w zakresie 

3,2 — 4,2 na krzywej pF oznacza ograniczony dostęp roślin do wody 

i zahamowanie tempa rozwoju (stopniowe więdniecie roślin), natomiast 

wartość > 4,2 całkowitą niedostępność wody i usychanie roślin. Wyniki 

monitoringu wilgotności gleby włączone są, do systemu Monitoringu 

Suszy Rolniczej, oraz służą weryfi kacji zagrożenia suszy określonego 

w oparciu o bieżące dane meteorologiczne i kategorie podatności gleby 

na suszę (możliwości retencyjne gleby).

Do monitoringu suszy wykorzystywane są także metody zdalne 

oparte na zdjęciach satelitarnych. W ramach tych testów opracowane 

zostaną dodatkowe funkcje na stronie internetowej monitoringu suszy 

rolniczej obrazujące aktualny stan wegetacji roślin za pomocą wskaźnika 

NDVI oraz bieżący stopień uwilgotnienia gleby za pomocą wskaźnika 

inercji termalnej ATI. Prowadzone są też badania z zastosowaniem 

satelitarnych zobrazowań radarowych satelity Sentinel-1 oraz oceny 

przestrzennej zmienności stanu uwilgotnienia gleby z wykorzystaniem 

wskaźnika rozpraszania wstecznego i algorytmów pochodnych.

Sprawozdania dotyczące obszarów wystąpienia suszy rolniczej 

publikowane są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze 

obwieszczeń w okresie od 1 czerwca do 20 października, w terminie 

do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu. W skali roku 

jest 13 raportów o obszarach wystąpienia suszy rolniczej.

Okresy raportowania wyników analizy zagrożenia suszą

Okres dwumie-

sięczny

Okres sześciode-

kadowy

Raport 

na dzień

Numer 

raportu
Rośliny uwzględniane w raporcie

kwiecień - maj
1.IV - 31.V 31.V 01 Burak cukrowy, Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Rzepak i rzepik, Tru-

skawki, Zboża jare, Zboża ozime,11.IV - 10.VI 10.VI 02

maj - czerwiec

21.IV - 20.VI 20.VI 03 Burak cukrowy, Chmiel, Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Kukurydza na 

kiszonkę, Kukurydza na ziarno, Rzepak i rzepik, Rośliny strączkowe, Truskawki, 

Tytoń, Warzywa gruntowe, Zboża jare, Zboża ozime, Ziemniak,

1.V - 30.VI 30.VI 04

11.V - 10.VII 10.VII 05

czerwiec - lipiec

21.V - 20.VII 20.VII 06 Burak cukrowy, Chmiel, Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Kukurydza 

na kiszonkę, Kukurydza na ziarno, Rośliny strączkowe, Truskawki, Tytoń, 

Warzywa gruntowe, Zboża jare, Zboża ozime, Ziemniak,

1.VI - 31.VII 31.VII 07

11.VI - 10.VIII 10.VIII 08

lipiec - sierpień

21.VI - 20.VIII 20.VIII 09 Burak cukrowy, Chmiel, Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Kukurydza 

na kiszonkę, Kukurydza na ziarno, Rośliny strączkowe**, Tytoń, Warzywa 

gruntowe, Ziemniak,

1.VII - 31.VIII 31.VIII 10

11.VII - 10.IX 10.IX 11

sierpień - wrzesień
21.VII - 20.IX 20.IX 12

Burak cukrowy, Rzepak i rzepik,
1.VIII - 30.IX 30.IX 13

*Nie dotyczy okresu 01) 1.IV - 31.V

** Nie dotyczy okresu 11) 11.VII - 10.IX

Opracowano na podst.http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Monika Szleszyńska

PIR Łomża 

Stacje pomiarowe monitoringu wilgotności gleby 
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Chrońmy pszczoły
Wiosna to okres wzmożonych prac w rolnictwie związanych 

z siewem roślin a także ich ochroną przed chwastami i szkodnikami. 

Wraz z cieplejszymi dniami wzrasta też aktywność owadów pszczoło-

watych, które żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym. Bez udziału 

pszczół wiele gatunków roślin nie mogłoby plonować. Owady zapy-

lające czyli głównie pszczoły, osy, trzmiele są istotnym czynnikiem 

plonotwórczym, zwiększającym a wręcz gwarantującym otrzymanie 

odpowiedniego plonu. Wprawdzie zboża czy kukurydza zapylane są 

przez wiatr jednak owoce, warzywa a także rośliny uprawne takie 

jak rzepak, gorczyca, gryka, łubin, koniczyna, seradela, słonecznik 

i inne uzależnione są od zapylaczy.  

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o wymieraniu pszczół. 

Niebagatelny wpływ ma na to charakterystyczna dla rolnictwa prze-

mysłowego monokultura, likwidacja nieużytków, miedz,  kwitnących 

łąk a nawet ogródków przydomowych.

Wśród przyczyn zmniejszenia liczebności pszczół miodnych 

wymienia się głównie skażenie środowiska, stosowanie chemii w rol-

nictwie, zmiany klimatyczne, choroby i pasożyty pszczół  a nawet 

promieniowanie emitowane przez telefonię komórkową, które zakłóca 

system nawigacyjny pszczół.

Ponieważ ogromny wpływ na populację pszczół ma chemizacja 

rolnictwa, ważne jest rozsądne, bezpieczne oraz zgodne z instrukcją 

stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Decyzje o wykona-

niu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu 

o monitoring występowania organizmów szkodliwych oraz z uwzględ-

nieniem progów ekonomicznej szkodliwości.  Ponadto, stosowanie 

środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego 

minimum. Pamiętajmy, że nie można stosować środków toksycznych 

dla pszczół na rośliny uprawne w czasie kwitnienia (w tym również 

na uprawach z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub 

pokrytych spadzią. Planując opryski należy upewnić się czy kwit-

nienie nie zacznie się przed upływem okresu prewencji czyli okresu, 

jaki musi upłynąć od zakończenia zabiegu do nalotu pszczół na 

plantację. W przypadkach, gdy wykonanie zabiegu jest niezbędne, 

bezwzględnie należy wykonywać go po ustaniu lotu pszczół, najle-

piej późnym wieczorem z zachowaniem wymaganego dla danego 

preparatu okresu prewencji. Jeśli zrobimy to rano, wówczas szczyt  

działania preparatu przypadnie na największą aktywność owadów 

zapylających natomiast zastosowanie środka wieczorem lub nocą 

pozwoli na rozłożenie substancji aktywnej preparatu na związki 

obojętne dla organizmu pszczół. Okres ten może trwać od godziny 

do nawet  kilku dni. Dlatego naczelną zasadą przed użyciem jakiego-

kolwiek środka ochrony roślin jest dokładne zapoznanie się z etykietą 

– instrukcją jego stosowania, co pozwoli na skuteczne i bezpieczne 

dla środowiska wykonanie zabiegu chemicznego.  

Bezwzględnie nie można wykonywać zabiegu przy zbyt silnym 

wietrze, ponieważ spowoduje to rozniesienie cieczy użytkowej na 

sąsiednie, kwitnące uprawy.

Podstawowym warunkiem jest wykonywanie zabiegu sprzętem 

naziemnym w odległości co najmniej 20 metrów od zabudowań 

i pasiek. Nie zaszkodzi też poinformowanie właścicieli okolicznych 

pasiek, położonych nawet w większej odległości, o planowanych 

opryskach, aby mogli zabezpieczyć swoje ule przed kontaktem 

z substancją szkodliwą.  

Podsumowując powyższe warto podkreślić, że należy wspierać  

ekologiczne metody upraw, dążyć do ochrony naturalnych i półna-

turalnych siedlisk wokół obszarów rolniczych, a także zwiększania 

bioróżnorodności i rotacji upraw poprzez stosowanie płodozmianu, 

ponieważ uwzględniając agroekologiczne praktyki, które nie zagrażają 

dzikiej przyrodzie, chronimy najważniejszego w procesie produkcji 

żywności owada zapylającego, jakim jest pszczoła i nie tylko ta mio-

dodajna, ale również ta dziko żyjąca.

Elżbieta Makowska

BP w Grajewie

Wypadki przy pracy rolniczej w województwie 
podlaskim w 2016 roku

Środowisko pracy rolnika w porównaniu z innymi zawodami jest 

bardzo specyfi czne. Różnorodność prac, które musi wykonywać rolnik, 

sprawia, że jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych 

czynników. Również czas pracy jest nienormowany i często przekracza 

osiem godzin dziennie. 

Do placówek terenowych i oddziału regionalnego KRUS w Bia-

łymstoku w 2016 roku zgłoszono 1593 zdarzenia wypadkowe. Od roku 

2008 liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się o 891 (35,9%), 

a osób ubezpieczonych o 19238 (17,3%). 

W przypadku 1125 zdarzeń przyznano jednorazowe odszkodowania 

z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodo-

wanego wypadkiem przy pracy rolniczej – o 35 mniej niż w 2015 roku.

Do wypadków przy pracy rolniczej w naszym regionie dochodzi 

najczęściej w wyniku upadku osób, co stanowi 36,1 % wszystkich 

zdarzeń. Jest to spowodowane głównie złym stanem nawierzchni 

podwórzy i ciągów komunikacyjnych, niezachowaniem ostrożności 

czy też stosowaniem niewłaściwego obuwia. Liczną grupę stanowią 

również wypadki rolników powstałe w wyniku uderzenia, przygniecenia 

i pogryzienia przez zwierzęta (24,1 %), będące skutkiem nieodpowied-

niego postępowania ze zwierzętami, a także niewłaściwej konstrukcji 

zagród i kojców. Do licznych i szczególnie niebezpiecznych należą 

wypadki spowodowane pochwyceniem i uderzeniem przez części 

ruchome maszyn i urządzeń (11%). Ich przyczyną jest najczęściej 

wykonywanie czynności w strefi e zagrożenia, brak osłon na częściach 

ruchomych oraz oczyszczanie, regulowanie i naprawienie maszyn przy 
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włączonym napędzie. Do pozostałych przyczyn wypadków należą: 

upadek przedmiotów (6,3%), zetknięcie się z ostrymi narzędziami 

i innymi ostrymi przedmiotami (4,8%), uderzenia przygniecenia przez 

materiały i przedmioty transportowane mechaniczne lub ręczne (1,4%), 

oraz „inne zdarzenia” (12,8%).

Wypadki zgłaszane w 2016 roku przez rolników z województwa 

podlaskiego spowodowane były najczęściej przez:

 reakcję zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie – 14,8%

 brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego albo 

zabrudzonego – 8,2%

 zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych – 8,0%

 narowistość, agresję zwierząt – 7,3 %

 niewłaściwe operowanie kończynami w strefi e zagrożenia – 4,6%

 niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi, środków i przed-

miotów pracy – 4,4%

Rolnicy z woj. podlaskiego w 2016 roku podobnie jak w latach po-

przednich wskutek wypadków najczęściej doznawali urazów kończyn 

górnych (45,1%) i dolnych (39,7%).W 2016 roku, podobnie jak w roku 

2015 najczęściej wypadkom ulegały osoby w wieku 40 – 59 lat (59,7%). 

Około 74 % wszystkich zdarzeń to wypadki z udziałem mężczyzn.

W analizowanym okresie najwięcej wypadków przy pracy rolniczej 

wydarzyło się w soboty (257 tj. 17,5%), a najmniej w niedzielę (130, 

tj. 8,8%). Podobnie jak w latach poprzednich zdarzenia miały miejsce 

najczęściej po południu – miedzy godziną 12.00, a 18.00 (50,4%). 

Aby zapobiec wypadkom w gospodarstwie rolnym należy przestrze-

gać podstawowych zasad bezpiecznej pracy. Oto najważniejsze z nich:

� Przystępując do pracy należy pamiętać o założeniu właściwego 

ubrania roboczego – ściśle przylegającego do ciała (bez luźnych 

i zwisających elementów), ale nie krępującego ruchów oraz wy-

godnych i nie śliskich butów – najlepiej z podwyższoną cholewką 

i wzmocnionym podnoskiem . 

� Na co dzień trzeba dbać o ład i porządek w obejściu gospodar-

stwa. Podwórze należy uporządkować, wyrównać i utwardzić. 

W okresie zimowym ciągi komunikacyjne na bieżąco odśnieżać 

i posypywać piaskiem. W drzwiach i przejściach budynków 

gospodarskich nie można umieszczać progów, a na korytarzach 

i ciągach komunikacyjnych pozostawiać zbędnych przedmiotów 

i narzędzi, o które łatwo się potknąć. 

� Kojce i zagrody inwentarskie należy tak konstruować, aby codzienna 

obsługa odbywała się bez wchodzenia pomiędzy zwierzęta. Nigdy 

nie należy podchodzić do zwierząt bez uprzedzenia, a podczas 

pracy trzeba zachowywać się zdecydowanie, ale spokojnie i roz-

ważnie. W żadnym przypadku nie można pozwalać na drażnienie 

i złe traktowanie zwierząt, by nie odpłaciły się tym samym. 

� Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzić stan 

techniczny maszyn i urządzeń, w tym stan osłon zespołów 

roboczych. Wszelkie czynności obsługowe (np. oczyszczanie, 

regulowanie, zakładanie sznurka do prasy) można wykonywać 

tylko przy wyłączonym napędzie maszyny i silniku ciągnika oraz 

zabezpieczeniu przed opadnięciem lub przemieszczeniem się.

Urszula Perkowska

Inspektor

OR KRUS w Białymstoku

A może truskawki?
W tym roku płatność do powierzchni upraw owoców miękkich 

(malin i truskawek) została zastąpiona płatnością do powierzchni 

uprawy truskawek. Płatność ta przysługuje jedynie do powierzchni 

uprawy truskawek. Minimalna powierzchnia działki rolnej – 0,1 ha. 

Nie jest wymagana umowa. W związku z tym może warto pomyśleć 

o truskawkach?

Są to jedne z najbardziej popularnych owoców sezonowych. Nic 

więc dziwnego, że tak chętnie uprawiamy je na naszych działkach, 

a od niedawna nawet na balkonach. Sukces w powodzeniu uprawy 

w dużej mierze zależy od właściwego sposobu oraz terminu sadzenia 

truskawki. A termin ten musimy dopasować w zależności od kupo-

wanego rodzaju sadzonek oraz sposobu uprawy. 

Uprawa truskawek jest łatwa i udaje nawet niedoświadczonym 

ogrodnikom. Warto posadzić je w swoim ogrodzie i cieszyć się sma-

kiem i aromatem tych wspaniałych owoców.

Wymagania glebowe i klimatyczne

Truskawka może rosnąć na większości gleb ogrodowych, nie lubi 

tylko ziemi bardzo ciężkiej i wilgotnej. Najlepiej jednak rośnie na 

glebach żyznych, próchniczych, lekko kwaśnych, o pH 5,5-6,5. Lubi 

miejscach słoneczne, w cieniu słabiej kwitnie i owocuje, a jej owoce 

są mniej słodkie. Jest odporna na mrozy.

Sadzenie

Przed posadzeniem truskawek należy bardzo dobrze przygotować 

glebę, ponieważ rośliny będą rosły w jednym miejscu przez kilka lat. 

Przede wszystkim należy oczyścić ją z chwastów, zwłaszcza tych 

wieloletnich, jak perz czy powój – w innym przypadku będą nie tylko 

konkurencją o składniki pokarmowe, wodę i światło, ale również 

będą pośredniczyły w przenoszeniu chorób i szkodników. Przed roz-

poczęciem uprawy trzeba też zbadać pH gleby, gdyż na zbyt kwaśnej 

lub zbyt zasadowej truskawki nie będą rosły. Natomiast bardzo do-

brze rosną na glebie wzbogaconej obornikiem. Można również użyć 

kompostu, wermikompostu lub wysiać mieszankę na nawozy zielone. 

Jako przedplon pod truskawki polecane są rośliny bobowate, takie jak 

bobik, łubiny, peluszka czy wyka, mieszanki strączkowo-zbożowe oraz 

rzepak i gorczyca.

Truskawki z sadzonek doniczkowanych można sadzić przez cały 

sezon wegetacyjny, jednak najlepiej robić to późnym latem, w sierpniu 

i wrześniu. Sadzimy je w rzędach co 40-60 cm i rozstawie między 

sadzonkami około 20 cm. Wybieramy sadzonki zdrowe, z dobrze 

rozwiniętym systemem korzeniowym. Umieszczamy je w dołkach 

i przykrywamy ziemią aż do wysokości rozety. Ziemię wokół sadzonek 

uklepujemy i obfi cie podlewamy.

Truskawki można uprawiać również pod osłonami. Wtedy owoce 

otrzymujemy we wcześniejszym terminie w porównaniu do upraw tra-

dycyjnych.

Płodozmian w uprawie truskawki

W uprawie truskawek ważne jest przestrzeganie właściwego 

płodozmianu. Korzenie truskawki są porażane przez różnego rodzaju 

grzyby znajdujące się w glebie, najczęściej z rodzaju Verticillium, które 

są sprawcą groźnej choroby systemu korzeniowego – werticiliozy. 

Nie należy więc zakładać uprawy tam, gdzie rosły rośliny będące 

żywicielem dla tego grzyba (pomidory, maliny, ziemniaki, kapusta 

i kalafi ory). W miejscu, gdzie truskawka rośnie przez 3-4 lata, nie 

powinno się zakładać jej nowej uprawy wcześniej, niż po czterech 

latach. Truskawka zużywa bowiem duże ilości składników mineral-

nych i szybko wyjaławia ziemię, a dodatkowo w glebie gromadzą się 

grzyby i nicienie.
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Międzyplony – poprawa struktury gleby
Dla producentów rolnych gleba jest podstawowym warsztatem 

pracy. Jest największym kapitałem rolnictwa. Nie służy i nie sprzyja 

jedynie zaspakajaniu potrzeb pokarmowych roślin uprawnych – jej stan 

warunkuje efektywność produkcji. Gleba, która jest nieodpowiednio 

zarządzana ulega degradacji. Obowiązkiem każdego rolnika powinna 

być troska i dbanie o jej naturalny potencjał plonotwórczy. Utrzymanie 

i poprawa płodności gleb jest długookresową, perspektywiczną formą 

zabezpieczenia przyszłości warsztatu pracy rolnika.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat prowadzona intensywna gospodarka 

rolna, która wykorzystywała duże ilości środków chemicznych służą-

cych ochronie i nawożeniu przyniosła wiele negatywnych skutków dla 

jakości użytków rolnych. Aktualnie trwa zwrot w kierunku rolnictwa 

zrównoważonego, przyjaznego środowisku naturalnemu, w tym tak-

że i glebom. Jest to niestety proces bardzo powolny, a jego efekty są 

bardzo zróżnicowane w różnych regionach naszego kraju, co wynika 

nie tylko z warunków naturalnych, ale także z tradycji i kultury rolnej, 

poziomu wiedzy samych producentów, jak i ich sytuacji ekonomicznej. 

Glebę należy traktować jako dynamiczny układ wielu różnych 

elementów i stosować takie metody jej zabezpieczania, by stwarzać 

roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Takie podejście 

nakazuje rolnikom inne niż dotychczas postrzeganie zagadnienia 

dbałości o jakość gleby.

Dążenie do zwiększania zawartości składników pokarmowych oraz 

utrzymywania odpowiedniego odczynu jest zbyt dużym uproszczeniem 

i nie wystarcza, aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy gleby. 

Niezbędne są zatem zabiegi poprawiające inne jej parametry decydujące 

o żyzności. Większość składników mineralnych występujących w glebie 

jest niedostępna dla roślin, dlatego tak istotne jest uruchamianie tych 

zasobów oraz uzyskanie odpowiedniej struktury gleby, która warunkuje 

jej aktywność biologiczną, reguluje właściwości wodne, powietrzne 

i cieplne oraz umożliwia penetrację korzeni w głąb. Pożądana struktura 

gleby to struktura gruzełkowata, która zapewnia sprawność warstwy 

ornej – stwarza korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowego 

rozwoju systemu korzeniowego roślin.

Jednym z najprostszych sposobów inteligentnego i efektywnego 

zarządzania glebami jest stosowanie odpowiednio zaplanowanych pło-

dozmianów. Przyczyniają się one nie tylko do zwiększenia żyzności gleby, 

ale także zwiększenia efektywności upraw. Długofalowo w intensywnych 

Odmiany

W Polsce dostępnych jest bardzo wiele odmian truskawek. Może-

my podzielić je na truskawki owocujące jednorazowo oraz owocujące 

kilka razy (powtarzające). Odmiany owocujące jednorazowo zwykle 

dojrzewają w czerwcu i zbieramy je przez około trzy tygodnie. Do tych 

odmian należą na przykład: Dukat, Elkat, Honeoye, Senga Sengana, 

Onebon, Albion, Everest.

Odmiany powtarzające owocują dłużej, przez około dwa miesiące lub 

nawet do jesieni. Są to między innymi Selva, Aromas, Diamante i Albion. 

Pielęgnacja

• Okrywanie agrowłókniną: Truskawki są mrozoodporne, jednak 

w mroźne, bezśnieżne zimy dobrze jest okryć je agrowłókniną. 

Należy jednak odpowiednio wcześnie zdjąć okrywę, by nie spowo-

dować ich zaparzenia. Wcześnie kwitnące odmiany, które mogą 

być narażone na wiosenne przymrozki, dobrze jest okrywać na 

noc ze względu na niebezpieczeństwo przemarznięcia kwiatów.

• Ściółkowanie: Jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyj-

nym, ponieważ pozwala uniknąć zabrudzenia owoców ziemią, 

zwłaszcza po deszczu – jest ono bardzo niekorzystne, ponieważ 

sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych. Do tego celu można 

użyć czarnej agrotkaniny lub agrowłókniny, która dodatkowo 

utrzymuje wilgoć w glebie i ogranicza wzrost chwastów.

• Odchwaszczanie i usuwanie rozłogów: Jeśli nie stosujemy ściół-

kowania, musimy zadbać o regularne odchwaszczanie truskawek. 

Chwasty można wyrywać ręcznie lub okopywać motyczką. 

Okopywanie dodatkowo spulchnia glebę, trzeba jednak uważać, 

by nie robić tego zbyt głęboko, bo można uszkodzić korzenie. 

Należy również usuwać rozłogi, aby nie doprowadzić do wyczer-

pania roślin. Rozłogi, zwane popularnie „wąsami”, podobnie jak 

chwasty stanowią dla truskawek konkurencję o pokarm i światło. 

Pierwsze rozłogi na niektórych odmianach wyrastają już podczas 

kwitnienia, ale najsilniej tworzą się w czerwcu i lipcu.

• Nawożenie: Truskawka jest rośliną mało wymagającą pod wzglę-

dem nawożenia, zwłaszcza jeśli stanowisko zostało wcześniej 

właściwie przygotowane. W trakcie sezonu można zasilić ro-

śliny nawozem zawierającym potas, co korzystnie wpływa na 

owocowanie. Jest wrażliwa na chlorki, nie można więc stosować 

nawozów zawierających chlor. W centrach ogrodniczych są 

dostępne nawozy specjalnie przygotowane dla truskawek, które 

mają odpowiednio dobrane składniki. Warto z nich skorzystać.

• Podlewanie: Jest szczególnie ważne w okresie wyrastania i doj-

rzewania owoców. Brak dostatecznej ilości wody w glebie może 

spowodować drobnienie owoców. Jest równie ważne także 

w sierpniu i wrześniu, gdy tworzą się kwiatostany na następny 

rok. Korzystne jest podlewanie deszczówką, którą możemy zbie-

rać w beczkach lub dużych pojemnikach. W miarę możliwości 

uważajmy, żeby nie moczyć całych roślin, ponieważ zwiększa 

to ich podatność na choroby grzybowe.

• Ścinanie liści: Po zakończeniu owocowania w drugim – trzecim 

roku uprawy można ściąć liście truskawki. Nie jest to zabieg 

niezbędny, ale odmładza on rośliny, a także ogranicza wystę-

powanie chorób i ułatwia zwalczanie szkodników. Ogranicza 

również wyrastanie wąsów, co może sprzyjać wytwarzaniu się 

kwiatostanów na przyszły rok. Trzeba to jednak zrobić jak naj-

wcześniej po zbiorze. Liście ścinamy sekatorem, nie za nisko, 

żeby nie uszkodzić wierzchołków wzrostu – na wysokość około 

5-7 cm. Jeśli nie ścinamy wszystkich liści, należy usunąć suche 

i porażone przez choroby. Ścięte liście można przeznaczyć na 

kompost, pamiętając jednak w tym przypadku o kompostowaniu 

metodą na gorąco, by pozbyć się patogenów. Koszenie liści można 

przeprowadzać również przy uprawie odmian powtarzających 

owocowanie. W tym przypadku wiosną, po ukazaniu się pierw-

szych kwiatów truskawek kosi się całe rośliny. Po około dwóch 

tygodniach wyrastają nowe, silne i zdrowe liście i kwiatostany. 

Dzięki temu uzyskuje się znacznie wyższy tzw. Drugi plon (owo-

cowanie rozpoczyna się od połowy lipca).

Choroby i szkodniki

Truskawka odpowiednio pielęgnowana będzie mniej narażona na 

choroby. Jednak nawet mimo tego mogą one wystąpić, rośliny mogą 

być również atakowane przez różnego rodzaju szkodniki. W takich 

przypadkach konieczne jest zwalczanie ich za pomocą dostępnych 

środków naturalnych lub chemicznych. 

Redakcja PIR 
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Zeolit – nośnik nawozów
Powinnością każdego producenta rolnego winna być troska i dba-

łość o potencjał plonotwórczy gleby, gdyż poprawa jej płodności jest 

najistotniejszą, długofalową formą zabezpieczenia przyszłości pod-

stawowego warsztatu pracy każdego rolnika

Warto zastosować taki system nawożenia, który nie tylko zapobiega 

ewentualnym niedoborom składników pokarmowych, ale także utrzy-

muje glebę w odpowiedniej kulturze, gdyż jej stan i kondycja warunkuje 

efektywność produkcji. Nieodpowiednio zarządzana ulega degradacji. 

Na polskim rynku dostępnych jest coraz więcej nawozów, których 

zadaniem jest nie tylko wzbogacenie gleby w niezbędne dla roślin 

składniki pokarmowe poprzez redukcję ich defi cytów, ale które także 

spełniają dodatkowe funkcje, między innymi poprawiają strukturę gleby, 

magazynują wodę, wzmagają aktywność mikroorganizmów glebowych, 

aktywują rozwój systemu korzeniowego czy stymulują rośliny w fazie 

krzewienia. Substancji zawartych w nawozach jest bardzo wiele, a każda 

z nich w inny sposób oddziałuje na rośliny. 

Bardzo ciekawym i efektywnym, choć w Polsce wciąż jeszcze 

niekonwencjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów 

zawierających w swym składzie zeolit. Jest to naturalny minerał po-

chodzenia wulkanicznego, którego pozytywne właściwości od dzie-

sięcioleci wykorzystywane są w rolnictwie i ogrodnictwie. Jedną z jego 

głównych zalet jest zdolność wiązania substancji odżywczych. Dzięki 

temu zeolit zapobiega wymywaniu składników pokarmowych z gleby, 

co zwiększa ich dostępność dla roślin. Dodatkową funkcją zeolitu jako 

nośnika nawozów jest przedłużanie ich działania. 

Zeolity są najefektywniejszym sposobem na podniesienie poziomu 

sorpcji wymiennej w strefi e korzeniowej roślin. Zbudowane są z re-

gularnego szkieletu z licznymi wolnymi przestrzeniami i kanalikami. 

Negatywny ładunek szkieletu zeolitu daje mu zdolność wiązania 

i wymiany substancji odżywczych z otoczeniem. Składniki pokarmowe 

są wiązane, a w razie potrzeby są uwalniane i udostępniane roślinom 

(sorpcja wymienna) – wpływa to pozytywnie na odżywienie roślin 

i wielkość plonu.

Zeolit obok substancji odżywczych absorbuje również cząsteczki 

wody. W efekcie woda zostaje zatrzymana w glebie w okresach suszy. 

Minerał absorbując wodę – nocą ogrzewa glebę, natomiast w czasie 

upałów – oddaje wodę ochładzając podłoże. Skoki temperatury gleby 

są niwelowane, co sprzyja wzrostowi roślin. Podczas nawadniania zeolit 

zapobiega szybkiemu wysyceniu górnej warstwy gleby wodą i umoż-

liwia jej równomierne rozprowadzenie i wykorzystanie przez rośliny.

Zeolit ma również zdolność magazynowania w wolnych porach 

rośliny gazów (np. powietrza) wpływając tym samym pozytywnie na 

przewietrzenie gleby.

Wprowadzając zeolit do gleby zmniejszamy jej kwasowość oraz 

wpływamy na trwałe pochłanianie metali ciężkich, ograniczając tym 

samym ich zawartość w roślinach.

Zastosowanie systemu nawożenia opartego na zeolitach zapewnia 

wiązanie substancji pokarmowych – zapobiega ich wypłukiwaniu, 

pozytywnie wpływa na poziom sorpcji wymiennej,

zapewnia roślinom stały dostęp do substancji odżywczych, magazy-

nuje wodę – niweluje stres roślin podczas suszy, poprawia gospodarkę 

wodną i powietrzną gleby oraz ułatwia ukorzenienie się roślin.

Przykładem systemu wykorzystującego zeolit jako nośnik nawozów 

jest system nawożenia Akra. Został on opracowany w Austrii przez 

fi rmę Karner Düngerproduktion. Jego użycie zapewnia wyważone 

i harmonijne zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze. Dostępne 

w ramach systemu nawozy zawierają liczne mikroskładniki odżywcze 

w odpowiednich proporcjach. Dzięki temu są one w stanie przywrócić 

równowagę biologiczną podłoża i poprawić jego właściwości, a zawarte 

składniki odżywcze intensywnie wspierają i poprawiają odżywienie 

roślin. Warto wspomnieć, że jeden z produktów – nawóz Akra Kombi 

jest jednym dostępnym na polskim rynku nawozem posiadającym tak 

systemach produkcji wpływają na podniesienie jej rentowności. Stoso-

wanie międzyplonów wspiera funkcję gleby i przyczynia się do zwięk-

szenia w niej zawartości próchnicy, sprzyja tworzeniu się struktury 

gruzełkowatej. Poprzez konserwację, czyli wbudowanie składników 

pokarmowych międzyplony odciążają bilans konta nawożenia. Prze-

ciwdziałają także erozji oraz zwiększają możliwości gromadzenia wody 

w glebie. W wąskich płodozmianach wyrównują bilans próchnicy 

i stabilizują plony. Poprzez swe różnorodne właściwości międzyplony 

wspomagają funkcjonalność gleby. Stosując międzyplony powodujemy 

ponadto wzrost aktywności biologicznej gleby, a także ograniczamy 

parowanie i regulujemy temperaturę gleby na skutek jej zacienienia. 

Tylko w ten sposób w intensywnych płodozmianach są osiągalne 

długofalowo stabilne i wzrastające plony. 

Z uwagi na niską zawartość próchnicy w naszych glebach należy 

dążyć do utrzymania zrównoważonego bilansu substancji organicznej. 

Jej dopływ do gleby gwarantuje między innymi uprawa międzyplo-

nów. Jednak, by bilans składników był zrównoważony i wyższy niż 

mineralizacja spowodowana uprawą, wybór właściwych mieszanek 

nie jest wcale prosty. 

Odpowiedni międzyplon powinien nie tylko rozszerzyć wąski 

płodozmian, stłumić chwasty i zagwarantować dużą bioróżnorodność 

biologiczną, ale także umożliwić maksymalne wykorzystanie profi lu 

glebowego przez korzenie oraz poprawić żyzność gleby. Zdecydowanie 

lepiej sprawdzają się mieszanki niż wysiew jednogatunkowy. Odpo-

wiednio skomponowane zapewniają równie wysokie lub wyższe plony 

biomasy w porównaniu do siewu czystego, więcej bardziej różnorodnych 

wydzielin korzeniowych, a przez to wyższą aktywność mikrobiologiczną 

i większą ilość próchnicy. Dodatkowo uruchamiają i gromadzą składniki 

nie tylko dla samych siebie, ale także upraw następczych. Gwarantują 

wzrost bioróżnorodności oraz obronę przed chorobami i szkodnikami. 

Kompensują biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe i efektywnie tłu-

mią chwasty. Odpowiednio dobrany międzyplon okrywa glebę i osłania 

ją od wiatru, ograniczając dzięki temu erozję w okresie od zbioru do 

siewu rośliny następczej. 

Przykładem takiego kompleksowego programu służącego do po-

prawy struktury gleby są mieszanki TerraLife. Są one dostosowane 

do wszystkich typów płodozmianu, są spoiwem łączącym dwa cele – 

zazielenienie i żyzność gleby. Podczas ich uprawy zostają zachowane 

wszelkie parametry niezbędne dla zapewnienia przepisów prawa do-

tyczących obszarów proekologicznych, a jednocześnie zwiększana jest 

żyzność gleby. Należy pamiętać, iż aby uzyskać kompleksowy wpływ na 

aktywność gleby i uniknąć rozwarstwienia materiału siewnego, należy 

połączyć ze sobą minimum pięć gatunków roślin. 

Aktualnie, w związku z możliwością uprawy międzyplonów w pro-

gramie rolnośrodowiskowo-klimatycznym, w ramach działań PROW 

2014-2020, zainteresowanie producentów rolnych ich uprawą jest spore. 

Należy jednak pamiętać, że stosowanie międzyplonów to nie tylko wy-

wiązanie się z programów rolnośrodowiskowych, ale przede wszystkim 

wzbogacenie gleby w substancje organiczne i mikroorganizmy, czyli 

dbanie o podstawowy warsztat pracy każdego rolnika. 

Anna Rogowska
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Kierunki użytkowania kukurydzy
Kukurydza zwyczajna jest jednym z najpopularniejszych gatunków 

uprawianych w Polsce, Europie i na świecie. Takie cechy jak: duża wy-

dajność i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, iż jest ona podstawą 

wyżywienia w krajach słabo rozwiniętych, natomiast w krajach wysoko 

rozwiniętych stosowana jest przede wszystkim jako pasza dla zwie-

rząt gospodarskich. Może być również wykorzystywana w przemyśle 

młynarskim, do produkcji bioetanolu oraz biogazu. Różne kierunki 

użytkowania wiążą się z różnymi cechami morfologicznymi roślin 

kukurydzy, dlatego przy wyborze odpowiedniej odmiany powinniśmy 

zwrócić uwagę na nieco inne cechy charakterystyki.

Przy wyborze odmian do zbioru na ziarno podobnie, jak w przy-

padku pozostałych kierunków wykorzystania kukurydzy, powinniśmy 

przede wszystkim kierować się plennością: wyższy plon oznacza wyższy 

dochód dla rolnika. Potencjał plonowania odmian jest związany z ich 

Krzem w nawożeniu
Na rynku dostępnych jest zaledwie kilka nawozów zawierających 

krzem, gdyż do niedawna fi zjologowie roślin i specjaliści od nawożenia 

nie uznawali tego pierwiastka jako niezbędnego dla prawidłowego funk-

cjonowania organizmu roślinnego, mimo, iż jego procentowa zawartość 

w roślinach mniej więcej równa się zawartości makroelementów. Na 

szczęście to podejście się zmienia. Udowodniono, iż krzem nie tylko 

stymuluje procesy życiowe, ale także zwiększa tolerancję i odporność 

roślin na stres. Ponadto, redukuje on wnikanie patogenów, zwiększa 

efektywność procesu fotosyntezy (korzystniejsza ekspozycja roślin), 

zmniejsza podatność roślin na wyleganie oraz chroni organizm przed 

zbyt dużą utratą wody. Opierając się na obecnym stanie wiedzy, można 

stwierdzić, iż krzem korzystnie wpływa na tworzenie się mechanicznej 

bariery w ścianach komórkowych, przestrzeniach międzykomórko-

wych i wnętrzach komórek, jak i korzystnie wpływa na metaboliczną 

i fi zjologiczną aktywność roślin. Podnosi ich zdrowotność i korzystnie 

wpływa na jakość plonu.

Nawozy krzemowe od lat wykorzystywane są w uprawach specjal-

nych, obecnie trwają intensywne prace nad ich wykorzystaniem w rol-

nictwie. Doniesienia naukowe dotyczą głównie roślin strefy tropikalnej, 

gdzie uprawy standardowo nawozi się tym pierwiastkiem z uwagi na 

jego małą zawartość w podłożu. Wynika z nich, iż dokarmianie do-

glebowe i dolistne krzemem poprzez zwiększenie odporności bardzo 

korzystnie wpływa na ogólną kondycję roślin, a przez to i na wzrost 

plonu (w skrajnych warunkach, na przykład na kwaśnych glebach 

organicznych odnotowano nawet 50% zwyżki plonów). Te obserwacje 

skłoniły naukowców do zbadania możliwości wykorzystania krzemu 

w praktyce rolniczej także w innych strefach klimatycznych.

Krzem, zaraz po tlenie jest najbardziej rozpowszechnionym pier-

wiastkiem, jaki występuje w skorupie ziemskiej. Niestety, ilość przy-

swajalnego dla roślin krzemu jest niewielka przez co często odczuwają 

one defi cyty tego składnika. W glebach krzem występuje w postaci 

krzemionki, która jest praktycznie niedostępna dla roślin lub różnego 

rodzaju minerałów, które są dość trudno rozpuszczalne i odporne na 

proces wietrzenia, przez co również utrudniona jest możliwość jego 

pobierania. Osobliwe zatem jest zjawisko, gdy rośliny rosnąc właściwie 

na krzemie nie mogą pokrywać niedoborów tego pierwiastka. 

Dokarmianie roślin krzemem ma kluczowe znaczenie w przy-

padku roślin poddanych działaniu zarówno stresom biotycznym, jak 

i abiotycznym, gdyż impregnuje on zewnętrzne komórki epidermy – 

wzmacnia ściany komórkowe. Poprzez fi zyczną ochronę na poziomie 

komórkowym krzem ogranicza straty wody w procesie transpiracji, 

gwarantuje sprawniejszą osmoregulację i korzystniejszy status wodny 

oraz przyczynia się do prawidłowego zaopatrzenia roślin w składniki 

pokarmowe (badania dowodzą, iż krzem wspomaga przede wszystkim 

pobieranie fosforu). W warunkach stresu wodnego, czyli podczas susz 

wiosennych i letnich, poprawia kondycję roślin, zapobiega zahamowa-

niu ich rozwoju i wzrostu. Wzmocnienie ścian komórkowych stanowi 

wzmocnienie naturalnej bariery dla inwazji patogenów, na przykład 

zarodników grzybów czy szkodników – owadów z ssącym aparatem 

gębowym. Podwyższona odporność roślin daje możliwość redukcji ilości 

zabiegów ochrony roślin i zmniejszenie dawek substancji aktywnych 

stosowanych do ich przeprowadzenia – ma to ogromne znaczenie dla 

kondycji środowiska naturalnego. Odpowiednie dokarmienie roślin 

krzemem oraz zredukowanie obciążenia różnego rodzaju środkami 

chemicznymi daje możliwość osiągnięcia plonu o podwyższonych 

właściwościach zdrowotnych. 

Krzem do organizmu rośliny wnika przez korzenie albo drogą 

dyfuzji (rośliny dwuliścienne) albo poprzez specyfi czne transportery 

(trawy). Intensywność pobierania skorelowana jest z nasileniem 

transpiracji – im wyższa, tym większe ilości krzemu zostają zabsor-

bowane przez roślinę. Pierwiastek gromadzony jest bezpośrednio pod 

kutykulą – tworzy nierozpuszczalną warstwę krzemowo-kutykularną. 

Wzmocnione w taki sposób ściany komórkowe tworzą naturalną barierę 

dla czynników chorobotwórczych. 

Efektywność stosowania krzemu w uprawie roślin jest w Polsce 

zagadnieniem stosunkowo nowym i otwartym. Jak już wspomniano, na 

polskim rynku nawozowym dostępnych jest jedynie kilka preparatów 

zawierających w swym składzie krzem. Na wyróżnienie wśród nich 

zasługuje nawóz, który zawiera najwyższą dawkę krzemu, a który został 

poddany specjalnej obróbce, pewnego rodzaju uszlachetnieniu, dzięki 

czemu pierwiastek ten jest łatwo przyswajalny dla roślin. Preparat 

Akra Kombi jest jedynym na rynku nawozem, który zawiera w swym 

składzie aż 30% krzemu. 

Z uwagi na zawartość zeolitu i istotnych dla fi zjologii roślin 8 

makro i 17 mikroskładników odżywczych, warto wypróbować ten 

bezazotowy, doglebowy preparat, który nie tylko dokarmia rośliny, 

ale także poprawia strukturę gleby i wspomaga jej biotop.

Nawożenie krzemem jest innowacyjnym sposobem poprawy kon-

dycji roślin, a w konsekwencji zwiększenia ich plonowania.

Anna Rogowska

wysoką zawartość krzemu przyswajalnego dla roślin. Pierwiastek ten 

poddawany jest specjalistycznej obróbce, pewnego rodzaju „uszlachet-

nianiu” tak, by rośliny mogły w pełni go wykorzystać.

W krajach Europy Zachodniej zabiegi z użyciem systemu nawożenia 

Akra są od wielu lat włączone do agrotechniki. Tam segment nawo-

żenia opartego o zeolity wciąż intensywnie się rozwija. Z pewnością 

w niedługim czasie także polscy rolnicy uznają zalety tych preparatów 

i będą je powszechnie stosować, z korzyścią dla siebie i konsumentów. 

Anna Rogowska
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wczesnością – wcześniejsze odmiany plonują na niższym poziomie 

niż odmiany późniejsze, o dłuższym okresie wegetacyjnym. Równie 

ważna jak wysokość plonowania jest także stabilność, czyli zdolność 

odmiany do uzyskiwania wysokich plonów w różnych warunkach 

uprawowych, co w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo uprawy. 

Wierność plonowania sprawdzamy poprzez analizę wyników danej 

odmiany na przestrzeni kilku lat o możliwie różnym przebiegu wa-

runków pogodowych.

Pożądaną cechą odmian uprawianych nie tylko z przeznaczeniem 

na ziarno jest również dobry wigor wiosenny i wysoka tolerancja na 

chłody wiosenne. W warunkach klimatycznych Polski w czasie siewu 

kukurydzy lub niedługo po nim często mamy do czynienia z niskimi 

temperaturami powietrza lub lokalnymi przymrozkami. Odmiany, które 

lepiej tolerują te niekorzystne warunki mają lepszą obsadę i szybciej 

się rozwijają. W okresie letnim często występującym zjawiskiem są 

z kolei susze, które powodowane są przez niskie lub niekorzystnie 

rozłożone w czasie opady i wysokie temperatury. Stres suszy może 

poważnie zakłócić prawidłowy przebieg procesu zapylenia kolby 

i znacząco ograniczyć poziom plonowania, dlatego warto zwrócić 

uwagę na odmiany mniej wrażliwe na ten czynnik. W zależności 

od przebiegu pogody latem i jesienią zdarza się czasami, iż niektóre 

odmiany wykazują dużą podatność na wyleganie łodygowe lub korze-

niowe. To niekorzystne zjawisko przyczynia się do obniżenia plonów, 

ponieważ kombajn nie jest w stanie zebrać nisko leżących kolb. Warto 

więc sprawdzić tolerancję roślin na wyleganie i upewnić się, że pro-

blem ten nie będzie dotyczył wybranej przez nas odmiany. Na uwagę 

zasługuje również kwestia zdrowotności roślin. Choroby występujące 

na kolbach i łodygach kukurydzy mogą w istotnym stopniu zmniejszyć 

poziom plonowania roślin lub pogorszyć jakość ziarna. Przy dużym 

porażeniu kolb grzybami z rodziny Fusarium następuje kumulacja 

szkodliwych mikotoksyn w ziarnie, co sprawia, iż nie nadaje się ono 

do celów konsumpcyjnych.

Dane przedstawiające porównanie plonowania poszczególnych 

odmian kukurydzy w różnych grupach wczesności i rejonach naszego 

kraju przedstawiają zarówno fi rmy nasienne, jak i niezależne instytucje, 

jak na przykład COBORU. Jedną z bardziej interesujących odmian 

ziarnowych dostępnych na rynku jest średniopóźna DKC3939 (FAO 

270-280). W Badaniach PDO COBORU w 2016 roku uzyskała ona 

średni plon ziarna wynoszący 13,4 t/ha przy wilgotności 26,0%, co 

stanowi 102% wzorca. Oprócz bardzo wysokiego i stabilnego potencjału 

plonowania wyróżnia się również dobrym wigorem wiosennym i tole-

rancją na chłody oraz wyjątkową tolerancją na wysokie temperatury 

i suszę, dzięki bardzo dobrej synchronizacji kwitnienia oraz wysokiej 

aktywności procesu fotosyntezy. Mała podatność łodyg na złamania 

i wysoka tolerancja na fuzarium kolb to dodatkowe atuty tej odmiany. 

Można ją uprawiać również z przeznaczeniem na bioetanol.

Innym ważnym sposobem wykorzystania kukurydzy jest przerób 

młynarski. Odmiany, które posiadają rekomendacje młynów powinny 

charakteryzować się ziarnem o wysokiej gęstości, jak największym 

rozmiarze i okrągłym kształcie. Ze względu na duży udział skrobi 

szklistej, preferowane są odmiany o ziarnie typu fl int. Zasadniczo 

ziarno typu dent nie nadaje się od produkcji grysu, ponieważ ma za 

dużo skrobi mączystej. Ziarno musi być dojrzałe fi zjologicznie i dla-

tego najbardziej odpowiednie są odmiany wczesne i średniowczesne, 

które zwykle mają niską wilgotność w czasie zbioru. Bardzo ważny 

jest również dobry stan zdrowotny ziarna, czyli niskie porażenie przez 

choroby. W wielu przypadkach zakłady młynarskie opracowują własne 

listy odmian preferowanych do przerobu.
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Kukurydza jest jedną z najlepszych pasz objętościowych i energe-

tycznych dla zwierząt przeżuwających. Przy wyborze odmian kukurydzy 

do produkcji kiszonki powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim 

plon ogólny suchej masy. Odmiany o dużej biomasie (wysokie i obfi cie 

ulistnione) zapewniają wyższy plon masy kiszonkowej niż odmiany 

o budowie kompaktowej. Odmiany dojrzewające później są bardziej 

plenne, jednak ich wczesność musi być tak dobrana do rejonu uprawy, 

aby w zamierzonym momencie zbioru ziarno osiągnęło dojrzałość 

fi zjologiczną, gwarantującą zachowanie najlepszych parametrów 

jakościowych kiszonki. Ze względu na budowę ziarna i zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia kwasicy, preferowane są odmiany o ziarnie typu 

fl int. Kiszonka z kukurydzy powinna charakteryzować się wysoką 

koncentracją energii. Energia ta pochodzi z dwóch źródeł: ze skrobi 

pochodzącej z ziarna oraz z włókna obecnego w łodydze, liściach, 

osadce oraz liściach okrywowych. W związku z tym najlepsze od-

miany kiszonkowe powinny odznaczać się wysokim plonem ziarna 

i jego udziałem w kiszonce oraz wysoką strawnością włókna. Ponadto 

ważny jest również efekt stay-green, czyli zdolność do utrzymania 

„zieloności” wegetatywnych części roślin, umożliwiającą dłuższą 

asymilację oraz wydłużony okres zbioru i przydatności odmiany do 

zakiszania. Poszczególne odmiany mogą znacząco różnić się między 

sobą wydajnością i jakością, dlatego przed podjęciem ostatecznej de-

cyzji warto dobrze się im przyjrzeć. Plenność odmian kukurydzy oraz 

parametry jakościowe kiszonki są badane między innymi w niezależnych 

doświadczeniach prowadzonych przez COBORU. Przykładem takiej 

odmiany jest należąca do grupy średniowczesnej DKC3350 (FAO 250), 

która w Badaniach Rozpoznawczych COBORU w 2016 roku osiągnęła 

rekordowy plon ogólny świeżej masy wynoszący 65,0 t/ha, co stanowi 

107% wzorca. To uniwersalna w wykorzystaniu odmiana o ziarnie typu 

fl int, wysokich i dobrze ulistnionych roślinach oraz wysokiej tolerancji 

na wyleganie. Charakteryzuje się wysoką zawartością skrobi, dobrą 

strawnością włókna oraz wysoką tolerancją na fuzarium kolb. 

Kukurydza może być również wykorzystywana do produkcji bioga-

zu. Najważniejszą cechą odmiany przeznaczonej do produkcji biogazu 

jest podobnie, jak w przypadku produkcji kiszonki, plon ogólny suchej 

masy. Do produkcji dobrej jakościowo kiszonki potrzebna jest zarówno 

skrobia jak i włókno, natomiast do wytwarzania biogazu wystarczy samo 

włókno. Podobną ilość metanu można uzyskać zarówno ze skrobi, jak 

i z celulozy (pochodzącej z włókna), tak więc wytwarzanie biogazu 

wymaga przede wszystkim wysokiej produkcji biomasy, udział ziarna 

(skrobi) ma mniejsze znaczenie. Do produkcji biogazu wykorzystywane 

są odpowiednio wyselekcjonowane średniopóźne i późne odmiany 

kukurydzy wytwarzające dużą biomasę o niższej koncentracji energii 

niż w odmianach wykorzystywanych do produkcji kiszonki na paszę.

Kolejnym istotnym kierunkiem przerobu ziarna kukurydzy jest 

produkcja bioetanolu. Do tego celu nadają się zarówno odmiany wczesne 

jak i późne, odmiany o ziarnie typu fl int i dent, jednak ze względu na 

wydajność tego procesu najefektywniejsze jest wykorzystanie odmian 

późniejszych (o ziarnie typu dent lub pośrednim) o wysokim potencjale 

plonowania. Takie wykorzystanie kukurydzy nie wymaga suszenia 

ziarna oraz daje możliwość zagospodarowania ziarna nadpsutego i o 

niższej wartości paszowej.

Wybór właściwej odmiany kukurydzy do określonego kierunku 

użytkowania jest jednym z ważniejszych czynników decydujących 

o powodzeniu uprawy. W wielu przypadkach wysoki potencjał plo-

nowania jest najistotniejszą cechą wspólną wyróżniającą najlepsze 

odmiany kukurydzy.

Marcin Liszewski
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Zagadnienie służebności przesyłu na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa

Instytucja służebności przesyłu została uregulowana w art. 3051 

i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2017 poz. 459). Zaliczana jest do katalogu praw na rzeczy 

cudzej, a więc ograniczonych praw rzeczowych. Co istotne, regulacja 

to wydaje się być stosunkowo nowa, albowiem przepisy regulujące 

przedmiotową kwestię zostały wprowadzone do porządku prawnego 

dopiero w 2008 roku.

Obciążenie nieruchomości, polegające na ustanowieniu służebności 

przesyłu, sprowadza się nie tylko do konieczności znoszenia przez 

jej właściciela okoliczności, że linie te przebiegają nad, pod bądź na 

powierzchni jego nieruchomości. Jeżeli ze względów technicznych 

wymagają one konserwacji lub naprawy, to wówczas właściciel wi-

nien zapewnić dostęp przedsiębiorcy do obciążonej nieruchomości. 

Najczęściej polegać on będzie na obowiązku właściciela obciążonego 

gruntu do udostępniania wydzielonych pasów nieruchomości, dzięki 

którym przedsiębiorca będzie miał dostęp do tychże urządzeń (por. 

Dziczek Roman, Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające, opu-

blikowano WK 2015).

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na wiele sposobów. 

Przede wszystkim może powstać na mocy zgodnego oświadczenia 

stron, a zatem na postawie łączącej strony umowy. Dopuszczalne jest 

również wystąpienie na drogę postępowania sądowego, zawarcie ugody 

czy też ustanowienie służebności przesyłu na podstawie wydanej przez 

organ administracji – decyzji. Wspomnieć należy również o sposobie 

nabycia służebności przesyłu poprzez zasiedzenie, które – na skutek 

spełnienia przesłanek ustawowych – potwierdza sąd wydając posta-

nowienie w przedmiocie zasiedzenia.

Obecnie wiele wątpliwości mają zarówno właściciele nieruchomości 

rolnych, przez które ma przebiegać planowana inwestycja budowy linii 

wysokiego napięcia, jak i właściciele gruntów na których posadowione 

są już przedmiotowe urządzenia. Wskazane powyżej dwie sytuacje, 

należy wyraźnie rozgraniczyć.

Jeżeli budowa linii wysokiego napięcia ma dopiero nastąpić, to 

najdogodniejszym rozwiązaniem – o ile właściciel nie sprzeciwi się 

wskazanej inwestycji – jest zawarcie z przedsiębiorcą umowy w tym 

przedmiocie, w której ustalona zostanie nie tylko kwota pieniężna 

należna właścicielowi w zamian za związane z tym niedogodności, 

ale również szereg innych uprawnień oraz obowiązków stron umowy.

Z kolei zaś, gdy linie wysokiego napięcia znajdują się już na gruncie, 

sytuacja wydaje się być bardziej skomplikowana. Wówczas mamy do 

czynienia z bezumownym korzystaniem jednego podmiotu z nieru-

chomości stanowiącej własność drugiego. W takiej sytuacji istnieje 

możliwość dochodzenia odszkodowania. Wynagrodzenie to ustalane 

jest jednorazowo za miniony okres korzystania z nieruchomości przez 

posiadacza bez tytułu prawnego, niezależnie od tego czy był on w dobrej, 

czy w złej wierze. Nie może być one jednak dochodzone na przyszłość. 

Na wysokość wynagrodzenia wpływają stawki rynkowe za korzystanie 

z danego rodzaju rzeczy, w określonych warunkach i czas jej posiadania 

przez adresata roszczenia (por. wyrok SN z dn. 7 kwietnia 2000 r., sygn. 

sprawy IV CKN 5/2000).

Należy jednak pamiętać, iż przedsiębiorstwa, które odpowiadają 

obecnie za posadowione urządzenia przesyłowe, bronią się przed tego 

typu roszczeniami wysuwanymi ze strony właścicieli nieruchomości, 

na wiele sposobów. Najczęściej przejawia się to odmową udzielenia 

jakichkolwiek informacji w przedmiocie podstaw prawnych wniesienia 

tych urządzeń, przedłożenia treści ewentualnych umów zawieranych 

z poprzednimi właścicielami nieruchomości, jak również podnoszo-

nych przez przedsiębiorcę zarzutów zasiedzenia służebności przesyłu. 

Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 

2016 r. sygn. sprawy III CZP 77/16 – brak jest możliwości roszczenia 

o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości za okres poprzedza-

jący zasiedzenie przez właściciela nieruchomości obciążonej wskutek 

zasiedzenia służebnością przesyłu. Chcąc zatem dochodzić tego typu 

wynagrodzenia, należy mieć na uwadze, iż możliwości jego uzyskania 

są ograniczone czasowo.

Autorzy:

Prof. Ewa Katarzyna Czech

Dagmara Łozowska

WAŻNE DATY

W biurze Podlaskiej Izby Rolniczej 
w Porosłach można skorzystać 

z bezpłatnych porad prawnych.
Adwokat prof. nzw. Ewa Katarzyna Czech 

przyjmuje w 3 pierwsze środy miesiąca
w godzinach od 10.30 do 13.00.

 Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr. telefonu: 85 676 08 62.

 Czekamy również na Państwa pytania 
pod adresem bialystok@pirol.pl z dopi-

skiem – pytania do prawnika.
Wybrane pytania i odpowiedzi umieści-

my na łamach naszej gazety. 

Dyżur prawnika

od 18 marca 2017 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uru-
chomiła portal przetargowy, za pośrednictwem którego 

będzie trzeba przeprowadzać postępowania przetargowe 
na modernizację gospodarstw rolnych.

do 30 kwietnia 2017 r. 
można zaciągać w bankach współpracujących z ARiMR 

kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarza-
nie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.
ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii 

na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

od 15 marca do 15 maja
można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności 

 obszarowych za 2017r.

WAŻNE DATY
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Opinie Podlaskiej Izby Rolniczej do projektów uchwał i rozporządzeń
8 lutego br. – Poselski projekt ( klubu KUKIZ15) ustawy o wykorzysta-

niu roślin wysokobiałkowych w paszach: zastąpienie soi modyfi kowanej 

– niemodyfi kowaną spowoduje znaczny wzrost kosztów produkcji przez 

co tucz będzie droższy i mniej konkurencyjny. W niektórych krajach 

soja modyfi kowana nie jest zabroniona przy skarmianiu zwierząt. 

Wprowadzając takie obostrzenia należałoby zakazać sprowadzania 

kukurydzy z GMO, którą importujemy oraz zaprzestać importu tuczu 

wieprzowego i drobiowego, który jest żywiony modyfi kowaną śrutą 

sojową. Żywność produkowana z GMO powinna być oznakowana, jeśli 

jest droższa, to klient powinien decydować którą chce wybrać. Jesteśmy 

przeciwko całkowitemu zakazowi GMO, gdyż spowoduje to wzrost 

kosztów produkcji i uderzy w kieszeń rolnika. Natomiast jesteśmy za 

wspieraniem uprawy produkcji roślin wysokobiałkowych, która może 

ograniczyć wzrost importu soi modyfi kowanej genetycznie.

14 lutego br. – Zarząd zapoznał się z projektem rozporządzenia ws 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności 

w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia 

na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt 

lub od tych zwierząt. W przedmiotowym projekcie rozporządzenia na-

kłada się na rolników szereg obowiązków, które pociągają za sobą duże 

nakłady fi nansowe. Obecnie obowiązujące „minimalne” wymagania są 

wystarczające do ich przestrzegania przez rolników. W świetle przedsta-

wionego projektu brak jest jakiegokolwiek innego źródła fi nansowania 

np.: z budżetu państwa. Choroby zakaźne zwalczane z urzędu powinny 

mieć zapewnione zewnętrzne źródła fi nansowania. Jakkolwiek to roz-

porządzenie nie wpływa znacząco np. na producentów trzody, którzy 

wszystkie te wymagania spełniają od dawna – tak dla hodowców bydła, 

koni czy np. owiec są niemożliwe do spełnienia.

17 lutego br.: Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożyw-

czych uważa, że wyraz „śmietankowy” powinien być zarezerwowany dla 

produktu mlecznego, powstałego z odpowiednio przygotowanej śmietanki 

i zawiera w składzie śmietanę, a nie aromat śmietankowy. Stosowanie go 

w innym wypadku jest świadomym wprowadzaniem konsumenta w błąd.

17 lutego br. – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów 

postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się 

organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 

rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky).

Rozporządzenia dotyczą zmian już istniejących, dostosowują się 

do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia 

się gatunków roślin porażanych przez chorobę – Xylella fastidiosa lub 

szkodnika Anoplophora glabripennis.

10 marca br. – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału 

rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych 

i ozdobnych oraz sadzonek winorośli oraz o znaczania partii tego ma-

teriału – zgłoszono następujące uwagi: w załączniku Nr 2.

W punkcie 2 czytamy iż „materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy 

roślin ozdobnych powinien być wolny od organizmów kwarantannowych”, 

w punkcie 3 „powinien być praktycznie wolny”. Proponuje zmienić frazę 

„powinien być” na „ma być wolny”.

W praktyce wygląda to tak, iż wiele sadzonek roślin ozdobnych 

(szczególnie sadzonki, które trafi ają do nas z zagranicy) przyjeżdża do 

nas z różnymi patogenami i szkodnikami. W szczególności z Tetranychus 

urticae, Tetranychus telarius i Aphididae.

W tabelce w gatunku Dendranthema x Grandifl orum (Ramat) 

proponujemy dodanie Puccinia horiana, grzyb ten powoduje chorobę 

kwarantannową chryzantemy a mianowicie biała rdzę, która do ho-

dowców trafi a poprzez sadzonki pobrane z zarażonego matecznika.

20 marca br. – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy fi nansowej na operacje typu 

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pozbawienie w/w pomocy rolników, którym przyznano i wypłacono 

rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie 

wydaje się niezasadne. Natomiast jeśli chodzi o przyznawanie punktów 

za liczbę świń w stadzie to powinny one być wyższe niż za wykształcenie.

Spotkanie Przewodniczących Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej 
z Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem

W dniu 16 lutego 2017 r. w siedzibie podlaskiego samorządu rol-

niczego odbyło się spotkanie Przewodniczących Rad Powiatowych 

PIR z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem. 

Zebrani dyskutowali na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie. Prezes 

Szmulewicz w swoich słowach przypominał, że zgodnie z Konstytucją 

RP podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne i jako 

samorząd rolniczy staramy się zabiegać o takie rozwiązania, które pozwolą 

na rozwój tych gospodarstw i zapewnią im opłacalność produkcji. Nie 

mniej ważnym tematem są emerytury rolnicze, a co za tym idzie wymiana 

pokoleniowa na wsi. Nikogo kto ma doświadczenie w pracy na roli, zna jej 

trudy i specyfi kę życia  na wsi, nie trzeba przekonywać, że podwyższenie 

wieku emerytalnego rolników niesie za sobą więcej szkód niż pożytku. 

Praca w gospodarstwie, szczególnie tam gdzie jest utrzymywana pro-

dukcja zwierzęca, jest bardzo ciężką pracą, wymagającą dobrej kondycji 

fi zycznej, a ta niestety z wiekiem spada. Ponadto, w gospodarstwach 

rodzinnych konieczna jest wymiana pokoleniowa, zarówno ze względów 

społecznych, jak i fi nansowych, gdyż wśród programów pomocowych 

preferowani są młodzi rolnicy.

Uwaga zebranych skupiona była także na samych izbach rolni-

czych, a dokładniej ustawie regulującej ich funkcjonowanie. Od wielu 

lat przedstawiciele samorządu rolniczego zabiegają o zmiany prawne, 

które nadadzą izbom rolniczym faktyczne kompetencje, które będą miały 

przełożenie na kształtowanie polityki rolnej państwa. Dwudziestoletnie 

doświadczenie w pracy na rzecz polskich rolników pozwoliło zdobyć 

potrzebne doświadczenie przedstawicielom samorządu. Sprowadzenie 

izb rolniczych tylko do roli opiniotwórczej, mimo iż bardzo ważne, nie 

satysfakcjonuje rolników. Uważają, że ich głos w sprawach ważnych dla 

rolnictwa powinien być nie tylko wysłuchany ale i respektowany, czego 

odzwierciedleniem powinny być zapisy w procedowanych aktach praw-

nych. Dlatego też przedstawiciele izb rolniczych podjęli dyskusję z resortem 

rolnictwa, która ma zaowocować zmianą ustawy o izbach rolniczych.

 Barbara Ewa Laskowska

PIR Porosły
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WIEŚCI Z IZBY / KĄCIK KULINARNY

WielkanocWielkanoc
Wielkanoc to radosne święta wiosenne, które symbolizują 

odnowę życia. Sposób przeżywania Świąt Wielkanocnych wiąże 

się z wielowiekową tradycją, która na Podlasiu ma szczególne 

znaczenie ze względu na różnorodność kulturową. Jednak 

niestety wiele pięknych dawnych zwyczajów odeszło już w za-

pomnienie, ale niektóre pozostały do dziś. Wśród nich można 

wskazać m.in.: strojenie palm, śniadanie wielkanocne, zdobienie 

pisanek i śmigus-dyngus.

Czas oczekiwania na Święta Wielkanocne rozpoczyna się Wielkim 

Postem. To czas, który powinien odróżniać się od reszty roku.

Niedziela Palmowa jest dniem upamiętniającym „triumfalny wjazd” 

Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu przystraja się palmy wielkanocne, 

które przynosi się do kościoła. W Polsce palemkę robi się najczęściej 

z gałązki wierzby, która uważana jest za symbol zmartwychwstania 

i nieśmiertelności duszy. Po Niedzieli Palmowej rozpoczyna się Wielki 

Tydzień, którego dni są szczególnie bogate w obchody liturgiczne. 

Uczestnictwo w tych obchodach pozwala na odnowienie naszego 

życia, wiary i nawrócenia do Boga.

W Wielką Sobotę święci się koszyczki z pożywieniem. W wiklinowym 

koszyku wyścielonym białą serwetką znajdują się: chleb, jajko, sól, mięso 

i ciasto. Święconkę spożywa się podczas uroczystego śniadania Wielkanoc-

nego w niedzielę. Na Podlasiu potrawami na świątecznym stole są żurek 

lub barszcz biały z jajkami, kiełbasa, szynka oraz chrzan, gotowana biała 

kiełbasa, różne sałatki, wędliny oraz pasztety. Na deser podaje się trady-

cyjne mazurki, baby, słodkie ciasta drożdżowe, a także placki z bakaliami.

Malowane i zdobione jajka są symbolem odradzającej się do ży-

cia przyrody, a w chrześcijaństwie dodatkowo odnoszą się do wiary 

w zmartwychwstanie Chrystusa.

Śmigus-dyngus lub Lany Poniedziałek to określenie dla drugiego 

dnia świąt Wielkanocnych. Polewanie się wodą w tym dniu ma długa 

tradycję. We współczesnych czasach stanowi już tylko element zabawy 

ale w polskiej tradycji jest obecny około 600 lat. Oblewanie się wodą 

symbolizuje pozimowe oczyszczenie, radość z przebudzenia się wiosny 

oraz oznak budzącej się do życia przyrody.

Na wielkanocny stół

Babka drożdżowa
Składniki: 0,5 kg mąki, 75 g masła, 1/2 szkl cukru, 50 g drożdży, 0,25 l 

mleka, 1 jajko, 2 żółtka, 1 łyżka alkoholu, szczypta soli.

Wykonanie: Z drożdży, 1/2 szklanki mleka, 1 łyżki cukru i 1 łyżki mąki 

robimy rozczyn i odstawiamy do wyrośnięcia. Resztę mąki przesiewamy 

przez sito. Jaja, żółtka, cukier, sól, alkohol ucieramy i podgrzewamy. 

Gotowy rozczyn i masę jajeczną dodajemy do mąki i wyrabiamy, aż 

zacznie odstawać od rąk, w miarę potrzeby dodajemy ciepłe mleko. 

Do tak przygotowanego ciasta dolewamy stopione masło i wyrabia-

my jeszcze kilka minut. Można dodać także skórkę pomarańczową, 

bakalie lub same rodzynki. Mieszamy wszystko 

razem i odstawiamy do wyrośnięcia. Gdy ciasto 

podwoi swoją objętość przez chwilę jeszcze wyra-

biamy, wkładamy do foremek do ok. 1/3 objętości 

i odstawiamy ponownie do wyrośnięcia. Pieczemy na 

złoty kolor w piekarniku rozgrzanym do 180 °C. Ozdabiamy lukrem.

Pasztet
Składniki: 1 kg mięsa drobiowego, 300 g mięsa wołowego, 20 dkg 

sparzonej wątróbki drobiowej, 5 ząbków czosnku, 2 marchewki i 1/

selera, namoczona bułka w wywarze z mięsa lub wątróbki, 3 jaja, sól, 

pieprz, gałka muszkatołowa, majeranek, około 2 czubatych łyżeczek 

mąki ziemniaczanej, suszona żurawina, śliwki suszone.

Wykonanie: Ugotować mięso w wywarze razem z warzywami. Ugo-

towane mięso, sparzoną i ostudzoną wątróbkę, namoczoną bułkę 

oraz czosnek przemielić przez maszynkę 3 razy, natomiast warzywa 

przemielić na końcu tylko raz. Masę doprawić majerankiem, gałką 

muszkatałową, solą i pieprzem, dodać jajka oraz mąkę ziemniaczaną. 

Wszystko dokładnie wymieszać. Masa na pasztet powinna być troszkę 

wilgotna. Potem dzielimy ją na dwie części. Do jednej dodajemy suszoną 

żurawinę a do drugiej suszone śliwki. Dwie blaszki smarujemy masłem 

i obsypujemy tartą bułką. Masę mięsną przekładamy do blaszek i wsta-

wiamy do rozgrzanego (180°C) piekarnika. Pieczemy około godziny.

Mazurek
Składniki: 30 dag mąki, 20 dag masła, 35 dag cukru, torebka cukru 

waniliowego, 2 żółtka, 2 łyżki śmietany, 5 pomarańczy, cytryna, 10 dag 

migdałów, skórka pomarańczowa, wiórki kokosowe do dekoracji, 

2 surowe białka do posmarowania ciasta.

Sposób wykonania: Przesiać mąkę, posiekać z pokrojonym na płatki 

masłem. Dodać cukier waniliowy, 10 dag cukru oraz śmietanę i żółtka. 

Składniki siekać dalej nożem, aż powstaną grudki. Wtedy szybko za-

gnieć ciasto. Ciasto rozwałkować na prostokąt grubości 1 cm. Nożem 

odciąć brzegi ciasta tak, aby były równe. Placek ułożyć na przykrytej 

pergaminem blasze. Odkrojone ciasto zagnieć i ponownie rozwałkować, 

pokroić w równe paski, skręć spiralki i ułożyć wokół brzegów placka 

posmarowanego białkiem, docisnąć. Spiralki również posmarować 

białkiem. Piec 15 minut w temperaturze 200°C st. Pomarańcze sparzyć, 

zetrzeć skórkę, a miąższ pokroić w plasterki. Posypać je pozostałym 

cukrem i odstawić do czasu, aż puszczą sok. Następnie dolać sok 

wyciśnięty z cytryny i gotować na małym ogniu, aż plasterki staną się 

szkliste. Wymieszać ze sparzonymi, obranymi ze skórki posiekanymi 

migdałami oraz skórką otartą z pomarańczy.

Masę pomarańczową rozsmarować na upieczonym spodzie mazur-

ka. Wstawić do ciepłego piekarnika i przy uchylonych drzwiczkach 

suszyć jeszcze 45 minut. Udekorować skórką pomarańczową i wiór-

kami kokosowymi.

Nowy Wiceprezes PIR
28 marca 2017 r. podczas VIII Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej został wybrany Wice-

prezes PIR. Funkcja ta została powierzona Panu Markowi Siniło – dotychczasowemu Przewodniczącemu 

Rady Powiatowej PIR w Sokółce.

Panu Markowi serdecznie gratulujemy, życzymy rozwoju zawodowego oraz wykorzystania możliwości, 

które przed Panem otworzono.

Zespół Redakcyjny 







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.34000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.34000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.34000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /POL ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


