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Drodzy Rolnicy, 

członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej

Czerwiec i lipiec są najpiękniejszymi w naszej 

przyrodzie miesiącami roku. Intensywne lato, 

wzrost przyrody, zbliżające się żniwa – zwieńcze-

nie całorocznego trudu i niepewność jakie będą 

tegoroczne. Ale to też intensywny okres w życiu 

kreującej się polityki rolnej w Unii Europejskiej po 2020 roku. Co nas czeka? 

Jak bardzo ta polityka wpłynie na egzystencję naszych gospodarstw rolnych? 

Co będzie w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej priorytetem. Czy wieś 

i nasze gospodarstwa rodzinne mają szansę na dobry rozwój i znalezienie 

swojego miejsca we wspólnej Europie? To są pytania dla nas bardzo ważne 

i musimy domagać się odpowiedzi od naszych europosłów, pana Karskiego 

czy pani Kudryckiej, którzy będą współdecydować o naszych losach, wspól-

nie z Komisją  Europejską. Pierwsze dyskusje już się rozpoczęły, chociażby 

w Brukseli w Copie Cogece na konferencji zorganizowanej przez Polskie 

Izby Rolnicze, które jako pierwsze rozpoczęły lobbing na rzecz polskiego 

rolnictwa. Stanowisko naszego kraju na temat Wspólnej Polityki Rolnej 

po 2020 roku, jest spójne ze stanowiskiem organizacji rolniczych i Izby 

Rolniczej. Lecz aby nasza przyszłość we Wspólnej Polityce Rolnej nie była 

zagrożona jest potrzebne nasze zaangażowanie, każdego rolnika. Nasz głos 

jest potrzebny, musi być jasny i stanowczy, aby decyzje zapadały po naszej 

myśli, bo przecież jesteśmy liczącymi się producentami żywności. 

Nie zapominajmy o tym też, że współdecydujemy o naszym losie, 

wspierajmy swoimi głosami naszych decydentów, aby mieli mocne wsparcie 

w negocjacjach na temat Wspólnej Polityki Rolnej i w odpowiednim czasie 

zapytajmy ich, co w tym temacie zrobili. 

 Z poważaniem 

Grzegorz Leszczyński

Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej
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Zmiany w podatku VAT w 2017 roku w aspekcie 
rozliczeń podatkowych rolnika

Rok 2017 obfi tuje w zmiany w poszczególnych podatkach, w tym 

w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług. Celem zmian 

wprowadzonych przez ustawodawcę w ustawie o VAT1 było ograni-

czenie nadużyć i uszczelnienie poboru podatku VAT, który jest naj-

ważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też jego 

wysokość i stabilność wpływów jest niezwykle istotna z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej.

Przepisy nowelizujące ustawę o VAT2 wprowadziły szereg zmian, 

trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nie dotyczą one rolników ry-

czałtowych, a tych z rolników, którzy zdecydowali się na rozliczanie 

VAT na zasadach ogólnych. Tak jak dotychczas rolnik ryczałtowy, 

który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej 

działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, może korzystać ze 

zwolnienia od podatku VAT. Zwolnienie to przysługuje bez względu na 

wysokość obrotów uzyskanych z prowadzonej działalności rolniczej. 

Rolnicy ryczałtowi, jak dotychczas, są zwolnieni z wielu zasad-

niczych powinności dotyczących podatników VAT. Nie mają za-

tem obowiązku:

– wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż (rolnik nie wy-

stawia faktury, a dostaje fakturę VAT-RR od nabywcy produktów 

rolnych), 

– prowadzenia ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu, 

– składania deklaracji dla podatku od towarów i usług, 

– dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Rolnicy ryczałtowcy korzystają ze szczególnej procedury, umożli-

wiającej, mimo zwolnienia od podatku, otrzymanie zryczałtowanego 

zwrotu podatku od nabywcy produktów rolnych, którego stawka do 

końca 2018 r. wynosi 7%.

Tak jak dotychczas działalność rolnicza może być rozliczana z po-

datku VAT na zasadach ogólnych. Rolnik ryczałtowy sam decyduje 

o rezygnacji ze zwolnienia, wybierając status czynnego podatnika VAT 

i wtedy musi spełnić szereg obowiązków ustawowych:

– przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej 

podatkiem VAT, rolnik ma obowiązek złożyć naczelnikowi 

urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu 

VAT-R, w którym określi, od którego momentu będzie czynnym 

podatnikiem VAT, korzystającym w pełni z praw przysługujących 

tej kategorii podatników (nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego 

VAT-R, obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku, określony został 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finan-

sów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów 

związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od 

towarów i usług (Dz. U. poz. 2301); obecnie podatnicy mogą 

złożyć zgłoszenie na formularzu obowiązującym do końca 

2016 r., jednak wzór ten może być stosowany nie dłużej niż do 

dnia 30 czerwca 2017 roku);

– rolnik ma obowiązek wystawiania faktur sprzedaży, dokumentu-

jących dostawę towarów i usług, według obowiązujących stawek 

(zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 146a ustawy o VAT 

dotychczas obowiązujące stawki VAT, tj. 23%, 8%, 7% i 4% będą 

obowiązywać do końca 2018 roku);

– rolnik ma też obowiązek prowadzenia ewidencji zakupów i sprze-

daży, na podstawie których sporządza deklarację VAT. 

Podstawowe obowiązki ewidencyjne w zakresie VAT sformułowane 

zostały w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ten przepis od 01.01.2017 r. 

został przez ustawodawcę w istotny sposób zmieniony, bo oprócz da-

nych dotyczących numeru i daty faktury, kwot netto, brutto i podatku 

należnego, ewidencja VAT powinna zawierać dane służące identyfi kacji 

poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent 

jest zidentyfi kowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości 

dodanej. W przypadku więc transakcji, których stroną będą podatnicy 

VAT prowadzący działalność gospodarczą, konieczne będzie ujęcie 

w ewidencji poszczególnych transakcji zawartych z podmiotami go-

spodarczymi i wpisanie ich numerów identyfi kacji podatkowej (NIP). 

Natomiast w sytuacji, kiedy stroną transakcji będzie osoba fi zyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem 

podatku VAT, czyli osoba niewymagająca identyfi kacji na potrzeby 

podatku VAT lub podatku od wartości dodanej, to w prowadzonej 

ewidencji nie ma obowiązku podania jej numeru identyfi kacyjnego. 

Ze zmienionego art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wynika obowiązek 

prowadzenia ewidencji VAT tak, aby dane z ewidencji umożliwiały 

sporządzenie deklaracji bez dodatkowych dokumentów. Co więcej, od 

1 stycznia 2018 roku, w art. 109 ustawy o VAT pojawi się nowy ust. 

8a, w brzmieniu: Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona 

jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. 

Przepis ten wskazuje więc wprost na konieczność (od 1 stycznia 

2018 roku) powszechnego obowiązku prowadzenia ewidencji VAT 

w formie elektronicznej. 

Tak jak każdemu podatnikowi VAT rolnikowi, który wybrał opo-

datkowanie na zasadach ogólnych, przysługuje odliczenie podatku 

VAT z faktur zakupu, oczywiście pod warunkiem, że dokonywane 

zakupy  są przez rolnika wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych. Co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, 

w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług 

powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu 

za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Rolnik , który rozlicza VAT na zasadach ogólnych, ma też prawo do 

zwrotu podatku VAT, w sytuacji, gdy w złożonej przez niego deklaracji 

wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Podstawowy 

termin zwrotu wynosi 60 dni, ale może on też wystąpić z wnioskiem 

złożonym wraz ze składaną deklaracją o zwrot w terminie 25 dni. 

Zdarzyć się może również, że termin zwrotu zostanie wydłużony 

do 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Taka sytuacja będzie miała 

miejsce, gdy w danym okresie rozliczeniowym rolnik nie wykonał 

czynności opodatkowanych.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady dokonywania 

zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie przy-

spieszonym. W myśl znowelizowanego art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, 

na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd 

skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 

25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie 

spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, 

wynikają z: 

a) faktur dokumentujących należności, które zostały opłacone 

w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika 

w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku 

podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

b) łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur 

(innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku ban-

kowego lub rachunku w SKOK) nie przekroczy 15 tys. zł,
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2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona 

w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji 

nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwier-

dzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku banko-

wego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej,

4) podatnik przez rok (kolejne 12 miesięcy) poprzedzający bez-

pośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem 

o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje dla celów VAT.

Oznacza to, że podatnik, który jest zarejestrowany jako czynny 

podatnik VAT krócej niż przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających 

bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem 

o zwrot i nie składał w tym okresie deklaracji, nie może otrzymać 

zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT.

Od 1 stycznia 2017 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostały 

sankcje, czyli dodatkowe zobowiązania podatkowe w podatku VAT. 

Mają one przede wszystkim charakter prewencyjny. Zmierzają do 

przekonania podatników, iż rzetelne i staranne wypełnienie deklaracji 

podatkowej leży w ich interesie, ujawnienie bowiem błędu pociąga za 

sobą obowiązek zapłacenia dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Sankcje w podobnym kształcie funkcjonowały w ustawie o VAT do 

30 listopada 2008 roku. W związku ze skalą występujących obecnie 

nadużyć w podatku od towarów i usług ustawodawca uznał, że wpro-

wadzenie mechanizmu sankcyjnego poprawi ściągalność tego podatku. 

W zależności od rodzaju popełnionego błędu, ustawodawca wpro-

wadził trzy różne wysokości sankcji. Po pierwsze, wprowadzono 

sankcję w wysokości 30%. Dodatkowe zobowiązanie w tej wysokości 

będzie ustalane w razie stwierdzenia, że podatnik nie złożył deklaracji 

podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, bądź 

też w przypadku gdy w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b) kwotę zwrotu różnicy podatku wyższą od kwoty należnej,

c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego 

za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,

d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczo-

nego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku 

należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania 

kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do 

urzędu skarbowego.

Ustawodawca pozwolił na „złagodzenie” sankcji w przypadku, 

gdy po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złoży deklarację 

podatkową (jeżeli w ustawowym terminie jej nie złożył) oraz wpłaci 

kwotę zobowiązania podatkowego. Wówczas sankcja wyniesie nie 30%, 

a tylko 20%. Niższa, 20 – procentowa sankcja dotyczyć będzie również 

podatników, którzy po zakończeniu kontroli podatkowej złożą korektę 

deklaracji, uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacą 

kwotę zobowiązania podatkowego, bądź zwrócą nienależną kwotę 

zwrotu. Ustawodawca wprowadził również dodatkową podwyższoną 

stawkę sankcji, która będzie wynosić aż 100% kwoty zaniżenia zobo-

wiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu różnicy podatku 

lub zwrotu podatku naliczonego, bądź zawyżenia różnicy podatku do 

rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych i dotyczyć będzie 

podatników posługujących się w szczególności tzw. „pustymi” faktu-

rami. Istotnym dla podatników jest fakt, że ustalania dodatkowego 

zobowiązania podatkowego w podatku VAT nie będzie się stosować 

do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 

2017 r oku. W ustawie wymienione zostały też sytuacje, kiedy dodat-

kowe zobowiązanie podatkowe nie będzie ustalane. Sytuacje te można 

podzielić na cztery grupy:

I sankcja nie będzie stosowana w przypadku, gdy przed dniem 

wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skar-

bowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli 

skarbowej podatnik:

a) złoży odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo

b) złoży deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku 

– oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynika-

jącą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej 

wraz z odsetkami za zwłokę,

II sankcja nie będzie stosowana w przypadku niektórych „drobnych” 

błędów w rozliczeniach dokonanych przez podatnika,

III sankcja nie będzie stosowana w przypadku błędnego rozpoznania 

momentu powstania obowiązku podatkowego lub nietermino-

wego odliczenia VAT naliczonego,

IV dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie ustalane w sto-

sunku do osób fi zycznych, które za ten sam czyn ponoszą od-

powiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestęp-

stwo skarbowe.

Czynni podatnicy VAT mają ustawowy obowiązek rozliczania 

podatku VAT w deklaracjach, składanych za okresy miesięczne (bądź 

w niektórych przypadkach kwartalne). Generalnie największą grupę 

podatników VAT tworzą podatnicy rozliczający VAT w terminach 

miesięcznych. Są to podatnicy obowiązani do składania  deklaracji 

na formularzu VAT-7 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po każdym kolejnym miesiącu. Od 1 stycznia 2017 roku podmioty 

niebędące małymi podatnikami nie mają już możliwości kwartalnego 

rozliczania podatku VAT w deklaracjach VAT-7D. Kwartalne rozliczanie 

podatku VAT, co do zasady, jest możliwe wyłącznie przez podmioty 

posiadające status małego podatnika, tj. takiego, u którego wartość 

sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej rów-

nowartości 1 200 000 euro, czyli 5.157.000 zł. 

Warto też zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2017 roku deklaracje 

VAT, co do zasady, składa się wyłącznie za pomocą środków komuni-

kacji elektronicznej. Obowiązek elektronicznego składania deklaracji 

VAT od 1 stycznia 2017 roku nie dotyczy podatników:

1) nie obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,

2) którzy nie są dostawcami lub nabywcami towarów lub świad-

czącymi usługi, objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, 

oraz

3) nie obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodo-

wym (art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust. 1c ustawy o CIT), do 

składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia 

podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast w stosunku do pozostałych podatników obowiązek 

składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowa-

dzony od 1 stycznia 2018 roku.

Jolanta Wojciula-Kalinowska

Z-ca Naczelnika w Drugim Urzędzie Skarbowym 

 w Białymstoku
1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 710 ze zm.)
2 Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024) – art. 1.; Ustawa z 13 maja 

2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niekturych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 846) – art. 3; Ustawa z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206) – art. 20.
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 Szacowanie szkód wywołanych niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi

Przebieg warunków pogodowych oraz występowanie niskich tem-

peratur wiosną b.r. niekorzystnie wpływa na wegetację wielu upraw 

rolniczych oraz powoduje obniżenie plonowania roślin. 

Poszkodowani rolnicy mogą składać do urzędów gmin/miast 

wnioski o powołanie komisji ds. oszacowania szkód. Wójt/Burmistrz/

Prezydent na podstawie zgłoszeń rolników może do Wojewody Podla-

skiego wystąpić z wnioskiem o powołanie  komisji. Członkami komisji 

mogą być pracownicy urzędów gmin, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej. Do składu 

komisji mogą być powołane tylko osoby posiadające wykształcenie 

rolnicze lub mające co najmniej pięcioletni staż pracy w rolnictwie 

potwierdzony przez sołtysa. 

Zasady szacowania szkód w rolnictwie w stosunku do lat poprzed-

nich nie uległy istotnym zmianom. Jedyną zmianą jest nowy wzór 

protokołu jednolity w kraju oraz wielkości średnich plonów i cen 

z trzech ostatnich lat podawanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Wzory protokołów i innych 

dokumentów dostępne są na stronie głównej Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w zakładce „Klęski w rolnictwie” oraz na stronie 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca maja b.r. wpły-

nęło 30 wniosków dotyczących strat spowodowanych przymrozkami, 

deszczami nawalnymi i gradem. Wnioski złożyli wójtowie następują-

cych gmin:

– Nowy Dwór, Bielsk Podlaski, Filipów, Krynki, Krasnopol, Gro-

dzisk, Sejny, Boćki, Dobrzyniewo Duże, Szepietowo, Milejczyce, 

Piątnica, Ciechanowiec, Trzcianne, Zabłudów, Narew, Łomża, 

Drohiczyn, Zambrów – z tytułu wiosennych przymrozków;

– Bielsk Podlaski, Juchnowiec Kościelny, Milejczyce, Boćki, Do-

brzyniewo Duże, Zabłudów, Drohiczyn  – z tytułu deszczy na-

walnych;

– Bielsk Podlaski – z tytułu gradu.

Anna Pietraszewicz

PIR Porosły

OSN – nowy zasięg
Zgodnie z wymogami Prawo wodne dyrektorzy regionalnych za-

rządów gospodarki wodnej dokonali weryfi kacji wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 

szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

do tych wód należy ograniczyć.

OSN nie posiadają jeszcze przypisanych do nich programów 

działań. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jednakowego dla 

wszystkich obszarów Programu działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

W celu zapewnienia jednolitego w skali kraju podejścia metodo-

logicznego przyjęto sposób wyznaczania wód wrażliwych oraz OSN 

uwzględniający wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, a także wyniki 

Państwowego Monitoringu Środowiska, analizy presji rolniczej oraz 

postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13. W wyroku tym Try-

bunał uznał za zasadne zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski 

w zakresie niewystarczającego wyznaczenia wód wrażliwych i OSN 

z powodu nieuwzględnienia zasady przezorności oraz eutrofi zacji 

Morza Bałtyckiego jako odbiornika wód z terytorium kraju.

Rozporządzenia ustanawiające nowe wody wrażliwe i OSN zostały 

wydane przez Dyrektorów RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, 

Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Z chwilą wejścia w życie aktualnie 

wydanych rozporządzeń przestały obowiązywać OSN wyznaczone 

w 2012 roku oraz w latach 2015-2016 przez Dyrektorów RZGW 

w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie Warszawie i we Wrocławiu. Wyjątek 

stanowią OSN z 2012 roku na terenie województwa kujawsko-pomor-

skiego wyznaczone przez RZGW w Gdańsku i RZGW w Poznaniu. 

Zachowują one moc do czasu zakończenia obowiązywania ustano-

wionych na nich w 2013 roku Programów działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Nowe obszary OSN na terenie województwa podlaskiego określa 

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 29 marca 2017 

roku w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych 

wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 

oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł  

rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wod-

nych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft.

Arkadiusz Puchacz

PIR Wysokie Mazowieckie

Mapa poglądowa nowych obszarów OSN

źródło: www.kzgw.gov.pl, www.rzgw.gov.pl
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Restrukturyzacja małych gospodarstw 2017 – czy 
skorzystaliśmy z szansy?

Poniżej przedstawiamy zarejestrowaną w ARiMR do 16 maja 2017 r. 

w podziale na województwa, liczbę wniosków o przyznanie pomocy na 

„Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach naboru trwającego 

od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. 

Liczba wniosków może być większa, ponieważ rolnicy mogli skła-

dać wnioski o taką pomoc także za pośrednictwem poczty i zapewne 

część rolników skorzystała z tego sposobu. 

Województwo
Złożone wnioski 

o przyznanie pomocy

Dolnośląskie 184

Kujawsko-Pomorskie 535

Lubelskie 2113

Lubuskie 90

Łódzkie 1009

Małopolskie 1017

Mazowieckie 1865

Opolskie 61

Podkarpackie 409

Podlaskie 642

Pomorskie 330

Śląskie 140

Świętokrzyskie 1045

Warmińsko-Mazurskie 354

Wielkopolskie 862

Zachodniopomorskie 173

Razem zostało złożonych 10829 wniosków. Limit środków prze-

znaczonych na pomoc w ramach poddziałania 6.3 „Restrukturyzacja 

małych gospodarstw” w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 wynosi 882.957.171 euro, z czego na województwo 

podlaskie przypada 40.262.847 euro. 

Rolnicy czekają teraz na listy z informacją, kto zakwalifi kuje się do 

otrzymania wsparcia oraz w jakiej kolejności. Punkty były przyznawane 

między innymi za wiek rolnika, wykształcenie, zmianę profi lu produkcji, 

wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa, czy też ekologię.

Art. opracowała na podst. informacji z ARiMR 

Monika Szleszyńska

PIR Łomża

100 tysięcy hodowcom trzody z terenu ASF
Ministerstwo rolnictwa opracowało projekt w sprawie szczegóło-

wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej 

na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 

produkcji rolnej”. 

W ramach tego projektu przewidziano pomoc w wysokości nawet 

100 tysięcy zł, z przeznaczeniem na dofi nansowanie inwestycji związa-

nych z hodowlą trzody chlewnej, min.: wykonanie ogrodzenia chlewni 

i terenu niezbędnego przy utrzymaniu trzody oraz utworzenie, bądź 

modernizacja istniejącej niecki dezynfekcyjnej.

O pomoc będzie mógł się ubiegać rolnik, będący osobą fizyczną, 

prawną lub wspólnikiem spółki cywilnej, zajmujący się hodowlą 

co najmniej 300 sztuk świń, a o kolejności przysługiwania pomocy 

decydować będzie suma uzyskanych punktów, na podstawie określonych 

kryteriów wyboru.

Pomoc przyznawana będzie w wysokości do 80% kosztów kwalifi -

kowalnych, wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji 

programu wynosi maksymalnie na jednego benefi cjenta 100 tysięcy zł.

Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporzą-

dzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r. podlegają pełnej 

refundacji, wyjątek stanowią koszty ogólne podlegające refundacji, 

a poniesione w terminie od 1 stycznia 2014r.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze 

względu na miejsce realizacji operacji lub za pośrednictwem biura 

powiatowego Agencji.

Anna Kobus

 PIR Porosły

Będzie kolejne oczekiwane wsparcie dla gospodarstw 
dotkniętych skutkami ASF

Komisja Europejska 5 kwietnia 2017 roku przyjęła rozporządzenie 

2017/647 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzo-

winy w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń podda-

nych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dobiegają końca prace 

nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję 

Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych 

środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce do projektu którego 

Zarząd KRIR odniósł się pozytywnie.

Będzie to kolejne źródło pomocy dla producentów świń objętych 

skutkami i restrykcjami ASF, oprócz rekompensat przewidzianych 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.   

Producenci świń z rejonów objętych ASF nie będą mogli jednocze-

śnie skorzystać z rekompensat do tych samych świń przewidzianych 

nowym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku 

Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy 

dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach 

hodowlanych. Finansowanie tej pomocy zgodnie z rozp. KE Wydatki 

na ten cel będą współfi nansowane w 50% z budżetu państwa, oraz 

w 50% z budżetu UE.

Pomocą zostaną objęte gospodarstwa położone na obszarach wyzna-

czonych decyzjami wykonawczymi Komisji nr 2016/1367 i 2016/1406, 

aktami prawa lokalnego przyjmowanymi w związku z wystąpieniem 

ognisk ASF, a także obszar części III załącznika do decyzji 2014/709/
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UE, zmienionej decyzjami 2016/1236, 2016/1372, 2016/1405 oraz 

2016/1900 (tzw. strefa niebieska).

Pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem 

CN 0103 92 19 (świnie żywe o masie 50 kg i więcej) oraz loch objętych 

kodem CN 0103 92 11 (lochy o masie co najmniej 160 kg) , podda-

nych ubojowi w okresie od 01 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Pomoc 

dotyczyć będzie łącznie do 50 tys. zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy będzie przyjmować Agencja Rynku 

Rolnego. Będzie on zawierał m.in. wskazanie liczby świń do której 

producent ubiega się o pomoc, z podziałem na liczbę świń objętych 

kodem CN 0103 92 19, oraz kodem CN 0103 92 11, wraz z podaniem 

ich numerów identyfi kacyjnych, numerów i dat wystawienia faktur, 

kopie faktur lub faktur VAT RR w podziale na świnie objęte kodem 

CN 0103 92 19, oraz CN 0103 92 11.

Stawki pomocy: 1. Lochy – 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) masy tuszy; 

2. Inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regio-

nie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu 

dostawy świń do ubojni i ceną rzeczywiście zapłaconą producentowi 

zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż: 1. 0,23 euro/kg (0,97 zł/kg) dla 

świń o masie tuszy do 93 kg; 2. 0,34 euro/kg (1,44 zł/kg) dla świń 

o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg; 3. 0,46 EUR/kg 

(1,94 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.

Warunki przyznania pomocy; 1. Świnie były utrzymywane na ob-

szarze wymienionym w załączniku projektu rozporządzenia i podlegały 

restrykcjom w związku z ASF w jakimkolwiek okresie od 1 sierpnia 

do 30 listopada 2016 roku; 2. Zwierzęta były obecne na obszarze 

kwalifi kującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty 

restrykcjami, lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym 

dniu; 3. Zwierzęta zostały ubite od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku; 

4. Producent nie skorzystał (w odniesieniu do tych samych sztuk) 

z pomocy państwa, ubezpieczeń, lub wkładu fi nansowego w ramach 

rozporządzenia nr 652/2014

Potwierdzenie kwalifi kowalności producenta pod względem te-

rytorialnym i czasowym będzie odbywać się na podstawie informacji 

pozyskiwanych przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku 

Rolnego od powiatowego lekarza weterynarii.

Wnioski wraz z wykazem dokumentów będą składane do Agencji 

Rynku Rolnego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporzą-

dzenia. Środki fi nansowe będą wypłacane w terminie 21 dni od dnia 

wydania decyzji przez dyrektora oddziału terenowego ARR, ale nie 

później niż do dnia 30 września 2017 r.

Źródło: KRIR

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 
Natura 2000

Najważniejszym priorytetem PROW 2014-2020 jest poprawa 

konkurencyjności sektora rolnego z uwzględnieniem celów środowi-

skowych. Elementem tej poprawy są działania wspierające modernizację 

słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych, mające na celu 

poprawę ich stabilizacji fi nansowej i wzmocnienie konkurencyjności. 

Jednym z takich działań jest planowane do uruchomienia działanie 

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, 

ponieważ gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 

napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji 

zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony 

obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na 

trwałych użytkach zielonych. Wsparcie dotyczyć ma inwestycji zwią-

zanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją 

zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

Właśnie trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej na operacje 

typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 

2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 

rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, które ma umożliwić przeprowadzenie naboru wniosków 

o tę pomoc w III kwartale 2017 roku.

Już dziś wiadomo, że z pomocy skorzystać będzie mógł rolnik posia-

dający gospodarstwo rolne, w ramach którego co najmniej 1 ha TRWA-

ŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH położony jest na obszarze Natura 2000. 

Uzyskane dofi nansowanie ma służyć inwestycjom przyczyniającym 

się do utrzymania i właściwego użytkowania TUZ. Inwestycje mogą być 

związane zarówno z produkcją roślinną, jak i zwierzęcą (z gatunków: 

bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie, konie, osły, kozy lub owce).

Poziom wsparcia to do 50 proc. kosztów kwalifi kowanych, a dla 

młodych rolników – do 60 proc.

Do kosztów kwalifi kowanych zaliczać się mają m.in. koszty (bez 

VAT) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją 

budynków inwentarskich lub budowli, wykorzystywanych w produkcji 

zwierzęcej (zwierząt trawożernych), a także koszt zakupu wyposażenia, 

maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji tych zwierząt, 

a także wyposażenia pastwisk lub wybiegów. Można będzie uzyskać 

dofi nansowanie na zakup maszyn i sprzętu do produkcji roślin na 

TUZ oraz zbioru skoszonej biomasy oraz przygotowania miejsc do 

jej przechowywania.
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Inwestycje w ramach tego programu nie wiążą się z koniecznością 

wykazywania wielkości ekonomicznej gospodarstwa, nie trzeba również 

wykazywać wzrostu dochodu brutto (GVA), można ponadto powtórnie 

zakupić maszyny tego samego rodzaju co w PROW 2007-2013. 

 Limit pomocy w okresie realizacji programu wynosi na jednego 

benefi cjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym, że w przypadku 

realizacji operacji nieobejmujących inwestycji związanych z budową, 

modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących 

w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie – 200 tys. zł.

Wybór operacji do dofi nansowania będzie dokonywany na podstawie 

kryteriów, preferujących gospodarstwa o większej powierzchni TUZ 

położonych na obszarach Natura 2000, w tym TUZ wartościowych pod 

względem środowiskowym oraz gospodarstwa, w których udział TUZ 

na obszarze Natura 2000 w strukturze użytków rolnych jest największy.

 Ponadto pomoc została ukierunkowana na operacje obejmujące 

realizację inwestycji związanych z działaniami ochronnymi: obligato-

ryjnymi i fakultatywnymi.

Przewiduje się także preferencje dla rolników mających w dniu 

składania wniosku mniej niż 40 lat.

Szacuje się, że rozporządzenie dotyczyć może ok. 254 tys. gospo-

darstw.
Joanna Raś

Prosperita Sp. z o.o.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-

-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-

-PROW-2014-2020/Inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-

-obszarach-Natura-20002

„Małe przetwórstwo” program PROW 2014-2020
30 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

uruchomi nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, tzw. 

małe przetwórstwo z PROW 2014_2020.  Rolnicy będą mogli otrzymać 

nawet do 300 tys. zł. Nabór zostanie ogłoszony 30 maja.

Program „Małe przetwórstwo” z PROW 2014-2020 skierowany 

będzie do rolników stawiających na rozwój gospodarstw poprzez 

dywersyfi kację prowadzonej działalności. Na taką pomoc będą mogli 

liczyć rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegający 

ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, którzy 

zdecydują się na podjęcie wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Pierwszym z warunków,  

ale bardzo istotnym będzie to, by w okresie 12 miesięcy poprzedzającym 

złożenie wniosku o w/w pomocy wnioskodawcy nie byli wpisani do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warto 

zaznaczyć, że obowiązek rejestracji działalności przetwórczej pojawi 

się dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, 

a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia 

wymogi programu.

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji poniesionych 

kosztów. Jej maksymalny poziom wynosił będzie 50%, a wysokość 

wsparcia fi nansowego, jakie będzie można otrzymać w całym okresie 

realizacji PROW 2014–2020, w  przypadku tej grupy to 300 tys. zł. 

Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację  jednej  operacji  

w  tym przypadku nie będzie mogła być  niższa  niż 10 000 zł.

Agencja przeprowadzi nabór wniosków w sektorach przetwórstwa 

mleka, mięsa, owoców, warzyw a także zbóż i ziemniaków.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma 

uzyskanych punktów. Zapunktować będą mogli „młodzi rolnicy”, 

uczestnicy unijnych oraz krajowych systemów jakości, przetwórstwo 

produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów 

ekologicznych i inne.

Katalog kosztów kwalifi kowanych jest bardzo szeroki a zaliczyć do 

nich będzie można np.: koszty budowy lub modernizacji budynków 

wykorzystywanych do prowadzonej działalności, koszty zakupu, wraz 

z instalacją, maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, 

aparatury pomiarowej i kontrolnej a także koszty urządzeń służących 

poprawie ochrony środowiska.

Poddziałanie o którym mową, będzie wdrażane bezpośrednio przez 

Oddziały Regionalne ARiMR i to właśnie w nich będzie prowadzona 

pełna obsługa wniosków.

O możliwości i terminach składania wniosków o przyznanie pomocy 

poinformuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w specjalnym komunikacie zamieszczonym m.in. stronie internetowej 

Agencji. Wraz z ogłoszeniem Agencja udostępni formularze i wzory 

dokumentów programowych, w tym wniosku o przyznanie pomocy 

z instrukcją oraz biznesplanu.

Edyta Grabowska

PIR Zambrów

Rachunkowość rolna – to bardzo proste
Rolnicy, którzy skorzystają z nowych działań PROW 2014-2020 

będą zobowiązani do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w go-

spodarstwach rolnych i temu zobowiązaniu warto przyjrzeć się bliżej 

ponieważ nie wypełnienie wiąże się z koniecznością zwrotu części lub 

całości otrzymanej pomocy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewi-

duje wiele form wsparcia dla rolnictwa, w wyniku których wzrośnie 

konkurencyjność i rentowność gospodarstw rolnych. Już ruszył nabór 

wniosków na popularne i cieszące się dużym zainteresowaniem działanie 

„Premie dla młodych rolników”. Uzyskanie takiego wsparcia z pew-

nością poprawi sytuację gospodarstw, umożliwi ich restrukturyzację 

więc warto skorzystać z takiej pomocy. Jednak, aby uzyskać pomoc 

fi nansową w ramach wymienionego działania należy spełnić odpo-

wiednie wymagania i zobowiązania. Jednym z nowych zobowiązań jest 

prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwach rolnych.

Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym 

pozwala na bieżąco ocenić efektywność ekonomiczną naszych działań, 

sprawdzić, czy osiągamy założone cele. Mamy kontrolę nad gospo-

darstwem i wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku. A jeśli chcemy 

rozwijać swoją działalność przy wsparciu fi nansowym z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, uproszczona rachunkowość 

rolna musi stać się naszą codziennością. Uzasadnieniem wymogu 

prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej przez benefi cjentów 

PROW jest konieczność oceny skutków dofi nansowania (w termino-

logii PROW – skutków realizacji operacji). Ocena ta jest uzasadniona 

podstawowym celem wsparcia fi nansowego, czyli podniesieniem 

wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
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Uproszczona rachunkowość rolna nie dotyczy właścicieli gospo-

darstw – benefi cjentów PROW prowadzących pełną rachunkowość. 

Ci muszą w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych wyodrębnić 

ewidencję księgową zdarzeń fi nansowych związanych z realizacją 

operacji dofi nansowania, dokumentującą koszty kwalifi kowalne.

W programach unijnych wszystko jest z góry określone, ujęte 

w struktury, wzory, formularze, mamy więc również wzór formula-

rza ewidencji fi nansów gospodarstwa. Jest on “wyjęty” z Podatkowej 

Księgi Przychodów i Rozchodów Przeznaczonej dla Rolników (PKPi-

RPdR) i znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy fi nansowej na operacje 

typu «Premie dla młodych rolników» w ramach poddziałania «Pomoc 

w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników» 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

To  prosta tabelka pod tytułem Ewidencja przychodów i rozchodów 

w gospodarstwie. W sześciu kolumnach zapisujemy w niej informa-

cje o wszystkich operacjach fi nansowych w gospodarstwie rolnym 

(oczywiście z wyłączeniem gospodarstwa domowego). W terminologii 

PROW operacje te są nazywane zdarzeniami gospodarczymi, a sprzedaż 

i kupno ujmowane są jako przychód i wydatki.

Pierwsza kolumna jest przeznaczona na numer zdarzenia. W dru-

giej wpisujemy datę, w trzeciej numer dowodu księgowego operacji 

(np. faktury VAT RR lub paragonu). Czwarta i piąta kolumna jest 

przeznaczona na kwoty przychodu i wydatków. W szóstej wpisujemy 

uwagi na temat zdarzenia gospodarczego.

Taką ewidencję przychodów i rozchodów należy prowadzić od 

momentu podpisania umowy o wsparciu z PROW przez 5 kolejnych lat.

Wzór ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie

Imię i nazwisko

………………………………………

Adres

………………………………………

Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego
Przychód Wydatki Uwagi

zł gr zł gr  

1      

      

  Suma strony    

  Przeniesienie z poprzedniej 

strony

   

  Razem od początku roku    

        

Agnieszka Artemiuk

PIR Porosły

Rolnictwo precyzyjne w gospodarstwie
Pan Ditmar Roszig z powiatu kętrzyńskiego prowadzi ok. 250 ha 

gospodarstwo na własny rachunek od 1993 roku. Specjalizuje się 

w uprawie buraków cukrowych, rzepaku oraz pszenicy ozimej i jarej. 

Posiada on wykształcenie rolnicze. Studiował w Szkole Głównej Go-

spodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Techniki Rolniczej 

i Leśnej na kierunku mechanizacji rolnictwa.

Pan Roszig stosuje w swoim gospodarstwie systemy precyzyjne 

od 5 lat. Początkowo korzystał z sygnału telefonii komórkowej, której 

koszt wynosił ok. 6-8 tysięcy złotych rocznie. Następnie zainteresował 

się stacja stałą, którą stosuje od 2015 roku. Wtedy koszt stacji wynosił 

12 tysięcy euro. Żeby zminimalizować koszt zakupu stacji nawiązał 

współpracę z 14 innymi rolnikami. Wówczas koszty tej stacji i sygnału 

wyniosły poszczególnych rolników ok. 3,5 tysiąca złotych plus roczny 

abonament Internetu.

W tym systemie używany jest sygnał RTK, czyli tzw. System GPS 

z satelitów. Sygnał jest korygowany przez stację korekcyjną, która 

znajduje się w Kętrzynie. System ten składa się z urządzenia silnika 

elektrycznego krokowego, który wykonuje ruchy kierownicą i systemu 

VRS, który łączy się ze stacją korekcyjną i daje bardzo precyzyjny sygnał 

do prowadzenia jazdy równoległej z dokładnością 1 cm. W rolnictwie 

wystarczająca jest dokładność 5 cm. Stacja stała posiada zasięg 40 km, 

który można zwiększyć w razie potrzeby. Gospodarstwo Pana Ditmara 

znajduje się w odległości ok. 15 km od stacji. Żeby system mógł działać 

niezbędne jest posiadanie maszyn rolniczych wyposażonych w hydrau-

liczny układ wspomagania kierowania. Po włączeni systemu manualnie 

naprowadza się ciągnik na linię krzywą bądź prostą. W dalszej części 

następuje automatyczne prowadzenie sprzętu.

Wykorzystywanie rolnictwa precyzyjnego ma wiele zalet i jest 

opłacalne nawet w gospodarstwach 150 ha. Należy tu odnieść się 

przede wszystkim do precyzyjnego nawożenia. Na podstawie prób 

glebowych i mapowania pól przez kombajny zbożowe na podstawie 

poprzedniego sezonu można zastosować odpowiednie nawożenie 

przy wykorzystaniu precyzyjnych siewów. Siewniki mogą zmieniać 

ilość wysiewu nawozów w dowolnym zakresie jaki ustawimy. Dzięki 

dokładnej jeździe równoległej i zastosowaniu nowoczesnych siewników 

automatycznych rozsiana ilość nawozów i środków ochrony roślin po 

powierzchni jest bardzo dokładna. Należy zauważyć, że im większa 

dokładność wykonywanych czynności na polu, tym większy jest plon. 

Bardzo istotne jest, aby zachować odpowiednią ilość nawozów pod daną 

roślinę. W zastosowaniu takiego automatycznego systemu włączania 
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się sekcji opryskiwacza najważniejsze są minimalne nakładki. U Pana 

Ditmara szerokość robocza opryskiwacza i rozsiewacza wynosi 36 m, 

tym samym ścieżki technologiczne są co 1 m, gdzie manualnie jest to 

niewykonalne. Dzięki temu można również 

chronić plon przed działaniem szkodników 

oraz przed uszkodzeniem spowodowanym 

kolejnym nadmiernym opryskiem. Do in-

nych zalet rolnictwa precyzyjnego należy 

zminimalizowanie kosztów paliwa, nawozów 

i środków ochrony roślin, zmniejsza się ilość 

przejazdów na polu co pozwala na zaoszczę-

dzenie czasu wykonywania danej czynności. 

Ponadto zauważalna jest różnica w plonie 

między metodą precyzji i tradycyjną. Przy 

wykorzystywaniu tego systemu na polu nie 

występują omijaki.

Podsumowując, rolnicy posiadający większe gospodarstwa widzą 

w tym korzyści i coraz częściej inwestują w takie rozwiązania. Pan Dit-

mar jest przekonany o tym, że w przyszłości wszystkie gospodarstwa 

będą stosowały systemy precyzyjne, gdyż 

pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Zauważa też, że jest to coraz bardziej dostęp-

ne dla rolników. Jeszcze w 2010 roku system 

jazdy równoległej kosztował około 150-200 

tysięcy złotych. Dzisiaj koszty znacznie się 

zmniejszyły i wahają się w granicach 70-80 

tysięcy złotych. Coraz większa ilość nowo-

czesnych rozwiązań i szereg dostępnych 

poziomów ich zaawansowania sprawiają, 

że coraz częściej trafi ają one już nie tylko 

do największych gospodarstw.

Justyna Bogdan

PIR Augustów

„Perełki” wśród smaków
17 maja 2017 roku w Białymstoku odbyła się kolejna podlaska 

edycja konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów”. 

Jest to pierwszy etap konkursu do „Perły”, która zostanie wręczona 

24 września na Wielkim Finale Konkursu podczas poznańskich targów 

PolAgra. Po raz siedemnasty producenci z województwa podlaskiego 

zaprezentowali swoje smakołyki. Spośród 84 wystawców Jury Kon-

kursowe nominowało do nagrody „Perła” 2017 kilkoro z nich. Wśród 

nominowanych, doceniony został między innymi Władysław Gryka. 

Zaprezentował on Chleb Razowy dla Ducha. 

Pan Władysław jest osobą wartą przedstawienia. Od wielu lat pro-

wadzi ekologiczne gospodarstwo rolne na skraju Puszczy Białowieskiej, 

w powiecie hajnowskim, w miejscowości Suszczy Borek. Prowadzi 

warsztaty wypieku chleba. Organizuje pierwsze wiosenne pędzenie 

owiec – redyk podlaski. Organizuje również tradycyjne żniwa i omłoty. 

Korzysta z tego co daje natura i z radością dzieli się tym z innymi. 

Zajmuje się wyrobem serów podpuszczkowych z mleka krowiego 

i koziego. W ostatnim czasie „pracuje” nad prozdrowotnym dżemem 

z kaliny oraz kiszonym czosnkiem niedźwiedzim. Jest osobą docenioną 

i przedstawioną w książce Andrzeja Fiedoruka – „Historia podlaskich 

smaków”. Wśród kilku smaków z Podlasia opisanych w książce, aż 4 są 

autorstwa Pana Władysława – gołąbki z kiszonej kapusty z baraniną, 

kiszona kapusta w główce, chleb żytni oraz maloziwo (krowia siara 

pieczona w piecu). Działa według zasady „Od pola do stołu”. Przy-

pomina o tym, co zapomniane. Pozazdrościć pasji i zamiłowania do 

tego, czym się zajmuje. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Magdalena Kowalska

PIR Hajnówka

Miód – słodki dar lata
Miód w warunkach naturalnych wytwarzany jest głównie przez 

pszczoły, poprzez przetwarzanie nektaru kwiatowego roślin miododajnych, 

a także niektórych wydzielin występujących na liściach drzew iglastych.

W zależności od surowca z jakiego powstał miód, wyróżnia się miody:

– nektarowe (kwiatowe),

– spadziowe,

– mieszane (nektarowo-spadziowe lub spadziowo-nektarowe).

Miód może mieć konsystencję gęstego płynu lub stałą, a barwę od 

białej poprzez jasnożółtą aż do brunatno-brązowej.

Wartość kaloryczna 100 g miodu waha się w granicach 320–330 kcal 

co oznacza, że jedna łyżka dostarcza około 65 kcal.

Miód traci stopniowo swoje lecznicze właściwości pod wpływem 

działania temperatury. Dlatego nie zaleca się dodawania go do zbyt 

gorących płynów.
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Miód jest cennym produktem odżywczym, zwłaszcza dla ludzi 

wyczerpanych pracą fi zyczną czy umysłową. Cukry proste biorą też 

udział w detoksykacji, chroniąc w pewnym stopniu przed działaniem 

zanieczyszczonego środowiska oraz obniżając toksyczne działanie 

alkoholu, nikotyny i innych używek, obniża ciśnienie i poprawia 

krążenie krwi, działa ochronnie na wątrobę oraz zwiększa wydzielanie 

żółci. Jony metali zawarte w miodzie stymulują produkcję czerwonych 

ciałek krwi i hemoglobiny. Miód odznacza się również właściwościami 

antybakteryjnymi i przeciwzapalnymi.

Rodzaje miodów 

odmianowych:

• Miód rzepakowy – w smaku 

bardzo słodki, w stanie płynnym 

ma kolor słomkowy. Krystalizuje 

się szybko, po skrystalizowaniu 

staje się biały lub kremowy. 

Miód o największej ilości glu-

kozy i aminokwasów. Polecany 

jest w stanach wyczerpania fi -

zycznego i psychicznego ale też 

w chorobach serca i układu krą-

żenia. Jest też ceniony w leczeniu 

przeziębień i stanów zapalnych 

górnych dróg oddechowych, 

układu moczowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 

• Miód wrzosowy – w stanie płynnym ma kolor ciemnoburszty-

nowy, po skrystalizowaniu żółto-pomarańczowy lub brunatny. 

Smak mało słodki, lekko gorzkawy i cierpki. Odznacza się ga-

laretowatą konsystencją. Ze względu na działanie moczopędne, 

bakteriobójcze i przeciwzapalne polecany jest w schorzeniach 

nerek i dróg moczowych ale także schorzeniach jamy ustnej, 

gardła, migdałków i przewodu pokarmowego. 

• Miód gryczany – szczególnie nadaje się do wyrobu miodów pit-

nych,  ale też podnosi walory smakowe wypieków m.in. pierników. 

W stanie płynnym ma kolor jasnobrunatny do ciemnobrunatnego. 

Po skrystalizowaniu jaśnieje przyjmując kolor ciemnoherbaciany 

po brązowy. Podawanie tego miodu jest korzystne w leczeniu 

chorób serca i układu krążenia, układu oddechowego oraz przy 

schorzeniach wątroby. Korzystnie wpływa na pamięć. 

• Miód akacjowy – w stanie płynnym jest bezbarwny lub ja-

snosłomkowy, długo nie krystalizuje się, a kiedy to nastąpi 

przyjmuje zabarwienie od białego do kremowożółtawego. Ma 

zastosowanie w schorzeniach przewodu pokarmowego, układu 

moczowego ale też przy przeziębieniach. Jest cenną odżywką 

w stanach wyczerpania fi zycznego i umysłowego. 

• Miód lipowy – w stanie płynnym jest koloru jasnobursztyno-

wego lub zielonkawo-żółtego. Po skrystalizowaniu staje się 

żółto-pomarańczowy lub brunatny. Słodko-ostry w smaku, 

z lekką goryczką. Uważany jest za najlepszy środek stosowany 

przy przeziębieniu, grypie i innych schorzeniach górnych i dol-

nych dróg oddechowych. Działa napotnie, przeciwkaszlowo 

i wykrztuśnie. Najlepiej, jeśli dodamy 1 łyżkę stołową miodu na 

szklankę ciepłego naparu kwiatu lipy, owocu maliny, roztworu 

wody z sokiem z cytryny lub mleka.

• Miód mniszkowy – pozyskiwany z kwiatów mniszka lekarskie-

go. W stanie płynnym jest jasnobrązowy, o charakterystycznej, 

ciągliwej konsystencji i intensywnym zapachu. Wskutek dużej 

zawartości glukozy krystalizuje szybko – w ciągu kilku tygodni 

od odebrania przybiera w całej objętości konsystencję mazistą 

i stopniowo twardnieje. W stanie stałym przybiera barwę żółtą, 

często z białymi wykwitami. W smaku bardzo słodki (uchodzi 

za najsłodszy z krajowych miodów) i wyrazisty. Polecany przy 

chorobach żołądka, jelit, wątroby i dróg żółciowych.

• Miód wielokwiatowy – w stanie płynnym ma kolor żółty, po 

skrystalizowaniu jasnobrązowy. Barwa i smak uzależnione są 

od rodzaju oblatywanego kwiatu. Zalecany jest przy chorobach 

alergicznych dróg oddechowych ale też przy chorobach serca, 

wątroby i woreczka żółciowego.

Miody spadziowe

W Polsce występują dwa gatunki miodów spadziowych: ze spa-

dzi liściastej (najczęściej z drzew lipy, topoli i brzozy) oraz ze spadzi 

iglastej. Miód spadziowy jest najczęściej ciemny z odcieniem szaro- 

zielonkawym (w przypadku spadzi iglastej) lub ciemno żółtawym 

(w przypadku spadzi liściastej). Miody spadziowe z drzew liściastych 

mają specyfi czny smak, który nie każdemu odpowiada, a z drzew 

iglastych – łagodny, lekko żywiczny.

Miody spadziowe zawierają dużo różnych substancji wspoma-

gających leczenie schorzeń dróg oddechowych, polecane są osobom 

po ciężkich chorobach osłabiających organizm, w stanach rekonwa-

lescencji oraz w okresie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy narażeni 

na infekcje, działają korzystnie przy anemii oraz chorobach serca, 

układu krążenia, układu moczowego oraz w chorobach skóry, dróg 

żółciowych, wątroby i jelit.

Spadź nie występuje corocznie, dlatego miód spadziowy jest jednym 

z droższych miodów w Polsce.

W trakcie przechowywania miodu dochodzi do krystalizacji, któ-

ra jest naturalnym zjawiskiem, zachodzącym w każdym naturalnym 

miodzie. Nie wpływa ona na właściwości odżywczo-lecznicze, tylko 

na konsystencję. Miód skrystalizowany można doprowadzić do płyn-

ności wolno podgrzewając go do temperatury maksymalnie 42 stopni. 

Najlepiej jest to zrobić w kąpieli wodnej.

Elżbieta Makowska

PIR Grajewo

Ogłoszenia drobne 
1. SPRZEDAM atrakcyjne działki rolne położone bezpośrednio przy powiatowej drodze asfaltowej, uprawiane, w kształcie prostokąta, 

w okolicy wsi Lipina gm. Sokółka o pow. 1,43 ha (kl. R IVb i RV) i 0,34 ha (kl. RIV; zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka  działka jest położona w strefi e zabudowy zagrodowej i rolniczej) oraz pastwiska 

położone obok siebie przy lesie w okolicy wsi Lipina 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.”

2. Sprzedam działkę rolną we wsi Rzędziany (obręb 0023), gm. Tykocin, nr działki 152/6, pow.: 0,5645ha, cena: 96.000zł, Agema tel.: 

604 341 947
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Ochrona warzyw przed chwastami
Czysty start warzyw i ich rozwój bez konkurencji chwastów za-

pewnia uzyskanie satysfakcjonującego plonu. Ochrona powinna 

zagwarantować dominację roślin uprawnych, przy maksymalnym 

ograniczeniu rozwoju roślin niepożądanych. W uprawach warzywnych 

najważniejszym momentem, w którym plantacja powinna być niemal-

że całkowicie wolna od konkurencji chwastów, jest okres pomiędzy 

wschodami, a zamknięciem międzyrzędzi. 

W integrowanej ochronie trudno obejść się bez stosowania zabiegów 

herbicydowych, które regulują poziom zachwaszczenia. 

Należy pamiętać, iż  w uprawie warzyw suma strat spowodowanych 

nawet niewielkim zachwaszczeniem na ogół przekracza straty wywołane 

przez szkodniki i patogeny chorobotwórcze. Zabiegi z zastosowaniem 

herbicydów to główne zabiegi uprawowe stosowane w produkcji roślin 

warzywnych. Ponad połowa zużytych środków ochrony roślin to pre-

paraty regulujące stopień zachwaszczenia. Należy jednak pamiętać, by 

nie zaniedbywać innych sposobów redukcji tego problemu. Powinno 

się stosować racjonalne, integrowane metody ochrony. W praktyce 

oznacza  to stosowanie zabiegów profi laktycznych, agrotechnicznych 

i chemicznych, w taki sposób, by osiągnąć największą skuteczność ochrony 

i jednocześnie ograniczyć ich ujemny wpływ na środowisko naturalne. 

W przypadku upraw z rozsad szybko wschodzących o dużej po-

wierzchni liści, które słabiej reagują na konkurencję chwastów, można 

w ograniczonym zakresie stosować herbicydy. W przypadku uprawy 

tego typu warzyw, na przykład kapustowatych, problem ochrony przed 

chwastami nie powinien przysparzać producentom wielu kłopotów. 

Jednak w przypadku roślin korzeniowych, cebulowych i prawie wszyst-

kich z siewu, które są wyjątkowo wrażliwe na zachwaszczenie, wybór 

odpowiedniej technologii nie jest prosty.

Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie glifosatu. Może być 

on zastosowany zarówno przed siewem, jak i przed wzejściem roślin 

uprawnych. Należy pamiętać, iż z powodu szybkiego nastania wiosny 

chwasty w tym roku najprawdopodobniej pojawią się w nadmiernej ilości 

już na długo przed siewem. Biologiczne cechy chwastów gwarantują 

im przewagę nad roślinami warzyw. Na hektarze, w warstwie ornej, 

może znajdować się od kilkudziesięciu do kilkuset milionów nasion 

chwastów. W takich przypadkach na plantacji jeszcze przed siewem 

lub też równocześnie ze wschodami rośliny uprawnej pojawią się 

siewki wielu gatunków chwastów w ilości uzasadniającej ich chemiczne 

zwalczanie. Priorytetem każdego producenta powinno być skuteczne 

wyeliminowanie roślin chwastów na samym początku wegetacji tej 

rośliny, gdyż później walka z nimi będzie zdecydowanie trudniejsza.

Po stosunkowo deszczowym przedwiośniu, pogoda się stabilizuje, 

poprzez zastosowanie glifosatu   możemy ograniczyć głębokość me-

chanicznej uprawy i w ten sposób zredukować do minimum ewen-

tualne straty wody z gleby, co jest niezwykle istotne w kontekście 

wystąpienia ewentualnych niedoborów wody. To niewątpliwa zaleta 

wyboru tej technologii.

Wybór tej substancji aktywnej jest doskonałym rozwiązaniem do 

eliminacji chwastów, przed lub po siewie z wielu powodów. W przy-

padku zastosowania preparatu nowej generacji zawierającego ten 

związek – Roundup Flex 480 – zabiegi uprawowe, takie jak siew lub 

sadzenie rośliny następczej można rozpocząć po 24 godzinach, gdy 

zwalczane są chwasty roczne i po 5 dniach, gdy zwalczane są chwasty 

wieloletnie. W przypadku tego herbicydu wystarczy jedna godzina bez 

deszczu, aby preparat został skutecznie pobrany przez liście chwastów. 

Herbicyd wykazuje się wysoką skutecznością w zmiennych warunkach 

pogodowych i bardzo szerokim spektrum niszczonych chwastów.

W zależności od wiosennej presji chwastów środek można za-

stosować przed siewem, przed sadzeniem lub po posadzeniu, ale 

minimum 3 dni przed wschodami. W tych zastosowaniach selek-

tywność i bezpieczeństwo dla uprawy jest kluczowym zagadnieniem. 

Selektywność została szeroko zbadana, aby upewnić się, że produkt 

może być używany w sposób bezpieczny.

Zastosowanie herbicydu przed siewem lub przed wschodami daje 

podwójną korzyść dla uprawy, a w rezultacie korzystnie wpływa na 

otrzymywany plon. Z jednej strony znacząco zmniejsza konkurencję 

chwastów podczas krytycznego okresu wzrostu, dzięki czemu uprawa 

będzie mogła wykorzystać potencjał plonowania. Z drugiej strony, poprzez 

eliminację najliczniejszej, pierwszej fali chwastów, produkty selektywne 

stosowane w  późniejszym okresie będą bardziej skuteczne, ponieważ 

pojawienie się nowych chwastów będzie słabsze i chwasty nie rozwiną się 

nadmiernie przed zastosowaniem zabiegu preparatem powschodowym.

Przedsiewnie stosujemy, gdy pole jest zachwaszczone chwastami 

wieloletnimi (perz) lub poplon nie został zniszczony w okresie zimo-

wym lub był bardzo zachwaszczony, a także w warunkach stosowania 

uprawy uproszczonej oraz gdy zatrzymanie wody w glebie jest naszym 

priorytetem. Zabieg przedsiewny wskazany jest również w przypadku 

upraw o krótkim okresie od siewu do wschodów. Z kolei przed wscho-

dami preparat stosujemy przede wszystkim w przypadku opóźnionych 

wschodów chwastów, gdy powierzchnia ich liści jest zbyt mała aby 

efektywnie pobrać preparat. Również w przypadku, gdy spodziewany 

odstęp między siewem, a wschodami jest dłuższy niż 10 dni. W przy-

padku konieczności stosowania herbicydów doglebowych istnieje 

możliwość stosowania w mieszance z glifosatem. Aplikacja powinna być 

wykonana najpóźniej 3 dni przed wschodami, gdy zarodek jest 2-3 cm 

pod powierzchnią gleby. Dawki powinny być określone w zależności od 

dominujących chwastów. Na lekkich, piaszczystych glebach nie zaleca 

się stosowania tego preparatu przed wschodami. Dawki:

Cebula: Roundup Flex 1,125-1,5 l/ha

Marchew, pietruszka, cebula, por z siewu: Roundup 360 Plus 

1,25-1,8 l/ha;

Ziemniak: Roundup 360 Plus 1,25-2,5 l/ha;

Groch jadalny, bobik, cebula, por, ziemniak, rzepa, brukiew: Ro-

undup MAX 2 0,75 kg/ha;

Szparagi: Roundup MAX 2 0,75-2,5 kg/ha.

Należy podkreślić, że wszystkie herbicydy, podobnie jak inne środki 

ochrony roślin, muszą być stosowane zgodnie z obowiązującym zakre-

sem rejestracji, dlatego konieczne jest korzystanie z zaleceń producenta.

Anna Rogowska

Pszenice mieszańcowe – aktualny stan plantacji
W naszym kraju areał uprawy pszenicy ozimej wynosi około 2 mln 

hektarów. To około 25% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż. Zaintere-

sowanie uprawą pszenicy stale rośnie. Wynika to z ogromnego znaczenia 

gospodarczego, wszechstronnego wykorzystania ziarna i najwyższego 

potencjału plonowania wśród wszystkich gatunków roślin zbożowych. 

Wysokie plonowanie, dobra jakość handlowa, odporność na stresy to 

główne kierunki hodowli. Są one defi niowane potrzebami rynku oraz 
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przemysłu przetwórczego. Niewątpliwym sukcesem w hodowli pszenicy 

ozimej było stworzenie mieszańców i prace nad ich udoskonalaniem. 

Hybrydy są bardziej plenne niż odmiany populacyjne, gdyż cha-

rakteryzują się także lepszym wigorem, większym rozrostem bioma-

sy, co przekłada się na wzrost intensywności przebiegu fotosyntezy 

oraz silniej rozbudowanym systemem korzeniowym. Masa korzeni 

mieszańców może być aż o połowę większa niż masa korzeni odmian 

liniowych, co gwarantuje lepsze wykorzystanie wody i składników 

pokarmowych. Dodatkowym atutem mieszańców jest wysoka zdro-

wotność i żywotność roślin.

W ubiegłym roku w krajowym rejestrze odmian pojawiła się psze-

nica mieszańcowa. Rolnicy po raz pierwszy w sezonie 2016/17 mogli 

przetestować ofi cjalnie zarejestrowaną w Polsce odmianę hybrydową 

pszenicy ozimej. Jak przetrwała zimę i jak przedstawia się aktualnie 

stan takich plantacji?

Zimotrwałość pszenic mieszańcowych nie odbiega od zimotrwałości 

odmian populacyjnych. Rejestracja pierwszej odmiany mieszańcowej 

Hybery F1 potwierdziła jej przydatność do uprawy w polskich warun-

kach. Nie zaobserwowano znaczących różnic w stanie roślin pomiędzy 

plantacjami odmian mieszańcowych i populacyjnych o tym samym 

współczynniku zimotrwałości (3,5). 

Duża odporność na niekorzystne warunki zimowania odmian mie-

szańcowych wynika z ich znakomitej zdolności regeneracji uszkodzeń 

pozimowych oraz doskonałej krzewistości pozwalającej rekompenso-

wać ewentualne „wypadnięcia” roślin (w doświadczeniach hodowcy 

uzyskiwali krzewistość na poziomie 9 pędów kłosonośnych).

Zima 2016/2017 w znaczącej mierze sprzyjała zimowaniu roślin, 

gdyż pierwsze przymrozki pojawiły się w listopadzie, hamując wege-

tację roślin i zapobiegając tym samym nadmiernemu ich rozwojowi. 

Dodatkowo nie wystąpiło zjawisko wysmalania roślin. Podczas najwięk-

szych mrozów większość kraju okryta była warstwą śniegu. Plantacje 

są w zdecydowanie lepszej kondycji niż wiosną ubiegłego roku. Stan 

plantacji można określić jako dobry.

Mieszańce również w polskich warunkach uprawy potwierdzają 

ogromny potencjał krzewistości i doskonały wigor. Aktualnie, na prze-

łomie kwietnia i maja osiągnęły pełnię rozkrzewienia (od 6 do nawet 

11 pędów) i znajdują się w fazie strzelania w źdźbło – fazie pierwsze-

go kolanka. Rośliny są zdrowe i nie wykazują znaczących objawów 

chorobowych. Jest to szczególnie istotne, gdyż w ten sposób odmiany 

mieszańcowe udowodniły swoją  przydatność  do uprawy w niesprzy-

jających warunkach (sucha jesień oraz zimna i wilgotna wiosna). 

Producenci, którzy zdecydowali się na wybór odmian mieszańco-

wych pszenicy ozimej mogą już spać spokojnie i obserwować, jak ich 

uprawy osiągają przewagę nad plantacjami odmian populacyjnych. 

Wyższość hybryd nad pszenicą liniową to nie tylko zwiększony 

potencjał plonotwórczy. To także zagwarantowana stabilność plono-

wania. Mieszańce są bardziej tolerancyjne na trudne warunki, głównie 

brak lub nadmiar wody. Im bardziej stresujące warunki glebowe, tym 

wyższą wartość prezentują mieszańce. Szczególnie dobrze sprawdzają 

się podczas suszy lub gdy plantacje muszą zmierzyć się ze stojącą na 

polach wodą. Nie tylko zwiększają swoją wydajność, ale także optyma-

lizują całościowy przychód z produkcji. Rolnicy, którzy zdecydowali 

się na uprawę tych odmian będą mogli  wkrótce przekonać się, że przy 

zbliżonym do tradycyjnych upraw nakładzie pracy mogą osiągnąć 

znacznie wyższe plony, a co za tym idzie większą opłacalność produkcji.

Wybór odpowiedniej odmiany jest elementem determinującym 

sukces uprawy. Należy jednak pamiętać, iż nawet najlepsza, najwyżej 

plonująca oraz tolerancyjna na stresy odmiana nie zniweluje błędów 

i niedociągnięć agrotechnicznych. Wydobycie jej potencjału plo-

notwórczego i wszelkich atutów możliwe jest tylko przy zastosowaniu 

precyzyjnie dostosowanego do potrzeb konkretnej plantacji nawożenia 

oraz odpowiedniej ochrony. 

Anna Rogowska

Glifosat przedżniwnie w rzepaku
W ostatnim czasie w etykietach produktów zawierających glifosat 

uwzględnione zostały zapisy i ograniczenia w stosowaniu tej substancji 

czynnej wynikające z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 

wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwier-

dzenia substancji czynnej glifosat (Dz. UE  L 208 str. 1 z 2.8.2016).

Jeżeli chodzi o przedżniwne stosowanie to zmiany te dotyczą 

warunków, jakie muszą być spełnione, aby można było użyć preparaty 

zawierające glifosat. Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w miej-

scach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór 

oraz dopuszcza się zastosowanie na plantacji lub jej części wyłącznie 

w sytuacji, gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają 

osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości do zbioru.

Pozostałe wytyczne dotyczące terminu i warunków agrotechnicz-

nych przeprowadzenia zabiegu pozostają bez zmian. Również ogólne 

korzyści związane z tego typu zabiegiem, jak zwalczenie chwastów 

lub umożliwienie zbioru nierównomiernie dojrzewającej plantacji 

są oczywiste.

Przedżniwny oprysk herbicydem totalnym plantacji rzepaku nie 

tylko redukuje ilość chwastów, ale także dosusza rośliny. Dzięki temu 

obniżona zostaje zarówno wilgotność nasion, jak i słomy. Ułatwia to 

zbiór, a w wielohektarowych gospodarstwach zabieg pozwala w pew-

nym zakresie manewrować terminem zbioru.

Należy pamiętać, iż w momencie wykonywania zabiegu chwasty 

powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. 

W celu osiągnięcia właściwego efektu ich zwalczania zabieg należy 

wykonać tydzień przed przewidywanym zbiorem. W celu przyspie-

szenia zbioru środek stosować, gdy wilgotność nasion (mierzona 

wilgotnościomierzem) wynosi około 30% (BBCH 80-89). W okresie 

występowania wysokich temperatur oprysk należy wykonać rano lub 

późnym popołudniem. Do jego wykonania najlepiej zastosować dysze 

0,2 – oprysk średniokroplisty, ciśnienie 2–2,5 bar, dysze z większym 

wydatkiem stosuje się w ścieżkach przejazdowych. 

Zabiegu nie przeprowadza się na plantacjach nasiennych rzepa-

ku ozimego.

Dość istotny jest także i wybór terminu przeprowadzenia zabie-

gu przedżniwnego. Najprostszym sposobem jest lustracja plantacji. 

Trzeba wyselekcjonować typową dla pola działkę, wybrać losowo 20 

łuszczyn ze środkowej części głównej łodygi różnych roślin rzepaku 

i otworzyć każdą łuszczynę. Jeśli kolor nasion zmienia się z zielonego 

na brązowy u co najmniej 2/3 nasion w 15 ze wszystkich zebranych 

łuszczyn, to oznacza, że nastąpił odpowiedni termin oprysku. Proce-

durę tę powinno się powtórzyć na innej typowej działce pola, żeby się 

przekonać, iż plantacja jest w całości gotowa do wykonania zabiegu. 

Na tym etapie łuszczyny zginają się wokół palca, nie pękają. Opryski-

wanie powinno być wykonane po 3–4 dniach od pomyślnej oceny, a w 

przypadku, a w przypadku występowania niższych temperatur, okres 

można wydłużyć do 7 dni. 

Należy pamiętać, iż w ostatnich dniach przed zbiorem przyrost 

plonu rzepaku jest bardzo duży. Może wynosić nawet 40 kg/24h/ha. 
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Nie warto zatem przyśpieszać oprysku, gdyż takie działanie zahamuje 

ten proces, obniży rentowność produkcji. Prawidłowo wykonany nie 

tylko umożliwia doskonałą kontrolę jednorocznych i wieloletnich 

chwastów (perz, ostrożeń, powój) oraz zbiór nierówno dojrzewającej 

plantacji, ale także i szybsze żniwa bez przestojów. Ponadto zapewnia 

zmniejszenie eksploatacji sprzętu, redukuje zużycie paliwa. Dodatkowo 

wysusza nie tylko łuszczyny, ale także i łodygi, zmniejsza wilgotności 

nasion rzepaku o 3-5%. Następuje miękki efekt desykacji, który redukuje 

prawdopodobieństwo pękania łuszczyn. Plantacja „zroundupowana” 

łatwiej dosycha po deszczu czy po porannej rosie. 

Przedżniwne zastosowanie glifosatu umożliwia eliminację chwastów, 

wyrównanie plantacji, a co za tym idzie bardziej efektywne planowanie 

żniw, ich przyśpieszenie, polepszenie parametrów zbieranego ziarna, 

a tym samym redukcję nakładów i zwiększenie zysków.  

Przykładem preparatu, który dedykowany jest zabiegom prze-

dżniwnym jest innowacyjny Roundup Flex 480. Produkt wyróżnia 

się szybkim pobieraniem przez roślinę substancji czynnej i jej prze-

mieszczaniem do korzeni. Zastosowana formulacja pozwala na wysoką 

skuteczność preparatu w zmiennych warunkach pogodowych, nawet 

gdy już po godzinie od wykonania oprysku spadnie deszcz. Nowa 

formulacja oparta jest na soli potasowej glifosatu i dwóch nowych 

wspomagaczach.  Wysoka koncentracja pozwala zmniejszyć o około 

30% dawkę. Do zastosowania przedżniwnego w uprawach rzepaku, 

zaleca się użycie 2 do 3 l/ha na 250 do 300 litrów wody. Wyższą dawkę 

stosuje się w wypadku gęstego łanu lub silnego zachwaszczenia uprawy. 

„Roundupowanie przed żniwami” stało się w Polsce standardowym 

zabiegiem wykonywanym na zachwaszczonych czy nierówno dojrze-

wających plantacjach. Jest to najefektywniejszy sposób na zwalczenie 

chwastów wieloletnich (perz, ostrożeń, powój), a dosuszenie całych 

nierównomiernie dojrzewających roślin rzepaku pozwala na płynny 

zbiór i brak przestojów w trakcie żniw.

Anna Rogowska

Możliwość ubiegania się o zwrot własności działki 
przekazanej w zamian za rentę lub emeryturę rolniczą 

Wiele osób korzystając z możliwości przewidzianych przez prawo, 

przekazało gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za 

rentę lub emeryturę rolniczą. Na podstawie przepisów obowiązujących 

przed dniem 1 sierpnia 1983 r. rolnik przekazujący gospodarstwo mógł 

zachować własność budynków jako odrębny przedmiot własności, 

natomiast prawo własności gruntu przechodziło na rzecz Skarbu 

Państwa. Niekiedy istniała również możliwość uzyskania dożywotniego 

użytkowania działki, na której został wzniesiony budynek.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. 

z 2016 poz. 277 z późń. zm.), istnieje możliwość ubiegania się o zwrot 

przedmiotowej działki. W myśl art. 118 ust. 1 wskazanej ustawy osobie, 

której przysługuje prawo użytkowania gruntu z tytułu przekazania 

gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, 

na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność tej działki.

Należy zauważyć, że warunkiem niezbędnym do skorzystania 

z tego uprawnienia jest wystąpienie do właściwego starosty z wnio-

skiem o zwrot działki pod budynkami (działki siedliskowej) bądź 

z wnioskiem o zwrot działki dożywotniego użytkowania. Jednocześnie 

dołączyć należy decyzję w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego 

na rzecz Skarbu Państwa, dokument potwierdzający prawo własności 

do budynku oraz numer księgi wieczystej. W przypadku zaś, gdy jeden 

ze współmałżonków, którym przysługuje prawo użytkowania gruntu 

z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa 

nie żyje, niezbędny będzie odpis skrócony aktu zgonu. 

Z wnioskiem o zwrot może wystąpić również spadkobierca właści-

ciela budynków, na przykład dziecko bądź wnuk osoby uprawnionej. 

Należy wówczas przedłożyć do właściwego organu postanowienie sądu 

o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, 

mając również na uwadze konieczność udowodnienia faktycznego 

użytkowania przedmiotowej działki.

Zgodnie bowiem z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 30 maja 2008 r. o sygn. sprawy II OSK 588/07 ,,art. 118 ust. 2a 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zezwalający zstępnemu 

ubiegać się o przyznanie prawa własności działki, uzależnia pozytywne 

rozpoznanie wniosku od zaistnienia przesłanki faktycznego władania 

nieruchomością po śmierci rolnika, w zakresie odpowiadającym jego 

uprawnieniom”. Oznacza to, że następcy prawni właściciela gospo-

darstwa rolnego przejętego na własność Państwa, któremu przyznane 

zostało prawo dożywotniego użytkowania gruntu, mogą po jego śmierci 

ubiegać się o przyznanie im tej działki na własność, jeżeli najpóźniej 

w chwili śmierci uprawnionego przejęli po nim posiadanie działki 

i działkę tę nieprzerwanie posiadają.

Należy podkreślić, iż obecnie niewiele osób ma świadomość 

o istniejących możliwościach zwrotu gruntów. Przepisy regulujące 

postępowanie w sprawie odzyskania własności nieruchomości wskazują 

wprost, że skorzystanie z tego uprawnienia nie ma wpływu na prawo 

do emerytury czy renty, a także na ich wysokość. Dlatego też, być może 

warto zastanowić się nad podjęciem przez byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców działań celem nabycia prawa własności przekazanych 

uprzednio nieruchomości.

Prof. UwB dr hab. Ewa Katarzyna Czech

mgr Dagmara Łozowska

W biurze Podlaskiej Izby Rolniczej 
w Porosłach można skorzystać 

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

muje 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 adre-
sem bialystok@pirol.pl z dopiskiem – pytania do 

prawnika.
Wybrane pytania i odpowiedzi umieścimy na ła-

mach naszej gazety. 

Dyżur prawnika

AAAdAAAAAAAAdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdAAAAAAdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA woooooooooooooooooooooooowooooooooooooooooooooook

 SSzczeg

CCzekam
seem bia
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Opinie do projektów uchwał i rozporządzeń
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skar-

bowej. Czy pobieranie dopłat jest obowiązkowe? Jeśli rolnik 

w ogóle nie pobiera dopłat, a chce ubezpieczyć uprawy, wiec 

dlaczego dofi nansowanie z Państwa do ubezpieczeń ma się 

opierać o iloczyn stawki dopłat,  które co roku są inne m.in. 

ze względu na wahania kursu euro i nie mają nic wspólnego 

z ryzykiem szkody?;

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i orga-

nizmach genetycznie zmodyfi kowanych oraz niektórych innych 

ustaw; 

Stanowisko

Podlaskiej Izby Rolniczej do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 19.04.2017r. 

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej po kolejnej analizie projektu usta-

wy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfi kowanych oraz niektórych innych ustaw stanowczo sprzeciwia 

się wprowadzeniu upraw GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w tym również umożliwienia prowadzenia tych upraw przez rolnika 

w specjalnej utworzonej strefi e.

Obecnie w Polsce nie prowadzi się upraw GMO. Dyrektywa Par-

lamentu Europejskiego przyznaje państwom członkowskim swobodę 

decydowania, czy chcą one prowadzić na swoim terytorium uprawy 

genetycznie modyfi kowane.  Nasz kraj skorzystał ze swobody prawa 

unijnego w tym zakresie. 

Podlaska Izba Rolnicza obawia się, że po wejściu w życie w/w 

ustawy areał upraw GMO w Polsce zacznie się drastycznie powięk-

szać. Dopuszczenie GMO nawet jako doświadczalnictwa stwarza 

furtkę, która z biegiem czasu jak pokazuje historia innych państw, 

pozwala na wprowadzenie tych upraw na masową skalę.  Dlatego 

uważamy, że Rząd Polski powinien utrzymać ustawowy zakaz upraw 

roślin GMO.

Polska powinna pozostać wolna od GMO. To problem mający 

istotne znaczenie dla kształtu polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa 

żywnościowego Polski.

Wbrew często spotykanym opiniom, że „rolnicy zawsze produko-

wali GMO”, to jednak z organizmami genetycznie modyfi kowanymi 

zaczęto eksperymentować w laboratoriach około 30 lat temu, a z 

GMO w rolnictwie i „na talerzu” mamy do czynienia od zaledwie 

17 lat. Trudno więc dziś ocenić długotrwały wpływ roślin genetycznie 

modyfi kowanych na środowisko i na nasze zdrowie. Czas obserwacji 

jest bowiem zbyt krótki, co nie pozwala ocenić skutków długotrwałej 

diety zawierającej GMO ani jej wpływu na kolejne pokolenia.

Odległe efekty jej spożywania poznamy po latach. Może się okazać, 

że będzie tak, jak w przypadku DDT czy papierosów, których produ-

cenci przez lata zapewniali o ich bezpieczeństwie.

Oprócz potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, z GMO wiążą się 

także zagrożenia dla środowiska i problemy o charakterze społecz-

no-ekonomicznym. Te ostatnie wydają się dziś najpoważniejsze! 

Będą się one wiązały z eliminacją tradycyjnego modelu rolnictwa 

i wzrostem bezrobocia na wsi, latyfundyzacją obszarów rolnych, 

uzależnieniem rolników od dostaw opatentowanego ziarna siew-

nego, zapaścią rolnictwa ekologicznego, etc. Ponadto, grozi nam 

utrata rynków zbytu w Europie, gdzie mamy obecnie pozycję lidera 

w produkcji zdrowej i smacznej żywności. Na naszą produkcję rolną 

jest popyt, zaś żywność wytwarzana z upraw GMO nie znajduje 

zbytu w Europie.

Tymczasem produkty bez GMO, np. mleczarskie stają się nową 

marką, która jest aktualnie budowana, a jej koszty ponoszą rolnicy. 

Także wśród konsumentów jest sprzeciw wobec takich produktów. 

Niczym więc nie jest uzasadnione dopuszczanie produkcji upraw 

z GMO, nawet na skalę doświadczalną.

Wobec powyższego Podlaska Izba Rolnicza stanowczo sprzeciwia 

się wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach 

i organizmach genetycznie zmodyfi kowanych.

 Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się projektem rozporzą-

dzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z usta-

nowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków 

wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związ-

ku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do 

Federacji Rosyjskiej jest przeciwna jego wprowadzeniu. Projekt 

uderza w indywidualnych ogrodników, producentów owoców 

i warzyw, którzy nie są lub nie chcą być zrzeszeni. Rolnicy 

indywidualni nie są benefi cjentami tych wsparć. Rolnik, który 

produkuje i sprzedaje jest najbardziej poszkodowany. Pomoc 

jest skierowana jedynie do grup producenckich. Jest to niespra-

wiedliwe traktowanie w dystrybucji środków pomocowych. 

J ustyna Kaliszewicz

PIR Porosły

WAŻNE DATYWAŻNE DATY
25 czerwca 2017 r.

upływa termin złożenia wniosku o dopłatę do zużytego 
materiału siewnego (ARR)

od 15 maja do 30 września br. 
posiadacze zwierząt, którzy przystąpili do programu wypłat 

rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospo-
darstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) mogą skła-

dać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o:
•   wypłatę II transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do 

programu w 2016 r.
•   wypłatę III transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do 

programu w 2015 r.

do dnia 21 lipca 2017 r.
rolnicy nadal mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach 
działania Pomoc dla producentów świń na wyrównanie 
ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) 

w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. 
do dnia 30 czerwca 2017 r. (ARR) 

od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r.
nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”
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IX Forum Rolnicze
W dniu 11 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształce-

nia Rolniczego w Janowie odbyło się IX Forum Rolnicze. Uroczystość 

rozpoczęła się od  mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Jerzego  w 

intencji o Boże błogosławieństwo dla nauczycieli, uczniów, absolwentów 

oraz pracowników szkoły. Po mszy wszyscy udali się na plac szkoły. 

Dyrektor szkoły powitał zaproszonych gości.

Na uczestników i zaproszonych gości IX Forum Rolniczego w Jano-

wie czekało wiele atrakcji, m.in. wystawa maszyn i urządzeń rolniczych, 

pokaz pracy maszynami rolniczymi, degustacja potraw regionalnych, 

występy artystyczne, konkursy, bezpłatny park rozrywki dla dzieci. 

Na auli szkoły odbywały się konferencje pod hasłem „Perspektywy 

rozwoju produkcji rolnej na Podlasiu w latach 2017-2020”. Jednym 

z tematów konferencji była „Rola Podlaskiej Izby Rolniczej w perspek-

tywie rozwoju rolnictwa w latach 2017 – 2030”. 

Podlaską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Marek Siniło 

wraz z delegatami Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce.

Krzysztof Malczyk

PIR w Sokółce

Obchody święta rolników
Św. Izydor Oracz jest patronem Madrytu i rolników. W Polsce jest 

drugim patronem diecezji kieleckiej i patronem wielu parafi i, m.in. 

w Dobrakowie, Radlinie Górnym, Smolanach, Nowej Wsi i Gorz-

kowicach. W Białymstoku istnieje Stowarzyszenie Świętego Izydora 

Oracza, które przyznaje Medal Świętego Izydora Oracza za szczególne 

zasługi dla rolnictwa.

Tegoroczne obchody wspomnienia patrona rolników miały prze-

bieg dwudniowy.

W sobotę, 13 maja uroczystości odbywały się w Sokółce. Gospo-

darzem tegorocznego święta był  Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. 

Antoniego. Po mszy uczestnicy uroczyście przemaszerowali na halę 

przy sokólskim LO, gdzie Zespół Szkół Rolniczych przygotował dalszą 

część spotkania. Przed gośćmi wystąpiła m.in. Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta i mażoretki z Suchowoli. Uroczystość była okazją do spotkania 

się polityków, samorządowców, duchownych, rolników oraz leśników 

i młodzieży uczącej się w sokólskim ZSR.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali:

Jan Netter, Jan Sokołowski, Sławomir Szypcio, Włodzimierz Szypcio, 

Wiesław Klinicki. 

Osoby uhonorowane przez wojewodę podlaskiego:

Bożna Jelska – Jaroś – rolniczka Franckowa Buda,

Antoni Sowiński – rolnik, członek Zarządu PIR,

Krzysztof Szaciło – rolnik Kalinówka Kościelna,

Mirosław Czech – pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej,

Sławomir Wołejko – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wysokiem Ma-

zowieckiem,

Jan Netter – Zakłady Mięsne Bielsk Podlaski.

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski 

wręczył nagrody za czynne zaangażowanie w skup interwencyjny 

trzody chlewnej, przyczyniające się do poprawy sytuacji podlaskich 

rolników borykających się z następstwami wystąpienia Afrykańskiego 

Pomoru Świń w województwie podlaskim następującym osobom:

Jan Netter

Jan Sokołowski

Sławomir Szypcio

Włodzimierz Szypcio

Wiesław Klinicki

Andrzej Dziekoński

oraz za aktywne zaangażowanie w organizację obchodów Krajowych 

Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza – Zespołowi 

Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce.

Starosta Sokólski Piotr Rećko uhonorował Bogusława Sołjana, 

Bartosza Nowika, Zbigniewa Jerzego Słomę, Piotra Majewskiego, 

Jerzego Giedrojcia.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wyróżniła następujących rol-

ników:

Beata i Mieczysław Raczkowscy, zam. Sokółka

Andrzej Słoma, zam. Nomiki

Jacek Waleszczyk, zam. Malawicze Dolne

Justyna Siderska – Gniedziejko, zam. Stara Rozedranka 

Janusz Wróblewski, zam. Stara Kamionka

Eugeeniusz Wiśniewski, zam. Kuryły

Gospodarstwo Ogrodnicze Agata i Bartosz Nowik Moczalnia Nowa

Dworzysk Urszula i Grzegorz Kopciewscy

Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Sokólski Wojciech Zajkowski

Wyróżniono też osoby za pracę na rzecz rolnictwa, inicjatywę 

i wsparcie.

Druga część Krajowych Obchodów Wspomnienia św. Izydora 

Oracza Patrona Rolników odbyła się w kościele pw. Ducha Świętego 

w Białymstoku. W uroczystej mszy św. uczestniczyli m.in. Marszałek 

Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Wo-

jewództwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Mirosława Jaroszewicz-Ło-

jewska Dyrektor Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Sokólski Piotr Rećko, 

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Prezydent Białegostoku Tadeusz 

Truskolaski, przewodniczący Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza 

Witold Karczewski, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele samorządu, 

a także rolnicy i propagatorzy kultu św. Izydora Oracza.

Medale Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnic-

twie otrzymali: 

1. Andrzej Kazimierz Borusiewicz, Łomża

2. Antoni Przyborowski, Stare Kiełcze (Przewodniczący Rady Powia-

towej Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie)



18

WIEŚCI Z IZBY

3. Henryk Miron, Sokółka

4. Irena Krystyna Berner, Dolistowo Stare

5. Kazimierz Dunaj, Białystok

6. Krzysztof Chodak, Mońki

7. Marek Jarosław Hołubicki, Wołomin

8. Mieczysław Jacewicz, Janów

9. Olszewscy – trzypokoleniwa rodzina rolników ze wsi Glinki

10. Stowarzyszenie „Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10 Pułku 

Ułanów Litewskich – Sokółka

11. Stowarzyszenie „Szwadron kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litew-

skich – Pietkowo

12. Wojciech Sobaniec, Białystok

13. Zdzisław Misiewicz, Białystok

Medale za zasługi na rzecz szerzenia kultu patrona rolników 

otrzymali: 

Andrzej Chyliński

Eugenia Kula

Marek Żmujdzin (pośmiertnie).

Krzysztof Malczyk

PIR Sokółka

Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną – 
konferencja KRIR w Brukseli

10 maja 2017 r. w Brukseli Krajowa Rada Izb Rolniczych zorga-

nizowała w siedzibie Copa-Cogeca konferencję pt. „Wspólna Europa 

silna Wspólną Polityką Rolną”. Konferencja została objęta honorowym 

patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i patro-

natem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 

Europejskiego Czesława Siekierskiego.

Podlaską Izbę Rolniczą na konferencji reprezentował Prezes Grze-

gorz Leszczyński.

Przyszłość WPR jest już omawiana na różnych szczeblach, dlatego 

też samorząd rolniczy aktywnie włączył się w proces szeroko zakrojonych 

konsultacji zapoczątkowanych przez Komisarza Hogana. Głównym 

celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej WPR, wycią-

gnięcie wniosków z realizacji ostatniej reformy i na tej podstawie oraz 

na podstawie oczekiwań rolników polskich wskazanie pożądanych 

kierunków dalszych zmian i korekt, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na kontynuację procesu modernizacji i uproszczenia WPR, jak również 

podkreślenia wagi wspólnotowego charakteru WPR dla unijnych rolników 

zmagających się z rosnącą konkurencyjnością na globalnych rynkach, 

czy tez wyzwaniami środowiskowo-klimatycznymi.

Na zaproszenie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza jako prelegenci 

konferencji wystapili: dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Mi-

nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Czesław Siekierski – Przewod-

niczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, 

Pekka Pesonen – Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, prof. dr hab. Wa-

lenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dr Mirosław 

Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

W trakcie konferencji przedstawione i przedyskutowane zostały 

m. in. następujące zagadnienia: polityka wsparcia dochodów rolników 

w ramach WPR oraz polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspek-

tywie następnego okresu programowania na tle dotychczasowych do-

świadczeń; Założenia do stanowiska Rządu RP w sprawie WPR 2020+; 

Założenia do stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 

Europejskiego w sprawie WPR 2020+ oraz Stanowisko Copa-Cogeca 

na temat WPR 2020+.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod-

czas konferencji prasowej, która poprzedziła konferencję w Brukseli 

poinformował, że rząd pracuje obecnie nad dokumentem, który będzie 

wskazywał na priorytety Polski, dotyczące zmian we Wspólnej Polityce 

Rolnej (WPR). Celem polskiego rządu jest wypracowanie równych 

warunków konkurencji dla wszystkich rolników, niezależnie od tego, 

z jakiego kraju pochodzą oraz dążenie w negocjacjach do wyrównania 

poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. 

Oprócz tych celów, zdaniem resortu rolnictwa, WPR powinna także 

stabilizować dochody, w szczególności małych i średnich gospodarstw. 

Należy też utrzymać system jednolitej płatności obszarowej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod-

kreślił także, że Polsce zależy również na promowaniu działań środo-

wiskowych i klimatycznych, ale jednocześnie na wprowadzaniu jak 

największych uproszczeń dla rolników realizujących te cele, ponieważ 

sygnalizują oni, że tzw. zazielenienie jest skutecznym, ale bardzo obcią-

żającym instrumentem.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE zwrócił uwagę, 

że negatywnie na wysokości środków przeznaczonych na przyszłą WPR 

może odbić się wyjście z UE Wielkiej Brytanii, która jest jednym z krajów 

najwięcej dopłacających do unijnej kasy, ponieważ z pewnością wpłynie 

to zmniejszenie budżetu.

Zdaniem samorządu rolniczego, coraz silniej występujące na rynkach 

rolnych głębokie fl uktuacje cen, a nawet tzw. szoki cenowe, jak i globalne 

wyzwania wobec gospodarki żywnościowej, wyrażone w postaci celów 

zrównoważonego rozwoju FAO do 2030 roku oraz w formie konkluzji 

z Konferencji COP21 w sprawie zmian klimatycznych w Paryżu w 2015 r. 

w pełni uzasadniają oczekiwania rolników unijnych odnośnie kształtu 

Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r. WPR powinna być silna odpo-

wiednim do skali wyzwań budżetem, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo 

żywnościowe w postaci dostaw wysokiej jakości żywności, wspierać 

konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego na globalnych rynkach, 

jednocześnie zapewniając i stabilizując ekonomiczne warunki prowa-

dzenia gospodarstw rolnych, umożliwiające gospodarowanie zgodne 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska 

i łagodzenia zmian klimatu, przyczyniając się do podtrzymania żywot-

ności obszarów wiejskich.

W opinii polskich izb rolniczych ewentualne zmiany w systemie 

płatności bezpośrednich powinny polegać przede wszystkim na dalszych 

uproszczeniach administracyjnych i proceduralnych dla rolników, a nie 

dla urzędników. Zmiany te powinny być tak ukierunkowane, aby za-

pewniać realizację podstawowych funkcji sektora rolno-żywnościowego 

oraz umożliwiać osiąganie celów związanych z nowymi wyzwaniami 

stojącymi przed UE, z uwzględnieniem specyfi ki i doświadczeń rolnictwa 

poszczególnych krajów UE. W tym kontekście należy również dążyć do 

wyrównania ich poziomu w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Polski samorząd rolniczy opowiada się również za niedokonywaniem 

pochopnych, kolejnych zaostrzeniem wymogów w zakresie zazielenie-

nia w płatnościach bezpośrednich. Ewentualne modyfi kacje wymogów 

powinny wynikać z wnikliwej oceny dotychczasowych doświadczeń 

i szerokiej dyskusji biorąc pod uwagę różne uwarunkowania klimatyczne 

krajów członkowskich UE. Zazielenienie płatności bezpośrednich w WPR 

2014-2020 jest skutecznym, lecz bardzo obciążającym dla rolników in-
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strumentem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych UE. Stąd 

też w pierwszym rzędzie koniecznym jest wprowadzenie uproszczeń 

ułatwiających rolnikom realizację zakładanych celów.

W kwestii rozwoju obszarów wiejskich samorząd rolniczy wyraża 

pogląd, że dla zapewnienia większej skuteczności w dążeniu do polep-

szenia spójności terytorialnej całej UE koniecznym jest zatrzymanie 

procesu zmniejszania nakładów na ten cel w ramach WPR, a wręcz 

przeciwnie ich zwiększenie. Niezbędnym jest też znaczne zwiększenie 

udziału innych funduszy unijnych (polityki spójności) we wsparciu 

rozwoju obszarów wiejskich.

Justyna Kostecka

KRIR

VIII Walne Zgromadzenie
28 marca br. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się 

VIII Walne Zgromadzenie.

W spotkaniu wzięło udział 25 delegatów oraz zaproszeni goście, 

min. Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, 

Henryk Grabowski – Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Adam 

Mariusz Niebrzydowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego w Szepietowie, Anna Wojtan – Naczelnik II Urzędu 

Skarbowego w Białymstoku, Jolanta Wojciula-Kalinowska – Zastępca 

Naczelnika II US w Białymstoku oraz Mariusz Nahajewski – Kierownik 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku.

Podczas obrad został wybrany nowy Wiceprezes PIR Marek Si-

niło. Na tym stanowisku zastąpił Adama Niebrzydowskiego, który 

złożył rezygnację.

Podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Podlaskiej 

Izby Rolniczej z PODR w Szepietowie.

Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 

zabrał głos w temacie przedłużania umów dzierżawy obwodów ło-

wieckich, szkód łowieckich.

Poza tym z Henrykiem Grabowskim – Podlaskim Wojewódzkim 

Lekarzem Weterynarii dyskutowano nt. aktualnej sytuacji związanej 

z wystąpieniem wirusa ptasiej grypy w woj. podlaskim, o liczebności 

dzików na terenie parków narodowych oraz ASF.

Mariusz Nahajewski – Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa w Białymstoku apelował do delegatów o wcześniejsze 

składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie z uwagi na to, iż termin 

w tym roku nie zostanie przedłużony. Wnioski w wersji elektronicznej 

nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem wśród rolników. Nadal 

przeważają wnioski w wersji papierowej. Pan Nahajewski poinformował 

również, iż ARiMR przejmuje część zadań od ARR – w tym kwoty 

mleczne i dopłaty do materiału siewnego.

Swoją obecnością na WZ PIR zaszczyciły również przedstawicielki 

II Urzędu Skarbowego w Białymstoku, które w bardzo szczegółowy 

sposób omówiły zmiany jakie nastąpiły w 2017 r. odnośnie zasad 

rozliczania podatku VAT przez rolników.

A. Artemiuk

PIR Porosły

Wiceprezes PIR – Marek Siniło
Pan Marek Siniło inżynier, absolwent 

SGGW AR w Warszawie urodził się w 1958r., 

żonaty, 3 dzieci, prowadzi indywidualne 

gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, od 

20 lat jest aktywnym działaczem Podlaskiej 

Izby Rolniczej, 3 kadencję Przewodniczący 

Rady PIR w Sokółce, członek Rady Nadzor-

czej w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej. 

Wielokrotnie odznaczony za działalność na rzecz rolnictwa m. in. 

medalem Świętego Izydora Oracza, Odznaką honorowa „Zasłużony 

dla Rolnictwa”, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Aktywny społecznik jego obecność w samorządzie rolniczym po-

dyktowana została chęcią działania na rzecz rolnictwa i jego rozwoju, 

w środowisku rolniczym swoimi działaniami niejednokrotnie dąży 

do zmian w polskim prawie, które niejednokrotnie jest krzywdzące 

dla rolników. 

Rozmowa z Markiem Siniło Wiceprezesem Podlaskiej Izby Rolniczej

O niedawna jest pan wiceprezesem Podlaskiej Izby Rolniczej. Co skło-

niło Pana do tego, aby kandydować na to stanowisko?

W samorządzie rolniczym jestem od początku, staram się aktyw-

nie uczestniczyć strukturach izbowych. Będąc przez wiele lat Prze-

wodniczącym Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce 

wielokrotnie współpracowałem z Zarządem co pozwoliło mi nabrać 

pewności, że stanowisko w Zarządzie PIR jest odpowiednie dla mnie. 

Rezygnacja Adama Niebrzydowskiego z funkcji Wiceprezesa umożliwiła 

mi kandydowanie na funkcję Wiceprezesa Podlaskiej Izby Rolniczej. 

Czy obecnie pełniona funkcja nie będzie kolidowała z Pana pracą w gospo-

darstwie? Funkcja Wiceprezesa to liczne wyjazdy, spotkania, negocjacje…..

Chociaż nowe stanowisko sprawuję od niedawna to już wiem, że wiąże 

się ona z licznymi wyrzeczeniami, ale wsparcie rodziny nie zaburza 

funkcjonowania gospodarstwa, przez co mogę większość czasu po-

świecić funkcji Wiceprezesa i Przewodniczącego Rady Powiatowej 

Podlaskiej Izby Rolniczej. 

Jakie ma Pan pomysły, plany na dalsze funkcjonowanie Izby?

Chciałbym organizować spotkania wszystkich delegatów z wojewódz-

twa w celu omówienia aktualnej sytuacji w podlaskim rolnictwie. 

Umożliwić delegatom swobodne wydawanie opinii do projektów ustaw 

sejmowych, zwiększyć fi nansowanie Podlaskiej Izby Rolniczej, umocnić 

Rolę Rad Powiatowych PIR w strukturach samorządów Miast i Gmin 

w województwie Podlaskim, zwiększyć inicjatywę PIR w problemach 

z którymi zmagają się podlascy rolnicy. 

Jak wygląda pozycja podlaskiego rolnictwa na tle innych dziedzin go-

spodarki w regionie?

Podlaskie rolnictwo to przede wszystkim produkcja mleka. W chwili 

obecnej zauważalny jest wzrost produkcji bydła mięsnego. Należy też 

stwierdzić wzrost branży drobiarskiej. Przy większym wsparciu środ-

ków unijnych swobodnie też rozwija się tę branża owczarska. Jedyna 

dziedziną w rolnictwie, która boryka się z problemami związanymi 

z wystąpieniem ASF jest hodowla trzody chlewnej, gdzie dostrzega-

ny jest spadek produkcji. W Polsce zauważalne są produkty lokalne 

pochodzące z różnych rejonów Podlasia, wiec należy stwierdzić ze 

branża rolnicza w województwie podlaskim cechuję się silną pozycją. 

Co więc czeka naszych rolników w przyszłości?

Podlaska Izba Rolnicza będzie aktywnie tworzyć strategie rozwoju rolnictwa 

na lata 2020-2030 z zapewnieniem różnych źródeł fi nansowania . Zapro-

ponowana przez Ministerstwo Rolnictwa regionalizacja Wspólnej Polityki 

Rolnej pozwoli osiągnąć optymalny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
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Program Rabat Rolniczy w Sejnach
Jak pisaliśmy we wcześniejszym numerze Agroizby na mocy umowy 

o współpracy podpisanej pomiędzy Zarządem Podlaskiej Izby Rolniczej 

a spółką Rabat Rolniczy  w lutym br., każdy rolnik z województwa 

podlaskiego otrzymał dostęp do specjalnych ofert Programu Rabat 

Rolniczy. Wraz z nadejściem wiosny Program Rabat Rolniczy ze swo-

imi partnerami rozpoczął serię edukujących spotkań dedykowanych 

mieszkańcom obszarów wiejskich. Miejscami spotkań są gminy w całej 

Polsce. W ten sposób Program sukcesywnie dociera do najdalszych 

krańców Polski, promując prężnie działające organizacje wiejskie 

i pokazując jak w skuteczny sposób można zaoszczędzić fundusze.  

Tym razem Sejny na Podlasiu były miejscem prezentacji oferty 

partnerów Programu Rabat Rolniczy. Swoją ofertę przedstawił lider 

sprzedaży wysyłkowej odzieży, fi rma Cellbes oraz producent naczyń 

do gotowania – fi rma Zepter. 

W Restauracji „Skarpa” w Sejnach zgromadziło się ponad 65 uczest-

ników szkolenia. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy Sejny 

wraz z przedstawicielami samorządów, m.in. Wójt gminy Sejny- Dariusz 

Łostowski, Przewodnicząca Rady- Barbara Karłowicz, Przewodniczący 

Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sejnach – Olgierd Palanis 

oraz Delegat Rady Powiatowej PIR  w Sejnach  Mirosław Czarniecki.

Podczas spotkania Prezes Spółki Rabat Rolniczy, Jan Boczek, 

mówił o istocie promocji woj. podlaskiego – region bardzo aktywny, 

ale niedoceniony. 

Cellbes dla każdego

„Cellbes” to nie tylko ubrania, to również profesjonalne doradztwo 

kreowania swojego wizerunku” – podkreśla Magdalena Czaplicka 

z fi rmy Cellbes. Kobieta w każdym wieku pragnie prezentować się 

elegancko a zarazem czuć się wygodnie. Podczas spotkania uczestniczki 

mogły uzyskać kilka praktycznych wskazówek w jaki sposób dobierać 

ubrania do swojej fi gury tak by podkreślić jej atuty, a przy okazji ukryć 

mankamenty. Na miejscu Panie mogły przymierzyć wybrane kreacje. 

Cellbes oferuje różnorodne, bardzo atrakcyjne fasony zgodne z ak-

tualnymi trendami. Bez względu na wzrost i rodzaj sylwetki – każdy 

może znaleźć coś dla siebie (zakres rozmiarów od 34 do 64). Chociaż 

moda jest domeną kobiet fi rma posiada  również linię skierowaną do 

grona panów oraz dzieci.

Uczestnicy spotkania, a także członkowie Programu Rabatu Rol-

niczy mogą liczyć na stały rabat w wysokości 10%.

Zgromadzeni goście mogli skorzystać z porad wizażystki i stylistki, 

a także dopasować strój i jego kolorystykę odpowiednio do typu urody.

Na koniec przyszedł czas na przymiarki i sesję zdjęciową. Panie 

doskonale radziły sobie z doborem ubrań do swojej sylwetki i typu urody. 

W przypadku wątpliwości na pytania odpowiadały przedstawicielki 

fi rmy Cellbes, które na co dzień doradzają klientkom z całej Polski.

W zdrowym ciele – zdrowy duch.

Podczas drugiej części spotkania uczestnicy szkolenia mogli roz-

smakować się w potrawach przygotowanych w naczyniach fi rmy Zepter, 

którą reprezentował Dyrektor Regionalny-Pani Teresa Trochimowicz.

– Rabat Rolniczy to program, który proponuje produkty, które są 

potrzebne w codziennym życiu m.in. w pracy na polu czy w gospodar-

stwie domowym. Ale co ważne, są to produkty i usługi w atrakcyjnych, 

wynegocjowanych przez spółkę Rabat Rolniczy cenach. To zdecydowanie 

dobry pomysł i dobra oferta.– podkreśla Prezes Spółki Prosperita Pani 

Joanna Raś.

Paulina Boruń

Obni żanie kosztów życia na wsi oraz promocja organizacji rolniczych to główne cele spółki Rabat Rolniczy z 100% udziałem polskiego 

kapitału. Jak je realizuje? Organizacja negocjuje lepsze ceny na produkty bezpośrednio z producentami, dlatego też członkowie Programu 

Rabat Rolniczy mogą liczyć na zniżki przy zakupie określonych towarów. Program Rabat Rolniczy jako swoich partnerów wybiera tylko 

fi rmy cieszące się dużym zaufaniem oraz doświadczeniem w zakresie pełnionych usług. Kompleksowa oferta sprzedaży to zdecydowany 

wyróżnik Programu. Wśród partnerów strategicznych oferujących specjalne warunki sprzedaży są m.in.: producent samochodów Ford 

Polska, producent japońskich ciągników – Kubota, producent nasion i nawozów – DuPont Pioneer, dostawca nawozów dolistnych – 

Ekoplon. Program Rabat Rolniczy to także usługi. Bank BZ WBK Leasing wraz z Rabatem Rolniczym przygotował specjalną ofertę 

fi nansowania na ciągniki czy sprzęty rolnicze. Wszyscy w/w Partnerzy Programu oferują najlepszą ofertę na rynku. I tak samochody Ford 

można zakupić z rabatem nawet do 15%, a na ciągniki Kubota można liczyć do 3000 zł upustu od ceny dnia. Program Rabat Rolniczy 

to także oferta dla Pań. Szwedzka marka odzieżowa Cellbes oferuje 10%-owe upusty na zakupy. Firma Zepter – członkom Programu 

oferuje rabatu nawet do 30%.
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KĄCIK KULINARNY

SAŁATKA z botwinką i fetą
Składniki:

• pęczek botwinki

• 10 dag sałat typu rukola lub roszponka

• 10 dag fety

• 1/3 puszki kukurydzy

• pęczek szczypiorku 

Sos:

• 2 łyżki oliwy z oliwek

• 2 łyżki jogurtu greckiego

• łyżka soku z cytryny

• łyżeczka octu balsamicznego

• łyżeczka cukru

• sól

• świeżo zmielony czarny pieprz

Przygotowanie:

1. Wymieszaj wszystkie składniki sosu, dopraw solą i pieprzem 

i odstaw na kilkanaście minut, aby wszystkie smaki się połączyły.

2. Z botwinki odetnij część z buraczkami. Umyj liście, delikatnie 

osusz ściereczką i posiekaj razem z łodyżkami. Sałatę opłucz, 

odwiruj z wody, a następne pokrój na wąskie paski. Fetę pokrój 

w kostkę. Botwinkę wymieszaj z sałatą, polej sosem. Na wierzchu 

posyp fetą i osączoną z zalewy kukurydzą oraz posiekanym szczy-

piorkiem.

SOS czosnkowy do grilla
Składniki:

• szklanka śmietany 18%

• 2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego

• 3 ząbki czosnku

• kawałek ogórka

• łyżeczka czosnku granulowanego

• łyżeczka przyprawy tzatziki

• cukier

• sól i pieprz

Przygotowanie:

1. Wymieszaj śmietanę z jogurtem.

2. Dodaj wyciśnięty czosnek, startego na tarce ogórka, czosnek 

mielony i przyprawę.

3. Dopraw do smaku solą, pieprzem i cukrem, dokładnie wymieszaj 

i wstaw do lodówki.

4. Podawaj do mięsa i warzyw z grilla.

Banany grilowane z wiśniami
Składniki:

• 4 banany

• wiśnie koktajlowe lub z konfi tur

• orzechy laskowe

• cytryna

• 2 łyżki masła

• pół łyżki miodu

• łyżeczka brandy lub rumu

Przygotowanie:

1. Banany umyj, wytrzyj, obierz, przekrój wzdłuż na pół, skrop 

sokiem z cytryny, aby nie ściemniały, ułóż na aluminiowej folii.

2. Rozpuść masło, połącz z miodem i alkoholem, posmaruj  banany.

3. Rozpal grill ogrodowy i ułóż banany na ruszcie, możesz posypać 

zmielonym cynamonem, piecz ok. 15–20 minut.

3. Gorące banany posyp koktajlowymi wiśniami albo wiśniami 

z konfi tur i rozdrobnionymi orzechami laskowymi.

4. Deser jest doskonały z kulką waniliowych lodów i bitą śmietaną 

albo polany czekoladą.

Nowalijki w akcji czyliNowalijki w akcji czyli
 w końcu przyszła wiosna… w końcu przyszła wiosna…
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