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Podlaska Izba Rolnicza informuje, że organizuje 

podstawowe oraz uzupełniające szkolenia w zakresie 

stosowania środków ochrony roślin, tzw. kursy „na 

opryskiwacz”. W celu uzyskania wszelkich informacji 

zapraszamy do biur powiatowych Podlaskiej Izby 

Rolniczej. 

Informacje znajdują się również na stronie inter-

netowej www.pirol.pl

Przypominamy, że szkolenie ważne jest tylko 5 lat, 

a atest opryskiwacza 3 lata. Jednocześnie informu-

jemy, że od 1 stycznia 2016 r. osoby nie posiadające 

uprawnień, nie mogą zakupić środków ochrony roślin. 

W wyniku kontroli brak uprawnień bądź atestu może 

skutkować pomniejszeniem dopłat bezpośrednich. 

Augustów – 509 197 794

Sejny – 697 363 402

Białystok – 85 676 08 58

Siemiatycze – 603 440 064

Bielsk Podlaski – 607 327 607

Sokółka – 511 468 203

Hajnówka – 885 272 730

Suwałki – 87 565 09 71

Grajewo – 511 468 218

Wysokie Maz. – 86 275 01 81

Kolno – 86 278 10 36

Zambrów – 86 271 24 52

Mońki – 85 716 24 59
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Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia 
kompetencji  izb rolniczych 

Mając na uwadze, że w roku 2020 miną 24 lata funkcjonowania 
reaktywowanych izb rolniczych w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczności wiejskiej 
i konieczność większego decydowania o sprawach najistotniejszych dla 
polskich rolników, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o przyznanie 
izbom rolniczym nowych kompetencji, wskazanych poniżej. Kompe-
tencje te pozwolą na zwiększenie wpływu samorządu rolniczego, czyli 
jedynego, ustawowego reprezentanta wszystkich polskich rolników na 
najważniejsze decyzje w zakresie obszarów wiejskich. 

Jednocześnie w ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych jedynie zmiany 
legislacyjne pozwolą na osiągniecie powyższych celów, bowiem pomimo 
przewidzianej w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) możliwości wykonywania przez izby rolnicze, 
na podstawie porozumień, zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej oraz zadań  jednostek samorządu terytorialnego (po zapew-
nieniu koniecznych środków fi nansowych przez administrację rządową 
lub samorządową) zadania, takie nie są izbom przekazywane.

W celu zwiększenia nadzoru nad instytucjami działającymi w sekto-
rze rolnictwa, proponuje się utworzenie przy Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz 
przy jednostkach doradztwa rolniczego rad na poziomie krajowym oraz 
wojewódzkim. Członkami rad na poziomie wojewódzkim powinni być 
członkowie zarządów poszczególnych izb rolniczych, a członkami rad na 
poziomie krajowym – członkowie zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
Skład takich rad mógłby zostać poszerzony o przedstawicieli innych 
środowisk lub instytucji działających na rzecz rolnictwa, maksymalnie 
do 9 osób.  Do zadań takich rad należeć powinny nie tylko działania 
opiniodawczo-doradcze, ale przede wszystkim nadzorcze, w tym wy-
znaczające priorytety funkcjonowania poszczególnych instytucji. 

Do zadań rad powinno także należeć opiniowanie kandydatów na 
kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa oraz wskazywanie kandydatów na kierowników  jednostek 
doradztwa rolniczego. 

Powyższe sprawiłoby, że samorząd rolniczy (a tym samym wszyscy 
rolnicy) zyskaliby realny wpływ na funkcjonowanie najważniejszych 
instytucji rolniczych, decydujących o prawach i obowiązkach rolników. 

Analogicznie, proponuje się, by w radach naukowych działających 
przy instytutach badawczych, obligatoryjnymi członkami byli przedsta-
wiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych. Pozwoliłoby to na realny wpływ 
samorządu rolniczego na kierunki funkcjonowania tych instytutów 
i wykorzystywanie badań naukowych w rolnictwie. 

Przedstawiciele izb rolniczych, z powyższych przyczyn, powinni 
również być członkami rad nadzorczych rolniczych  spółek Skarbu Pań-
stwa oraz rady nadzorczej tworzonego holdingu rolno – spożywczego. 
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Zmiana terminu naboru wniosków o przyznanie 
dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty 
do nasion. W 2020 roku rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w okresie od 25 maja do 25 czerwca czyli przez miesiąc. Do tej pory wnioski przyjmowane były 

dużo wcześniej, bo od 15 stycznia. 
Elżbieta Makowska

PIR Grajewo

Zmiany w łowiectwie w kontekście specustawy o ASF 

31stycznia 2020 r. weszła w ży-
cie ustawa z dnia 20 grudnia 
2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt. W/w  usta-
wa wprowadza szereg ułatwień w walce 
z rozprzestrzenianiem się wirusa afry-
kańskiego pomoru świń oraz w zakresie 
niezbędnej redukcji populacji dzików:
• Wprowadza regulację dotyczącą 

odstrzału sanitarnego, wykony-
wanego na podstawie przepisów 
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. 
Odstrzał sanitarny odbywa się na 
podstawie indywidualnego upo-
ważnienia, wydanego odpowiednio 
przez zarządzającego obwodem ło-
wieckim, dyrektora parku narodo-
wego albo regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska.

• Wprowadza regulację umożliwia-
jącą wystąpienie przez zarządcę 
lub dzierżawcę obwodu łowiec-
kiego do organów Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Po-
żarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej 
z wnioskiem o udzielenie pomocy 
niezbędnej do przeprowadzenia 
czynności związanych ze zwal-
czaniem chorób zakaźnych. Po-
moc polega w szczególności na za-
bezpieczeniu terenu, na którym 
odbywa się polowanie, przed nie-
uprawnionym wstępem osób trze-
cich, poszukiwaniu padłych zwierząt 
oraz kontroli przestrzegania przez 
osoby uprawnione do wykonywania 
polowania zasad bioasekuracji.

• Wprowadza regulację prawną do-
tyczącą przestrzegania zasad bio-
asekuracji podczas polowania lub 
odstrzału sanitarnego. Ustawa za-

wiera delegację do wydania, przez 
ministra rolnictwa, rozporządzenia 
określającego zasady bioasekura-
cji podczas polowania i odstrzału 
sanitarnego. Naruszenie zasad 
bioasekuracji, zgodnie z ustawą, 
stanowić będzie wykroczenie.

• Wprowadza przepis zabraniający 
celowego utrudniania lub unie-
możliwiania polowania. Sankcją 
za popełnienie tego przestępstwa 
jest grzywna, kara ograniczenia 
wolności albo kara pozbawienia 
wolności do roku.

• Rozszerza zakres czynów zabronio-
nych w przepisie karnym ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt o udaremnianie lub utrudnianie 
wykonania odstrzału sanitarnego 
nakazanego przez powiatowego 
lekarza weterynarii lub wojewodę.

• Umożliwia wykonywanie odstrza-
łu sanitarnego przy użyciu bro-
ni palnej wyposażonej w tłumik 
huku. Broń z tłumikiem huku może 
być używana wyłącznie do wykony-
wania odstrzału sanitarnego z na-
kazu wydanego na podstawie prze-
pisów o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

• W przypadku wydania nakazu od-
strzału sanitarnego wprowadza 
podstawę prawną umożliwiającą 
przekazanie (przez ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych), 
do dyspozycji wojewody, doraźnych 
zgrupowań funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej lub Państwowej 
Straży Pożarnej, którzy posiadają 
uprawnienia do wykonywania po-
lowania, w celu udziału funkcjo-
nariuszy w odstrzale sanitarnym.

• Wprowadza nowy tryb powoływania 
i odwoływania Łowczego Krajowego 
oraz łowczego okręgowego. Łow-
czego Krajowego powołuje i od-
wołuje minister właściwy do spraw 
środowiska, łowczego okręgowego 
Łowczy Krajowy, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii ministra.

• Przedłuża okres wyznaczony na 
dokonanie nowego podziału wo-
jewództw na obwody łowieckie 
i zaliczenie tych obwodów do po-
szczególnych kategorii oraz okres 
ważności umów dzierżawy obwodów 
łowieckich, obowiązujących w dniu 
jej wejścia w życie, do dnia 31 mar-
ca 2021 r.  Termin dotychczasowy 
upływa w dniu 31 marca 2020 r.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły



55

INFORMACJE

Dobrostan zwierząt- nowe wsparcie dla hodowców 
trzody chlewnej a także bydła mlecznego i opasowego

Nabór wniosków o przyznanie 
płatności w ramach działania 
"Dobrostan zwierząt" PROW 

2014-2020 będzie odbywał się w ter-
minie składania wniosków o przyzna-
nie płatności bezpośrednich czyli od 
15 marca do 15 maja na formularzu 
wniosku o przyznanie płatności ob-
szarowych. Złożenie wniosku o przy-
znanie płatności w ramach działania 
"Dobrostan zwierząt" będzie polegało 
na zaznaczeniu  odpowiedniego pola 
wskazującego jaki wariant chce reali-
zować rolnik.

Działanie "Dobrostan zwierząt" za-
kłada, że zobowiązanie dla rolnika  jest 
roczne, ale będzie możliwość kontynu-
acji  w kolejnym roku.   

Rolnik realizujący działanie "Dobro-
stan zwierząt" będzie musiał posiadać 
Plan poprawy dobrostanu zwierząt spo-
rządzony przy udziale uprawnionego 
doradcy rolniczego. Odpowiednie części  
Planu będą musiały być przekazywane 
do ARiMR. W takim planie określona 
zostanie maksymalna liczba zwierząt 
danego gatunku i grupy technologicz-
nej, jakie mogą przebywać jednocześnie 
w danym  gospodarstwie ze względu na 
posiadane budynki inwentarskie, tak 
aby zwierzęta tam przebywające miały 
zapewnione podwyższone standardy 
utrzymania. Zapewnienie zwierzętom 
powiększonej powierzchni bytowej 
w budynkach inwentarskich, będzie się 
opierało na nie przekraczaniu przez 
rolnika maksymalnej obsady zwierząt 
wskazanej w Planie poprawy dobrostanu 
zwierząt. Doradca rolny po dokonaniu 
pomiarów w gospodarstwie i wyliczeń 
określa taką obsadę. Rolnik będzie mógł 
ubiegać się o zwrot kosztów transak-
cyjnych poniesionych w związku z ko-
niecznością sporządzenia takiego planu, 
wysokość takiego zwrotu jednak nie 
będzie mogła przekroczyć 15% wypła-
conej płatności  za dobrostan zwierząt  
i kwoty 1000 zł.

Działanie "Dobrostan zwierząt" bę-
dzie obejmowało następujące pakiety 
i warianty;

Pakiet 1. Dobrostan świń
Wariant 1.1 Dobrostan loch - zwięk-

szona powierzchnia w budynkach.

Realizacja tego wariantu polega na tym, 
że wszystkim lochom i loszkom po po-
kryciu utrzymywanym w gospodarstwie, 
zapewnia się zwiększoną powierzchnię 
bytową o co najmniej 20% w stosunku 
do minimalnej powierzchni  wymaganej 
obowiązującymi przepisami, tak więc 
powierzchnia bytowa dla lochy i loszki 
po pokryciu wynoszą:

-4,2 m2 kojec  dla lochy w okresie 
porodu i odchowu prosiąt ssących,

-2,7 m2 kojec dla lochy utrzymywanej 
pojedynczo, może być stosowany tylko 
w gospodarstwach utrzymujących  mniej 
niż 10 loch lub loszek od 4 tygodnia po 
pokryciu do tygodnia przed przewidzia-
nym terminem porodu,

-2,7m2 w kojcu, gdzie lochy utrzy-
mywane są grupowo; w przypadku, gdy 
w kojcu utrzymywane są lochy prośne, 
co najmniej 1,3m2 powierzchni kojca 
stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 
15% tego podłoża- otwory odpływowe,

 -2m2-dla loszek po pokryciu - 
w przypadku utrzymywania grupowe-
go loszek po pokryciu, przy czym co 
najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca 
stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 
15% tego podłoża- otwory odpływowe,

-3 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 
grupowo ok 5 loch; w przypadku, gdy 
w kojcu utrzymywane są lochy prośne, 
co najmniej 1,3m2 powierzchni kojca 
stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 
15% tego podłożaotwory odpływowe,

-2,4 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje 
się grupowo lochy powyżej  39 sztuk; 
w przypadku gdy w kojcu utrzymuje 
się lochy prośne, co najmniej 1,3m2 po-
wierzchni kojca stanowi stałe podłoże 
i nie więcej  niż 15% tego podłoża-otwo-
ry odpływowe,

-2,2 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 
grupowo do 5 loszek po pokryciu, przy 
czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie 
więcej niż 15% tego podłoża-  otwo-
ry odpływowe,

-1,8m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 
grupowo loszki po pokryciu powyżej 
39 sztuk; po pokryciu przy czym 0,95 m2

stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 
15% tego podłoża- otwory odpływowe.

Stawka płatności wariantu 1.1- Do-
brostan loch wynosi 301/zł/lochę rocznie.

Wariant 1.2 Dobrostan tuczników 
-  zwiększona powierzchnia w bu-
dynkach

W tym wariancie powierzchnia by-
towa kojca w budynkach inwentarskich 
w przeliczeniu na jedną sztukę w przy-
padku utrzymywania grupowego war-
chlaków i tuczników wynosi co najmniej:

-0,18 m2 -w przypadku świń o masie 
ciała do 10 kg,

-0,24 m2 - w przypadku świń o masie 
ciała powyżej 10 do 20 kg,

-0,36 m2 -w przypadku świń o masie 
ciała powyżej 20 do 30 kg,

-0,48m2- w przypadku świń o masie 
ciała powyżej 30 do 50 kg,

-0,66m2- w przypadku świń o masie 
ciała powyżej 50 do 85 kg,

-0,78m2- w przypadku świń o masie 
ciała powyżej 85 do 110 kg,

 -1,2 m2- w przypadku świń o masie 
ciała powyżej 110 kg.      

Dobrostan tuczników stawka płat-
ności 24 zł/tucznika.

Wariant 1.3 Dobrostan loch -dostęp 
do wybiegu -stawka płatności 612zł/ 
lochę rocznie oraz

Wariant 1.4 Dobrostan tuczników- 
dostęp do wybiegu-stawka płatności 
wynosi 33zł/ tucznika.

Jednak warianty 1.3 i 1.4 nie będą 
wdrożone w 2020 roku, ze względu na 
występowanie w Polsce ASF. 

Pakiet 2. Dobrostan krów
Wariant 2.1 Dobrostan krów 

mlecznych -wypas
Stawka płatności 185 zł/krowę 

mleczną rocznie, pełna stawka przy-
sługuje do krowy mlecznej dla której 
zrealizowano wymóg 120 dni wypasu 
przez co najmniej 6 godzin dziennie, bez 
uwięzi na zadeklarowanych we wniosku 
trwałych użytkach zielonych lub grun-
tach ornych na których występują trawy 
lub inne zielne rośliny pastewne. 

Jeżeli krowa była wypasana przez 
mniej niż 120 dni wówczas przysługuje 
płatność częściowa, jest to płatność 
pomniejszona o 1% do krowy za każdy 
dzień braku jej wypasu. 

Rejestr wypasu rolnik przekazuje do 
ARiMR po zakończeniu okresu wypasu 
do  31 października.
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Zmiana przepisów przy uboju z konieczności

W2020 roku obowiązują sko-
rygowane zasady dotyczące 
konieczności uboju zwierząt 

gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. 
Znowelizowanie przepisów krajowych 
z zakresu bezpieczeństwa żywności od-
noszących się do uboju z konieczności 
podyktowane zostało zmianami w roz-
porządzeniu Komisji Europejskiej (UE) 
nr 2019/624 dotyczącym szczególnych 
przepisów w dziedzinie przeprowadza-
nia kontroli urzędowych dotyczących 
produkcji mięsa oraz obszarów pro-
dukcyjnych i obszarów przejściowych 
w odniesieniu do żywych małży. 

Dla przypomnienia- ubój z koniecz-
ności poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy 
zdrowe zwierzę z gatunku świnia, owca, 
koza, krowa, czy koń, ulegnie urazowi 
lub wypadkowi (np. złamie kończynę, 
kręgosłup), który uniemożliwia mu 
naturalne poruszanie się i tym samym 
transport do rzeźni. W takiej sytuacji 
jest możliwość uratowania wartości 
rzeźnej zwierzęcia.

W pierwszej kolejności należy jak 
najszybciej wezwać lekarza weterynarii 

opiekującego się stadem, który po zba-
daniu zwierzęcia stwierdzi czy powinno 
być ono leczone, poddane ubojowi z ko-
nieczności czy też uśmiercone. 

Gdy wezwany lekarz weterynarii 
uzna, że zwierzę może być poddane 
ubojowi z konieczności należy skon-
taktować się z najbliższą rzeźnią, aby 
ustalić czy istnieje możliwość przyjęcia 
tuszy i narządów wewnętrznych zwie-
rzęcia poddanego ubojowi z konieczno-
ści – tusza zwierzęcia wraz z przynależ-
nymi do niej narządami wewnętrznymi 
musi być przewieziona do rzeźni, gdzie 
urzędowy lekarz weterynarii dokona 
badania poubojowego i wyda ocenę 
przydatności mięsa do spożycia przez 
ludzi. Wydanie takiej oceny jest warun-
kiem koniecznym wprowadzenia mięsa 
na rynek, tj. oferowania do sprzedaży 
i tym samym uratowania wartości rzeź-
nej zwierzęcia. 

Zaktualizowane przepisy wprowa-
dzają wymóg przeprowadzenia badania 
przedubojowego zwierząt poddawanych 
ubojowi z konieczności przez urzędo-
wego lekarza weterynarii. W tym celu 

należy skontaktować się z Powiatowym 
Inspektoratem Weterynarii, właściwym 
terytorialnie ze względu na lokalizację 
gospodarstwa, w celu zgłoszenia uboju 
z konieczności i uzyskania świadectwa 
urzędowego, które będzie towarzyszyło 
tuszy i narządom wewnętrznym zwie-
rzęcia poddanego ubojowi w drodze 
do rzeźni. 

Dopiero po spełnieniu powyższych 
wymagań można dokonać uboju z ko-
nieczności zwierzęcia przez osoby po-
siadające odpowiednie kwalifi kacje, 
tj. takie same jak w przypadku uboju 
zwierząt w rzeźni.

Więcej informacji i wskazówek dla rolników 
w tym temacie: 
Ministerstwo Rolnictwa i RozwojuWsi: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prak-
tyczne-wskazowki-dla-rolnikow-w-przy-
padku-koniecznosci-uboju-zwierzat-go-
spodarskich-kopytnych-poza-rzeznia;

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo

Wariant 2.2
Dobrostan krów mlecznych utrzy-

mywanych grupowo- zwiększona po-
wierzchnia w budynkach.

Oznacza to, że w budynkach inwen-
tarskich dla każdej krowy mlecznej na-
leży zapewnić:

-w systemie wolnostanowiskowym 
z legowiskami: wydzielone legowisko 
o wymiarach: długość co najmniej 2,1m, 
szerokość co najmniej 1,1m, powierzch-
nię odpasowo-ruchową o powierzchni 
co najmniej 4m2,

- w  systemie wolnostanowiskowym 
bez wydzielonych legowisk na ściółce co 
najmniej 5,4 m2.

Przewidywana stawka płatności ma 
wynosić 595zł /krowę mleczną rocznie 
i będzie przyznawana do średniej liczby 
krów mlecznych utrzymywanych w go-
spodarstwie rolnym w okresie od dnia 
złożenia wniosku w ramach tego dzia-
łania do dnia 14 marca kolejnego roku.  

Wariant 2.3 Dobrostan krów ma-
mek

Płatność będzie przyznawana do 
średniej liczby krów mamek, cieląt, ja-

łówek i opasów do 300 kg utrzymywa-
nych w gospodarstwie rolnym w okresie 
od dnia 16 października roku złożenia 
wniosku o płatność dobrostanową do 
dnia 14 marca kolejnego roku. Stawka 
płatności -329zł/krowę mamkę rocznie.

W ramach tego wariantu bydło 
w typie użytkowym mięsnym od dnia 
16 października do 14 marca kolej-
nego roku ma zapewniony  w okresie 
zimowym stały dostęp do środowiska 
zewnętrznego: pastwisk, wybiegów, 
okólników przy czym powierzchnia 
w przeliczeniu na 1 sztukę zwierzęcia 
jest o 20% większa, niż powierzchnia 
standardowa wymagana przy otwartym 
odchowie bydła. Oznacza to że, minimal-
na wielkość zewnętrznej powierzchni 
bytowej udostępnianej w okresie zimo-
wym wynosi:
  dla cieląt – co najmniej 6m2/szt,
  dla jałówek – co najmniej 12m2 /szt,
  dla opasów do 300 kg – co najmniej 

12m2/szt,
  dla krów -co najmniej 18m2/szt.

Przedstawione informacje dotyczące 
realizacji pakietów i wariantów zostały 

zaczerpnięte z projektu rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy fi nan-
sowej w ramach działania „Dobrostan 
zwierząt” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
z dnia 15.01.2020r. Projekt nie jest jesz-
cze ostatecznie zatwierdzony i mogą 
w nim zajść zmiany dotyczące realizacji 
poszczególnych pakietów i wariantów.

Daniel Gajewski 
PIR Suwałki
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Gospodarstwa rolne mogą prowadzić małe ubojnie

18 lutego br. weszło w życie 
rozporządzenie w sprawie 
niektórych wymagań wetery-

naryjnych, jakie powinny być spełnione 
przy produkcji produktów pochodze-
nia zwierzęcego w rzeźniach o małej 
zdolności produkcyjnej, położonych 
na terenie gospodarstw.

Nowe przepisy pozwalają na za-
kładanie małych ubojni przy gospo-
darstwach domowych, czym zostanie 
zniesiony obowiązek pośrednictwa 
wielkich ubojni.

Żeby móc założyć taką ubojnię, 
trzeba będzie odbyć bezpłatne szko-
lenie organizowane przez powiato-
wego lekarza weterynarii oraz mieć 
trzymiesięczną praktykę na stanowisku 
ubojowym. Ubitego mięsa nie będzie 
można przetwarzać w rzeźniach przy 
gospodarstwach. Będzie można w nich 
dokonywać rozbioru, natomiast prze-
twarzanie ma się odbywać w ramach 
innych form działalności np. rolniczego 
handlu detalicznego. Rolnik będzie 
mógł też dokonać uboju zwierząt na 
potrzeby innych gospodarstw, o ile te 
znajdować się będą w tym samym po-
wiecie.

Rzeźnia rolnicza może znajdować 
się na terenie gospodarstwa rolnego 
i może tam odbywać się ubój na małą 
skalę. W praktyce oznacza to, że dzien-
nie rzeźnia rolnicza może przerobić nie 
więcej niż – w przypadku:
a) drobiu albo zajęczaków – 50 sztuk,
b) ptaków bezgrzebieniowych – 1 sztu-

kę,
c) świń o wadze:

– równej lub powyżej 15 kilogramów 
– 6 sztuk,

– poniżej 15 kilogramów – 10 sztuk,
d) owiec albo kóz o wadze:

– równej lub powyżej 15 kilogramów 
– 6 sztuk,

– poniżej 15 kilogramów – 10 sztuk,
e) bydła albo koni:

– w wieku równym lub powyżej 3 
miesięcy – 1 sztukę,

– w wieku poniżej 3 miesięcy – 
2 sztuki,

f) kopytnych zwierząt dzikich utrzy-
mywanych w warunkach fermowych 
– 3 sztuki.
Powiatowy lekarz weterynarii właś-

ciwy ze względu na miejsce prowadze-
nia przez podmiot rzeźni rolniczej, na 
wniosek tego podmiotu, może wyrazić 
zgodę na przekroczenie dziennego li-
mitu zwierząt poddawanych ubojowi, 
pod warunkiem zachowania rocznego 
limitu zwierząt poddawanych ubojowi, 
który wynosi w przypadku:

1) drobiu albo zajęczaków – 18 
250 sztuk;

2) ptaków bezgrzebieniowych – 
365 sztuk;

3) świń o wadze:
a) równej lub powyżej 15 kilogra-

mów – 2190 sztuk,
b) poniżej 15 kilogramów – 

3650 sztuk;
4) owiec albo kóz o wadze:
a) równej lub powyżej 15 kilogra-

mów – 2190 sztuk,
b) poniżej 15 kilogramów – 

3650 sztuk;
5) bydła albo koni:
a) w wieku równym lub powyżej 3 

miesięcy – 365 sztuk,
b) w wieku poniżej 3 miesięcy – 

730 sztuk;
6) kopytnych zwierząt dzikich utrzy-

mywanych w warunkach fermowych 
– 1095 sztuk.

Żeby prowadzić ubojnię należy speł-
nić też szereg wymagań sanitarnych. 
Na przykład musi być co najmniej jedna 
toaleta spłukiwana wodą podłączona 
do kanalizacji i jednocześnie nie ma do 
niej dostępu bezpośrednio z pomiesz-
czenia, gdzie odbywa się ubój. Musi być 
także wydzielone pomieszczenie do 
zmiany odzieży i obuwia na ochron-

ne. Wydzielone powinno być miejsce, 
gdzie będą znajdować się urządzenia 
do odkażania narzędzi. Jak najbliżej 
miejsca pracy osób wykonujących ubój 
czy obróbkę mięsa powinno znajdować 
się urządzenie do mycia i odkażania 
rąk. Jeżeli rolnik będący właścicielem 
rzeźni rolniczej chce prowadzić ubój 
także dla innych gospodarstw z tego 
samego powiatu, wówczas w jego rzeźni 
musi pojawić się dodatkowo zagroda 
dla zwierząt chorych lub podejrzanych 
o chorobę zakaźną. 

Jeśli chodzi o ułatwienia dla rzeź-
ni rolniczych, to zaproponowano, aby 
jedno i to samo pomieszczenie mogło 
być wykorzystywane do ogłuszania, 
wykrwawiania, wytrzewiania i patro-
szenia, obróbki i czyszczenia podrobów, 
a nawet pakowania wysyłki mięsa, o ile 
czynności te są wykonywane w innym 
czasie. Chodzi o to, aby uniemożliwić 
zanieczyszczenie mięsa. Jeśli w rzeźni 
rolniczej odbywa się dodatkowo rozbiór 
mięsa musi mieć oddzielne pomiesz-
czenie–chłodnię na mięso pakowane 
i niepakowane. Jeśli nie ma możliwości 
wygospodarowania chłodni, wówczas 
pomieszczenie powinno być wyposa-
żone w dwie chłodziarki przy czym 
jedna ma służyć do przechowywania 
mięsa pakowanego, a druga do niepa-
kowanego. 

Mięso z rzeźni rolniczych może 
być sprzedawane wyłącznie w Polsce. 
Dodatkowo mięso pozyskane w rzeź-
niach w gospodarstwach rolnych po-
winno być oznakowane pieczęcią we-
terynaryjną. 

Elżbieta Bartnicka
PIR Augustów

Źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl

Rolnik kontrolowany jak mało kto

Jednostek, które mogą kontrolować 
rolnika i podlegają pod Ministra Rol-
nictwa jest 8. Jeśli dodamy do tego 

pozostałe z takimi kompetencjami,  to 
wyjdzie na to,  że polscy gospodarze 
powinni się spodziewać inspektorów 
w każdym zakątku swoich gospodarstw.

Potwierdzeniem tego jest odpowiedź 
resortu rolnictwa na jedno z niedawnych 
zapytań poselskich w sprawie kontroli 
gospodarzy. Podkreślano w niej, że pro-
wadzenie działalności rolniczej w gospo-
darstwie obejmuje szerokie spektrum 
zagadnień, w tym związanych z prowa-

dzoną specjalizacją czy możliwościami 
pozyskania wsparcia fi nansowego ze 
środków UE.

"W przypadku rolników prowadzących 
jednocześnie działalność rolniczą i dzia-
łalność gospodarczą właściwe organy 
kontroli mogą podejmować czynności 
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Rada Rolników na lata 2020-2022

Wzwiązku z tym, że 31 grudnia 
2019 r. upłynęła X kadencja 
Rady Ubezpieczenia Spo-

łecznego Rolników (Rady Rolników), 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan 
Krzysztof Ardanowski, decyzją z dnia 
20 grudnia 2019 r. powołał, stosownie 
do zapisów ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, Radę Rolników na lata 2020-
2022.

Radę Rolników powołuje w składzie 
25 osób, na 3-letnią kadencję, spośród 
kandydatów zgłoszonych przez spo-
łeczno-zawodowe organizacje rolników 
i związki zawodowe rolników indywi-
dualnych o ogólnokrajowym zakresie 
działania oraz Krajową Radę Izb Rol-
niczych.

W skład Rady Rolników wchodzą 
między innymi  przedstawiciele woje-
wództwa podlaskiego:

• Dembowski Zbigniew - Krajowa 
Rada Izb Rolniczych,

• Cudnik Sławomir - Związek Zawo-
dowy Rolników "Ojczyzna",

• Skarzyński Józef - Federacja Grup 
i Producentów Wołowina Polska.

Krzysztof Malczyk 
PIR Sokółka

Źródło:
www.gov.pl/web/rolnictwo/rada-rolnikow-

-na-lata-2020-2022

w ramach obchodów 
Międzynarodowego Roku 
Zdrowia Roślin 2020

Trwa proklamowany przez Zgro-
madzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych Mię-

dzynarodowy Rok Zdrowia Roślin
(MRZR). W związku z tym na całym 
świecie w ciągu całego 2020 roku or-
ganizowane są wydarzenia mające na 
celu podniesienie świadomości ludzi 
na temat tego, w jaki sposób ochrona 
zdrowia roślin może przyczynić się do 
wyeliminowanie głodu, zmniejszenia 
ubóstwa, ochrony środowiska i pobu-
dzenia rozwoju gospodarczego. 

Inauguracyjnym wydarzeniem roz-
poczynającym obchody w Polsce była 
konferencja w Belwederze (7 stycznia 
2020 roku). Zorganizowała ją Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
która przygotowuje i koordynuje szereg 
działań promujących MRZR na terenie 
całego kraju. 

W województwie podlaskim działania 
promujące MRZR koordynuje Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa w Białymstoku. Instytut Ochrony 
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 
w Białymstoku jest jednostką naukowo-
-badawczą, której działalność obejmuje 

ogół zagadnień związanych z ochroną 
roślin uprawnych w Polsce. To właśnie 
z inicjatywy Kierownika Terenowej Stacji 
Doświadczalnej (IOR-PIB) w Białymstoku 
prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej i Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa Andrzeja Stanisława 
Zamana zrodził się pomysł organizacji 
Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 
(PFZR). Przy pomocy i zaangażowaniu 
prawe 50 instytucji opracowano wspólny 
kalendarz obchodów MRZR w wojewódz-
twie podlaskim. Ponad 100 wydarzeń 
skierowanych do mieszkańców woje-
wództwa w tym dzieci, uczniów szkół 

sprawdzające w zakresie dotyczącym 
przestrzegania przez przedsiębiorców 
warunków podejmowania i prowadzenia 
działalności pozarolniczej określonych 
w prawie. Dlatego też działania kontrolne, 
sprawdzające, weryfi kujące w gospodar-
stwie rolnym, każdorazowo mogą mieć 
inny wymiar, zakres i charakter. Kontrole 
przeprowadzane są niezależnie od wiel-
kości gospodarstwa" - podkreśla Mini-
sterstwo.

Organy i podmioty podległe i nad-
zorowane przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, posiadające uprawnienia 
kontrolne u rolników, to:

- Inspekcja Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych 
(IJHARS);

- Inspekcja Weterynaryjna (IW);
- Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

(KCHZ);

- Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (PIORiN);

- Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (ARiMR);

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (jako instytucja zarządzająca 
PROW 2014-2020);

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolni-
ctwa (KOWR);

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (KRUS).

Inne organy realizujące zadania kon-
trolne w zakresie prowadzonej przez rol-
ników działalności rolniczej, to:

- w zakresie bezpieczeństwa środowi-
skowego - Inspekcja Ochrony Śro-
dowiska;

- w zakresie ubezpieczenia majątkowe-
go – spełnienie obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiązko-
wego podlega kontroli wykonywanej 

przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa 
rolnego lub miejsce zamieszkania 
rolnika a także dodatkowo upraw-
nieni do tego są starosta (zależnie od 
zamieszkania rolnika) oraz Fundusz  
Ubezpieczeniowy. 

Warto również wspomnieć, że rolnicy 
podlegają również wymogom sanitarnym, 
nadzorowanym przez sanepid i muszą 
spełniać określone obowiązki m.in. wzglę-
dem Krajowej Administracji Skarbowej, 
Głównego Urzędu Statystycznego czy 
Agencji Nasiennej.

Edyta Grabowska 
PIR Zambrów
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rolniczych, studentów, nauczycieli i osób 
starszych pozwoli budować świadomość 
społeczną na temat znaczenia zdrowia 
roślin. Więcej informacji na temat za-
planowanych wydarzeń dostępnych jest 
na stronach: Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Białymstoku http://www.piorin.gov.pl/
bialystok oraz Instytutu Ochrony Roślin 
– Państwowego Instytutu Badawczego 
w Białymstoku http://www.ior.bialystok.
pl/s,kalendarium,94.html.

Uroczyste otwarcie PFZR odbyło 
się 20 lutego 2020 roku w Operze i Fil-
harmonii Podlaskiej w Białymstoku. 
Współorganizatorem inauguracji był 

Marszałek Województwa Podlaskiego 
Artur Kosicki. Wśród gości przybyłych 
na uroczystość byli: przedstawiciele ad-
ministracji państwowej i samorządowej, 
jednostek podległych MRiRW, przedsta-
wiciele jednostek naukowych, uczelni, 
szkół średnich o profi lu rolniczym, szkół 
podstawowych, pszczelarzy i fi rm działa-
jących w obszarze szeroko pojętej ochro-
ny zdrowia roślin. Wykłady inauguracyjne 
„Dylematy i wyzwania zdrowia roślin” 
i ,,Rola i zadania PIORiN” wygłosili Pani 
prof. dr hab. Bożena Łozowicka oraz An-
drzej Stanisław Zaman. Patronat hono-
rowy nad Podlaskim Festiwalem Zdrowia 
Roślin 2020 i uroczystą inauguracją objął: 

Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
i Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Krzysztof Jurgiel. Patronat medialny ob-
jęły: Telewizja Polska S.A, Polskie Radio 
Białystok S.A. i Wrota Podlasia.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Andrzej Stanisław Zaman

Kierownik TSD Instytutu Ochrony Ro-
ślin - Państwowego Instytutu Badawczego 

w Białymstoku
Prof. dr hab. Bożena Łozowicka

Wyjątkowe jabłka Gold Milenium

Czy jabłka mają właściwości an-
tynowotworowe? Okazuje się, 
że tak. Sadzi je Jan Skibicki, sa-

downik z Kurian koło Białegostoku. 
Ich nazwa to Gold Milenium. 

– Ta wyjątkowa odmiana jabłek po-
siada 2,5 razy więcej przeciwutleniaczy 
z grupy polifenoli o właściwościach 
przeciwrakowych niż inne jabłka. Ma 
w sobie też największą ilość pektyn 
ze wszystkich odmian jabłoni. Owoc 
ten również nie uczula, więc mogą go 
spożywać osoby z alergią – mówi Jan 
Skibicki. – Ponadto jabłka te zawierają 
dużo więcej naturalnych cukrów od 
innych odmian. Świetnie nadają się na 
soki, szczególnie dla niemowląt i dzieci.

Jan Skibicki założył swoje gospodar-
stwo w 1986 roku. Początkowo sadził 
jabłonie różnych odmian. Poszerzał 
wiedzę i nawiązał współpracę z Insty-
tutem Sadownictwa w  Skierniewicach. 
Zaowocowało to uprawą kolejnych od-
mian, tym razem odpornych na choroby 
grzybowe. Wśród nich zwrócił uwagę 
na Gold Milenium. 

Preparaty Pectin Gold
Sadownik z Kurian nie poprzestał 

na samych jabłkach. W 2015 roku zai-
nicjował  wytwarzanie preparatów pec-
tin GOLD, które powstają właśnie na 
bazie jabłek odmiany Gold Milenium. 
Ich stosowanie korzystnie wpływa na 
zdrowie człowieka. Nie są one lekami, 
lecz naturalnymi związkami bioaktyw-
nie czynnymi na poziomie stałym tzw. 
przeciwutleniacze zarejestrowane jako 
suplementy diety. 

– Badania naukowe potwierdzają, że 
moje jabłka i preparaty nie mają żad-

nych skutków ubocznych. Wzmacnia-
ją natomiast system immunologiczny 
i odporność organizmu. Co wiąże się 
z likwidacją różnych wirusów i grzybów 
obecnych w człowieku – zaznacza  Jan 
Skibicki. - Na dodatek preparaty pectin 
GOLD zawierają składniki bioaktywnie 
czynne o właściwościach przeciwnowo-
tworowych, co zostało potwierdzone 
przez cztery ośrodki naukowo-badaw-
cze, m.in. Uniwersytet Medyczny w Bia-
łymstoku i Texas University w Stanach 
Zjednoczonych. 

Owoce i warzywa lekarstwem 
Jak zapowiada sadownik z Kurian 

chciałby zająć się przetwórstwem owo-
ców i warzyw pod kątem zdrowotnym. 
Już rozpoczął budowę laboratorium, 
w którym zamierza badać swoje jabłka, 
warzywa i zioła, głównie pod postacią 

kiszonek, gdzie używa szeroką gamę 
kultur probiotycznych, na które posiada 
zastrzeżenie patentowe. – Dążę to tego, 
aby żywność była lekarstwem – mówi 
Jan Skibicki.

Stacjonarny ośrodek leczniczy
Sadownik z Kurian oraz białostoccy 

naukowcy myślą też o ośrodku leczniczo 
- rehabilitacyjnym w Supraślu. – Każdy 
człowiek, który tam trafi  uzyska diag-
nozę i będzie leczony dietą owocowo 
– warzywną oczywiście pod kontrolą 
dietetyków i lekarzy. Podobna placów-
ka powstała już w Nowogrodzie koło 
Łomży i prężnie funkcjonuje – wyjaśnia 
Jan Skibicki. 

Piotr Woroniecki
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A może tak postawić na hodowlę alpak?

Alpaka (Vicugna pacos), to zwierzę 
należące do rodziny wielbłądo-
watych. Swym wyglądem przy-

pomina trochę lamę, ale jest od niej 
mniejsza i z budowy ciała bardziej po-
dobna do owcy. Występują dwie rasy al-
pak: Suri i Huacaya. Kryterium podziału 
jest okrywa włosowa. Wełna Huacaya 
jest kędzierzawa i lekko pofałdowana, 
a wełna Suri jest bardzo delikatna i ma 
silniejszy połysk. Sierść alpak jest hi-
poalergiczna. Dorosłe osobniki alpak 
osiągają 50-80 kg, długość ciała ok. 
130-150 cm, a wysokość w kłębie ok. 
80-100 cm. Hodowla alpak w Polsce 
może być trzykierunkowa: dla pozyska-
nia zwierząt do dalszego rozrodu, dla 
pozyskania runa alpaczego, do terapii 
rehabilitacyjnej. Zwierzęta te znane są 
z ekskluzywnego włókna, trzykrotnie 
trwalszego i sześciokrotnie cieplejszego 
od wełny owczej. Z wełny produkuje 
się koce, poncza, odzież. Wykorzystuje 
się je także w turystyce i rekreacji oraz 
alpakoterapii.  

Zwierzęta te pochodzą z Ameryki 
Południowej, z górzystych And. Alpa-
ki najczęściej hodowane były w Peru, 
Boliwii, Ekwadorze i Chile. Obecnie 
hodowla tych zwierząt stała się dość 
popularna i rozpowszechniła się na 
inne kontynenty. Liczne hodowle tych 
zwierząt znajdują się w Australii i No-
wej Zelandii, USA i Kanadzie, ale także 
w Europie: w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Szwajcarii, Austrii, Francji, Hi-
szpanii, Włoszech, Polsce oraz krajach 
skandynawskich. 

Alpaki łatwo przystosowują się do 
nowego środowiska. Nie wymagają du-
żych nakładów pracy. Zwierzęta żyją 
w stadzie, łatwo oswajają się z ludźmi. 
Muszą mieć zapewniony stały dostęp do 
wody. Żywią się trawą, sianem, a zimą 
dodatkowo podawany jest im gnie-
ciony jęczmień. Ich przysmakami są 
marchewki. 

Alpaki nie potrzebują dużych po-
wierzchni do wybiegu. Na ok. 1 ha 
pastwiska możne utrzymać się ok. 30 
sztuk alpak. Teren pastwiska należy 
jednak ogrodzić, wystarczy proste ogro-
dzenie powyżej 120 cm. Do pojenia 
mogą posłużyć wiadra. 

Wywiad z Panem Mariuszem 
Wierzbickim z Bujenki (w gminie 
Ciechanowiec) prezesem Polskiego 
Związku Hodowców Alpak:

Jest Pan znanym hodowcą alpak na 
Podlasiu, czy udało się Panu kogoś jeszcze 
zarazić tą pasją? Pan Mariusz: Pierwsze 
alpaki sprowadziliśmy do Polski w 2004 
roku. Większość hodowli w Polsce roz-
poczynała swoją przygodę z alpaka-
mi od zwierząt od nas lub z naszych 
transportów z Chile. Hodowla alpak 
to oprócz pasji -sposób na życie, nowy 
kierunek w polskim rolnictwie, nowy 
przemysł, nowe doświadczenia -alpako-
terapia. Od trzech lat jestem prezesem 
Polskiego Związku Hodowców Alpak, 
w 2016 roku było zrzeszonych około 
30 hodowców obecnie jest to ponad 
130 hodowców i miłośników alpak.

Jakie nakłady pieniężne musi ponieść 
początkujący hodowca? Pan Mariusz: 
Niestety początki są ciężkie. O ile moż-
na zaadoptować różne budynki gospo-
darskie dla alpak to sam zakup zwierząt 
jest dość kosztowny. Cena alpak jest 
ściśle związana z ich jakością. Zakup 
samic standard to obecnie od 8 tys. zł 
a lepsze klasy od 10-20 tys. zł.

Jaki jest zysk z hodowli alpak, czy 
w województwie podlaskim jest problem 
ze znalezieniem odbiorcy wełny i mię-
sa z alpak? Pan Mariusz: Obecnie nie 
sprzedajemy już surowej wełny, cała 
jest przetwarzana na odzież, czap-
ki, szaliki, rękawiczki, kołdry itp. Na 
szczęście alpak jest tak mało, że nikt 
nie myśli o wykorzystywaniu ich na 
mięso. Wełna z alpak jest produktem 
luksusowym i coraz częściej jest doce-
niana przez naszych klientów.

Czy te zwierzęta są uciążliwe w ho-
dowli, czy są podatne na choroby, jeśli 
tak to jakie? Pan Mariusz: Alpaki nie są 
ciężkie w hodowli jednak dobrze jest 
zdobyć trochę podstawowej wiedzy 
o ich żywieniu i najczęstszych przypad-
kach zachorowań. Kilka lat wcześniej 
problemem dla alpak były clostridia, 
bo nikt w Polsce nie miał wiedzy o ich 
szczepieniu. Obecnie problem nie wy-

stępuje. Innym przypadkiem chorobo-
wym u alpak może być świerzb. Jednak 
szybka reakcja hodowcy też przynosi 
dobre efekty. Ważne jest też pochodze-
nie alpak. Mieliśmy w Polsce przypadki 
alpak sprowadzonych z Anglii, które 
chorowały na gruźlicę. Jest to choro-
ba niewyleczalna i najczęściej kończy 
się upadkiem zwierzęcia. Nie ma też 
testów, które na 100% potwierdzą lub 
wykluczają gruźlicę u alpak .

Jakie Pana zdaniem są (jeśli są) 
minusy hodowli alpak? Pan Mariusz: 
Ja oczywiście widzę same plusy ho-
dowli, ale proszę to pytanie zadać na 
grupie fb Alpaka, należy do niej około 
3 tys. członków i może tam się pojawi 
ktoś kto widzi jakieś minusy chociaż 
w to wątpię.

Pan Mariusz miał rację, przy ho-
dowli alpak są same plusy. Większość 
hodowców nie widzi minusów przy 
utrzymywaniu alpak.

Koszt utrzymania zwierząt jest po-
dobny jak w przypadku hodowli owiec 
czy kóz, ponieważ w swojej diecie wyko-
rzystują pastwisko i pasze wyproduko-
wane w gospodarstwie, ale dochód z ich 
hodowli jest znacznie wyższy. Dochód 
przynosi wełna, ale największe zyski to 
sprzedaż samic ciężarnych i samców 
rozpłodowych. 

Od 2012 roku istnieje Polski Związek 
Hodowców Alpak z siedzibą w War-
szawie, który reprezentuje interesy 
hodowców alpak w Polsce oraz poza 
granicami kraju. Związek ten podnosi 
świadomość społeczeństwa w zakresie 
hodowli i chowu alpak, wspiera promo-
cję włókna, możliwość przetwórstwa 
oraz sprzedaży surowca i gotowych wy-
robów. ZHA realizuje swoje cele między 
innymi poprzez: organizowanie spot-
kań hodowców, czynny udział i orga-
nizowanie wystaw i pokazów zwierząt, 
pozyskiwanie funduszy oraz dotacji na 
realizację celów statutowych.

Mirosława Grygoruk 
PIR Hajnówka

Źródła:
www.agropolska.pl
www.pzha.pl
www.farmer.pl
www.cenyrolnicze.pl
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 Ubezpieczenie OC rolnika

 Czy do ścięcia drzewa na własnej 
posesji potrzebne jest zezwo-
lenie?

Problem wycinki drzew na własnej 
posesji, wydaje się być skomplikowa-
ny dla niejednego właściciela działki. 
W mediach niejednokrotnie słyszeliśmy 
o nowelizacji prawa związanego z tą 
kwestią. Nie da się ukryć, że wokół re-
gulacji prawnych dotyczących wycinki 
drzew na własnej działce, pojawiało się 
do tej pory wiele kontrowersji.

Aktem prawnym normującym wska-
zany problem jest ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
która weszła w życie 1 stycznia 2005 
roku. Wycinkę drzew oraz konieczność 
uzyskania zezwolenia w określonych sy-
tuacjach reguluje art. 83 i nast. ustawy.

Zgodnie z przepisami, zezwolenie 
na usunięcie drzewa lub krzewu z danej 
posesji może być wydane na wniosek 
posiadacza nieruchomości (za zgodą 
właściciela w formie pisemnej) lub też 
właściciela urządzeń przesyłowych,
czyli urządzeń służących do dopro-
wadzania lub odprowadzania płynów, 
pary, gazu, energii elektrycznej oraz 
innych urządzeń.

Te dwa warianty różnią się od siebie 
tym, że w pierwszym przypadku, jeśli 
podmiot jest posiadaczem nieruchomo-
ści, to wnosi o zezwolenie na wycięcie 
swojego drzewa czy krzewu albo też 
takiego do którego ma tytuł prawny. 
Taki uszczerbek w środowisku powinien 
być zrekompensowany stosowną opłatą 
czy też poprzez przesadzenie lub nasa-
dzenie zastępcze. W drugim przypadku, 
jeśli podmiot jest jedynie właścicie-
lem urządzeń przesyłowych lub innych 
urządzeń, to dąży do zezwolenia na 
wycięcie drzewa cudzego, na cudzym 
gruncie. Uszczerbek na nieruchomości 
powinien wtedy zrekompensować po-
przez stosowne odszkodowanie.

Wyjątki od obowiązku uzyskania 
zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów

Ustawa o ochronie przyrody (art. 
83 ust. 2) przewiduje podmioty, które 
są wyjątkami od reguły i nie muszą 
uzyskiwać zgody właściciela na wycinkę 
drzew. Są to:
• spółdzielnie mieszkaniowe;
• wspólnoty mieszkaniowe, w któ-

rych właściciele lokali powierzyli 

zarząd nieruchomością wspólną 
zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lo-
kali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716);

• zarządcy nieruchomości będącej 
własnością Skarbu Państwa.

Ponadto, zgody właściciela nieru-
chomości nie wymaga również wniosek 
złożony przez osobę, która nie klasyfi -
kuje się w wyżej wskazanym katalogu 
podmiotów, lecz jest użytkownikiem 
wieczystym lub posiadaczem nieru-
chomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym. Dotyczy to sytuacji w której, 
w związku z pewnymi zaszłościami 
faktycznymi, w tym historycznymi, nie 
można na podstawie ewidencji gruntów 
i budynków ustalić właściciela nieru-
chomości. 

Wycinanie drzewa, za uprzednim 
zezwoleniem jest więc zasadą, zaś brak 
obowiązku wcześniejszego zezwolenia 
jest wyjątkiem od reguły. W art. 83 f 
niniejszej ustawy opisano 15 przypad-
ków w których uzyskanie zezwolenia 
nie jest potrzebne.

Zgodnie z tym przepisem zezwole-
nia nie wymaga min. wycięcie krzewów, 
jeśli nie zajmują powierzchni więk-
szej niż 25 metrów kwadratowych. Od 
uzyskania zezwolenia zwolniona jest 
również wycinka drzew lub krzewów 
owocowych, z wyłączeniem tych, które 
rosną na terenie nieruchomości lub jej 
części wpisanej do rejestru zabytków 
lub na terenach zieleni. Ponadto, usta-
wodawca uregulował kwestie związane 
z rolnictwem. Według przepisów można 
usunąć drzewo lub krzew w celu przy-
wrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego. Rolnik może 
wyciąć drzewo, które przeszkadza mu 
np. w skutecznym obsianiu pola.

Z uzyskania zezwolenia zwolnione 
są również min. drzewa lub krzewy ros-
nące na plantacjach lub w lasach w ro-
zumieniu ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach czy drzewa lub krzewy 
usuwane w związku z funkcjonowaniem 
ogrodów botanicznych lub zoologicz-
nych.

Warto wiedzieć, że zwolnione z uzy-
skania zezwoleń są: drzewa lub krzewy, 
które rosną na nieruchomościach sta-
nowiących własność osób fi zycznych 
i są usuwane na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospo-
darczej (art. 83f ust. 1 pkt. 3a).

Jeżeli więc, usuwasz drzewo lub 
krzew ze swojej nieruchomości, jesteś 
osobą fi zyczną i sama wycinka nie jest 
związana z prowadzeniem działalności 
gospodarczej np. drzewo nie jest prze-
znaczone do sprzedaży, nie ma żadnych 
przeszkód, aby tę wycinkę wykonać. 

Można bowiem dopuścić taką sy-
tuację, w której wycinka drzew jest 
pierwszym etapem do takiego zago-
spodarowania nieruchomości, które 
służyć będzie prowadzeniu działal-
ności gospodarczej (działalności osób 
fi zycznych). Jeśli zachodzi jakikolwiek 
funkcjonalny związek między dokonaną 
wycinką drzew, a prowadzoną, bądź 
zamierzoną działalnością gospodarczą 
właściciela nieruchomości, to zezwole-
nie na wycinkę jest potrzebne.

Mimo istnienia opisanego wyżej 
zwolnienia zamierzona wycinka drzew 
musi być zgłoszona zawsze, jeśli ob-
wód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
• 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, 

klonu jesionolistnego oraz klo-
nu srebrzystego,

• 65cm- w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego,

• 50 cm - w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.

Zamiar wycięcia drzewa, jeśli wy-
miary pnia przekraczają te określone 
w ustawie, powinien zostać zgłoszony 
do odpowiedniego urzędu gminy. Zgło-
szenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy, 
• oznaczenie nieruchomości, z której 

drzewo ma być usunięte, 
• rysunek albo mapkę określającą 

usytuowanie drzewa na nierucho-
mości.

Wzór zgłoszenia można pobrać 
w urzędzie gminy lub napisać je sa-
modzielnie. 

Po dokonaniu zgłoszenia w terminie 
21 dni od dnia jego doręczenia, organ 
uprawniony do wydania zezwolenia 
dokonuje oględzin i sporządza proto-
kół. Po oględzinach organ w ciągu 14 
dni może  wnieść sprzeciw lub wydać 
zaświadczenie o braku podstaw do jego 
wniesienia. Jeśli w tym czasie sprzeciw 
nie zostanie wniesiony, właściciel może 
w ciągu najbliższych 6 miesięcy drze-
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wo usunąć. Po upływie terminu należy 
złożyć wniosek na nowo.

         W kolejnym numerze opiszemy drogę 
do uzyskania zezwolenia na wycinkę 
drzew, scharakteryzujemy podmioty 

uprawnione do jego wydania. Opiszemy 
również z jaką opłatą musimy się liczyć 
dokonując wycinki oraz co grozi za ścię-
cie drzewa bez dopełnienia formalności.

Artykuł opracowała 
Kancelaria Radcy Prawnego 

Aleksander Bojczuk

,,Bezpieczne wiosenne prace polowe"
Marzec to początek sezonu prac 

polowych, również tych zwią-
zanych z ochroną roślin. To 

czas siewu jarych zbóż. Przypomina-
my co warto wziąć pod uwagę przed 
ich rozpoczęciem.

Jeżeli chodzi o siew zbóż pamię-
tajmy, że przegarnianie ręką nasion 
w skrzyni nasiennej, praca siewnikiem 
na pochyłościach większych niż 12 
stopni, transport siewnika ze skrzy-
nią napełnioną ziarnem, przewożenie 
na niej ludzi, praca sadzarką bez osłon 
zespołu napinająco – zasypowego, czy 
zbliżanie dłoni do pracujących łań-
cuchów przenośników kubełkowych 
w trakcie sadzenia to zachowania nie-
dopuszczalne i bardzo niebezpieczne! 
Niestety często dochodzi do wypadków 
podczas napraw, czyszczenia, wymiany 
różnych narzędzi maszyn zawieszanych 
do mechanicznej uprawy gleby. Wyko-
nywać te czynności można wyłącznie 
po odłączeniu maszyny od napędu, wy-
gaszeniu silnika oraz oparciu maszyny. 

Marzec to także miesiąc kiedy za-
czynamy nawożenie. Przy tych pra-

cach należy pamiętać o kombinezonie 
ochronnym, półmasce przeciwpyłowej, 
rękawicach, nakryciu głowy, odpowied-
nim obuwiu oraz okularach ochron-
nych. Bezwzględnie czytajmy etykiety 
środków ochrony roślin. Zanim zacznie-
my przygotowywać roztwór do oprysku, 
obliczmy proporcje środka ochrony 
roślin i wody. Nie zabierajmy dzieci ani 
zwierząt ze sobą na pole, a środki do 
oprysku bezwzględnie przechowujmy 
w pomieszczeniach bez dostępu dla 
dzieci i zwierząt.

Kolejną rzeczą o której należy pa-
miętać to płukanie opakowania po 
oprysku. Dzięki temu nie tylko oszczę-
dzamy pieniądze, ale także dbamy 
o zdrowie i środowisko. Popłuczyny 
wlewamy do zbiornika opryskiwacza, 
a opakowanie zwracamy do sklepu. 
Pamiętajmy, aby nie wykonywać za-
biegów przy wietrze przekraczającym 
prędkość 4 m/s (znoszenie cieczy użyt-
kowej może być niebezpieczne, jeśli 
wiatr zacznie wiać w kierunku opera-
tora, w kierunku innych upraw, wody, 
zwierząt lub budynków mieszkalnych). 

W razie wypadku lub złego samopo-
czucia szybkość działania jest bardzo 
istotna – natychmiast należy udać się 
do lekarza, nie zwlekać  i zabrać ze sobą 
etykietę stosowanego produktu, gdyż 
zawiera ona informacje potrzebne do 
prawidłowego leczenia.

Przy rozrzucaniu obornika abso-
lutnie wykluczone jest przebywanie 
na przyczepie rozrzutnika obornika. 
Ponadto, nie wolno dopuszczać osób 
postronnych na odległość mniejszą niż 
50 metrów z tyłu pracującego rozrzut-
nika. Chodzi o to, że w rozrzucanym 
oborniku mogą ewentualnie pojawić 
się kamienie czy choćby kawałki metali. 

To kilka z wielu zasad bezpieczeń-
stwa podczas pracy w gospodarstwie 
i na polu. Należy ich przestrzegać dba-
jąc o bezpieczeństwo swoje i innych. 
Pamiętajmy, że pośpiech jest złym 
doradcą, więc wykonujmy je powoli 
i po kolei, bo może to nas kosztować 
zdrowie, a nawet życie.

Monika Chrzanowska
PIR Łomża
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Uprawa bezorkowa

Zima powoli dobiega końca. Pierw-
sze miesiące 2020 roku upłynęły 
pod znakiem dodatnich tempe-

ratur, lekkich mrozów i braku okrywy 
śnieżnej. Instytuty badawcze prowa-
dzące obserwację warunków atmo-
sferycznych zanotowały najwyższe od 
wielu lat anomalie temperaturowe. 
Również sytuacja hydrologiczna nie 
napawa optymizmem. Nieliczne opady 
deszczu i śniegu nie uzupełniły bra-
ków wody w glebie, spowodowanych 
zeszłoroczną suszą. Wegetacja roślin 
praktycznie się nie zatrzymała, a ozi-
miny się nie zahartowały. W przypadku 
nagłego ataku mrozu i braku okrywy 
śnieżnej, pojawi się ogromne ryzyko 
wymarznięć. Rolnicy z niepokojem 
spoglądają w przyszłość, ponieważ na 
polach można powoli zauważyć oznaki 
głodu azotowego. Minister Gospodarki 
Wodnej Marek Gróbarczyk ostrzega, że 
w przypadku dalszego braku opadów 
Polskę może dotknąć największa od 
50 lat susza.

 Tak silne zmiany klimatyczne wy-
magają od rolników stosowania nowych 
rozwiązań w zakresie uprawy roli. Od 
kilku lat można zauważyć wzrost za-
interesowania alternatywnymi meto-
dami agrotechnicznymi. Coraz częściej 
gospodarstwa stosują model uprawy, 
który ogranicza lub całkowicie wyklucza 
użycie pługa. Tradycyjna orka wymaga 
wiele energii i dużego nakładu czasu. 
W niektórych przypadkach może powo-
dować nadmierne przesuszanie gleby 
oraz sprzyja erozji wodnej i wietrznej. 
W obliczu zagrożenia jakim jest susza 
wszystkie metody pozwalające zatrzy-

mać wodę w glebie są bardzo pożądane. 
Uprawa bezorkowa, nazywana także 
zredukowaną, polega na zmniejsze-
niu ilości zabiegów względem modelu 
klasycznego. Ziemia jest spulchniana 
i mieszana, lecz nie odwracana. Taki 
sposób uprawy sprzyja rozwojowi or-
ganizmów glebowych, które dodatkowo 
spulchniają i użyźniają ziemię. Metoda 
bezorkowa polecana jest szczególnie na 
terenach pagórkowatych i silnie urzeź-
bionych, ponieważ zapobiega erozji 
gleby oraz ogranicza powierzchniowy 
spływ wody. Podstawowymi narzędzia-
mi zastępującymi pług w uprawie są 
grubery i brony talerzowe, które podci-
nają, spulchniają i częściowo mieszają 
glebę wraz z resztkami pożniwnymi. 
Pozostała część tworzy na powierzchni 
pola mulcz, który pełni rolę ochronną 
gleby oraz zapobiega odparowywa-
niu wody. Fundamentalnym etapem 
w uprawie bezorkowej jest zbiór przed-
plonu. Rośliny powinny być ścięte dosyć 
nisko i równo. Pozwala to równomiernie 
wymieszać resztki z glebą, co ułatwia 
późniejszy siew. Ważne jest także od-
powiednie nawożenie na ściernisko, 
którego celem jest rozłożenie resztek 
pożniwnych, a co za tym idzie popra-
wienie struktury gleby. Należy zastoso-
wać nawozy azotowe w dawce ok.7 kg 
czystego azotu na tonę pozostawionej 
słomy, co pozwoli na równomierne jej 
przekształcenie na materię organiczną. 
Nie należy zapominać, też o nawoże-
niu fosforanowo-potasowym, które po 
rozłożeniu ustabilizują warunki wodne 
zasianych roślin. 

Największą wadą uprawy bezorko-
wej jest nadmierne zachwaszczenie 
stanowiska oraz rozwój chorób pod-
suszkowych. Odchwaszczanie najlepiej 
zacząć zaraz po zbiorze przedplonu lub 
po zabiegach uprawowych przy użyciu 
herbicydu nieselektywnego. Pozwoli to 
ograniczyć rozwój niektórych chwa-
stów, lecz nie gwarantuje całkowite-
go usunięcia problemu. W przypadku 
ponownego ich wystąpienia zaleca się 
użycie środka ochrony roślin dosto-
sowanego do zwalczania właściwego 
rodzaju chwastów. Eksperci zalecają, 
aby zwiększyć normę wysiewu nasion 
i nawozów azotowych, co pozwoli zni-
welować straty związane z wystąpie-
niem szkodników.

Uprawa bezorkowa pozwala zmini-
malizować skutki okresowych braków 
wody, które możemy zaobserwować 
podczas suszy. Zmiana modelu uprawy 
ziemi z tradycyjnego na zredukowany 
może jednak na początku powodować 
pogorszenie właściwości fi zycznych 
gleby, charakteryzujące się nierówno-
miernym rozmieszczeniem składni-
ków pokarmowych oraz zwiększeniem 
gęstości i zwięzłości. Nie należy się 
jednak zniechęcać, ponieważ w ciągu 
kilku lat warunki glebowe ustabilizują 
się, a uprawa gleby stanie się lżejsza 
i będzie wymagała mniejszych nakła-
dów pracy oraz pozwoli zmniejszyć 
zużycie paliwa.

Jacek Wójciak 
PIR Wysokie Mazowieckie

Korzystny współczynnik wykorzystania nawozów 
naturalnych

Nowy program azotanowy obo-
wiązujący od lipca 2018 roku 
powoduje, że rolnicy muszą  

dostosować się do nowych przepisów. 
Wielkość rocznej dawki nawozów na-
turalnych wykorzystywanych rolniczo 
nie może zawierać więcej niż 170 kg N 
w czystym składniku na 1 ha użytków 
rolnych. Jeśli ilość nawozów natural-
nych powstających w gospodarstwie 
jest tak duża, że nie może być zagospo-
darowana na gruntach gospodarstwa 
w sposób bezpieczny dla środowiska 

(tak, aby nie była przekroczona dawka 
170 kg N/ha UR), nadwyżki nawozów 
można zbyć. Fakt zbycia nawozów musi 
być udokumentowany umową pisemną, 
którą trzeba przechowywać przez 3 
lata od dnia jej sporządzenia. Daw-
kę nawozów azotowych mineralnych 
oblicza się wg równania: dawka N = 
potrzeby pokarmowe roślin (ilość azotu 
pobierana z osiągalnym w gospodar-
stwie plonem) – suma azotu z różnych 
źródeł x równoważnik nawozowy (ilość 
azotu mineralnego odpowiadająca 1 

kg czystego składnika w nawozach 
naturalnych). Wszyscy prowadzący 
działalność rolniczą zobowiązani są 
do prowadzenia dokumentacji zabie-
gów agrotechnicznych związanych 
z nawożeniem (termin stosowania, 
rodzaj nawozu, zastosowana dawka 
w kg N/ha, termin przyorania nawo-
zu naturalnego oraz uzyskany plon). 
Dokumentację należy przechowywać 
przez 3 lata od dnia jej sporządzenia. 
Co ciekawe w określonych przypad-
kach będzie można zastosować więcej 
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nawozu. Żeby tak się stało i rolnik ma 
powyżej 10 DJP  należy wykorzystać 
współczynnik obliczenia koncentra-
cji „w”.  Dotychczas rolnik który żywił 
krowy paszą TMR lub PMR, utrzymywał 
100 dorosłych krów na rusztach mógł 
wywieźć 37,77 ton gnojowicy na ha 
(170 kg N). Po wprowadzeniu programu 
azotanowego wywiezie ok  54  ton gno-
jowicy na ha. Z programu azotanowego 
wynika, że wartość współczynnika  „w” 
stosuje się do określenia rzeczywistej 
zawartości azotu w nawozie. Adresatami 
programu azotanowego są hodowcy, 
którzy udokumentują stosowanie ta-
kich technik żywienia. Aby ograniczyć 
biurokrację  odstąpiono od specjalnych 
dokumentów, zaświadczeń, wystarczy 
że będą faktury potwierdzające zakup 
takich komponentów i opracowane 

przez doradców lub fi rmy paszowe 
schematy żywienia stada. Ministerstwo 
Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej we 
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
przygotowało rozporządzenie, które ma 
na celu obniżenie skażenia wód azota-
nami pochodzenia ze źródeł rolniczych, 
które określa: 

  Sposoby rolniczego wykorzystania 
nawozów azotowych w pobliżu wód;

  Terminy stosowania i warunki 
przechowywania nawozów natu-
ralnych, oraz postępowania z od-
ciekami; 

  Sposób rocznej dawki nawozów 
naturalnych nie więcej niż 170 kg 
na hektar;

 Zasady planowania prawidłowe-
go nawożenia;

  Sposób dokumentowania realiza-
cji programu.

Większość gospodarstw będzie 
musiało zwiększyć powierzchnię płyt 
obornikowych i zbiorników na gnojówkę 
oraz gnojowicę, aby pomieścić nawozy 
płynne przez 6 miesięcy i obornik  przez 
5 miesięcy.  Rolnicy w zależności od 
liczby posiadanych sztuk mają czas na 
dostosowanie powierzchni i pojem-
ności  do przechowywania nawozów 
naturalnych do wymogów rozporzą-
dzenia. W gospodarstwach, gdzie utrzy-
muje się więcej niż 210 DJP, termin to 
31 grudnia 2021 roku, a powyżej 210 
DJP do 31 grudnia 2024 roku.

Jacek Wójciak 
PIR Wysokie Mazowieckie

Lista odmian zbóż, roślin bobowatych, rzepaku 
oraz kukurydzy zalecanych do uprawy na terenie 
województwa podlaskiego na 2020r.

Stacja Doświadczalna Oceny Od-
mian w Krzyżewie zgodnie z art. 
27 ust. 5 z 9 listopada 2012r. o na-

siennictwie, oraz art. 11 ust. 2 z dnia 
25 listopada 2010r. wraz z Samorzą-
dem Województwa Podlaskiego i Pod-
laską Izbą Rolniczą podjęła decyzję 
o utworzeniu listy odmian zbóż, roślin 
bobowatych, rzepaku oraz kukurydzy 
zalecanych do uprawy na terenie wo-

jewództwa podlaskiego na 2020r. Lista 
odmian zalecanych do uprawy została 
sporządzona na postawie wieloletnich 
doświadczeń prowadzonych w ramach 
Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego w województwie pod-
laskim do 2019r.  

Odmiany zamieszczone na poniższej 
liście podczas badań wykazały dużą 
przydatność do uprawy w warunkach, 

które panują na terenie województwa 
podlaskiego i zasługują na znaczący 
udział w uprawie w tym województwie. 
Duża wartość gospodarcza tych odmian, 
która została stwierdzona w czasie 
badań daje dużo większą gwarancję 
uzyskania dobrych efektów ekono-
micznych.
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Izby rolnicze powinny mieć także 
wpływ na program i kierunki nauczania 
w szkołach rolniczych, w tym na podej-
mowanie decyzji o tworzeniu rolniczych 
profi li klas. 

Izby rolnicze powinny nadawać cer-
tyfi katy gospodarstw demontracyjno 
– edukacyjnych oraz  prowadzić bazy 
takich  gospodarstw, które mogłyby być 
wykorzystywane przez szkoły rolnicze 
w celu praktycznej nauki zawodu.

Proponuje się także, by izby rolnicze 
stały się organami prowadzącymi szkoły 
rolnicze – w tym celu Krajowa Rada 
Izb Rolniczych sugeruje rozważenie 

wprowadzenia pilotażowego progra-
mu  nadzoru nad szkołami rolniczymi. 
W przypadku spełnienia oczekiwań 
przez taki program, kolejne szkoły mo-
głyby zostać do programu dodawane, by 
ostatecznie stworzyć krajową sieć szkół 
rolniczych pod nadzorem izb rolniczych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych propo-
nuje również, by izby rolnicze przyzna-
wały tytuły kwalifi kacyjne w zakresie 
rolnictwa, tj. by urzeczywistnione zo-
stało zadanie wskazane w art. 9 ust.1 
pkt 9 ustawy o izbach rolniczych.  

Z uwagi na pojawiające się co roku 
problemy rolników związane z nadzwy-

czajnymi zjawiskami atmosferycznymi 
(np. susza) i odmowy wypłaty odszko-
dowań przez ubezpieczycieli z przyczyn 
niezależnych od rolników, w celu za-
pewnienia sprawiedliwego społecznie 
sposobu naprawienia szkód, proponuje 
się utworzenie Funduszu  Ryzyka w Rol-
nictwie i powierzenie izbom rolniczym 
administrowania tym Funduszem.

Dodatkowo, ze względu na wskazane 
powyżej anomalie pogodowe, zasadnym 
jest, by wszelkie inwestycje planowane 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie w zakresie małej i dużej 
retencji były uzgadniane z właściwą 

Słowo prezesa, ciąg dalszy

Zalecane odmiany do uprawy w 2020 roku na terenie województwa podlaskiego to:

Pszenica ozima Pszenżyto ozime Żyto ozime

Artist, Bonanza, Formacja, RGT Bilanz,  
RGT Kilimanjaro

Borowik, Kasynom, Meloman, Octavio, 
Panteon, Sekret, Subito, Tomko, Trapero

Dańkowskie granat, Dańkowskie 
Hadron, Dańkowskie Turkus, Horyzo, 
Inspector, KWS Binntto,  KWS Dolaro, 

KWS Serafi no

Jęczmień ozimy Jęczmień jary Pszenica jara

Kaylin , Quadriga, Titus Bente, MHR Fajter, Pilote, Radek, 
RGT Planet

Frajda, Goplana, Harenda, Mandaryna, 
Nimfa, Rusałka

Owies oplewiony Owies nieoplewiony Pszenżyto jare
Bingo, Elegant, Harnaś, Komfort, Kozak, 

Lion, Romulus Amant, Siwek Hugo, Mamut, Sopot

Groch siewny Łubin żółty Łubin wąskolistny
Astonaute, Batuta, Milwa, Mecenas, 

Spot, Tarchalska Bursztyn, Lord, Puma, Perkoz Bolero, Neron, Regent, Roland, Rumba,  
Samba, Tango, Wars

Bobik Soja
Bobas, Granit, Fanfare,Fernando Abelina

Rzepak ozimy – odmiany populacyjne Rzepak ozimy – odmiany mieszańcowe
Galileus, SY Ilona Architect, DK Expansion, DK Extract, ES Imperi, Stefano KWS

Kukurydza na kiszonkę
odmiany wczesne odmiany średniowczesne odmiany średniop.

KWS Salamandra, Ligato Agro Janus,  Chicago, ES Bond, ES Joker, 
SY Kardona

Codizouk, Dublino, SM Piast, 
Waltrinio KWS

Kukurydza na ziarno

odmiany wczesne odmiany średniowczesne
Amavit, Agro Fides, Farmlus, KWS Kampinos, 

KWS Krogulec, KWS Salamandra, KWS Stefano, Ligato, 
SM Pomerania

Casandro, Chicago, ES Inventive, ES Perspective, Farmezzo, 
Henley, Kidemos, LG 31250, Milosz, SY Glorius
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izbą rolniczą. Proponuje się także utwo-
rzenie rad gospodarki wodnej, w skład 
których weszliby przedstawiciele izb 
rolniczych.  

W celu natomiast zapewniania ładu 
przestrzennego na obszarach wiejskich, 
proponuje się, by każdy plan zagospo-
darowania przestrzennego na terenach 
wiejskich, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, jak i każda zmiana takich 
dokumentów, podlegały konsultacjom 
z izbami rolniczymi.

Analogicznie, należałoby wprowa-
dzić obowiązek konsultowania z izbami 
rolniczymi decyzji o warunkach zabu-
dowy na terenach wiejskich. Obowią-
zek taki powinien dotyczyć  obiektów 
lokalizowanych w bezpośrednim są-

siedztwie gruntów rolnych lub dzia-
łek zagrodowych.

Jako że rolnictwo nieodłącznie zwią-
zane jest ze środowiskiem naturalnym,  
a jednym  z ustawowych zadań izb rol-
niczych jest kształtowanie świadomości 
ekologicznej producentów, proponuje 
się wprowadzić obowiązek konsulta-
cji każdej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowi-
skowej) dotyczącej terenu wiejskiego.

W szczególności uzgodnieniu z izbą 
rolniczą powinny podlegać inwestycje 
dotyczące obiektów inwentarskich po-
wyżej 210 DJP.

Z tych samych względów propo-
nuje się, aby utworzenie, likwidacja, 
zwiększenie, zmniejszenie obszarów 

form ochrony przyrody następowa-
ło w uzgodnieniu z izbą (dotyczy to 
parków narodowych, krajobrazowych, 
rezerwatów, obszarów Natura 2000, 
obszarów chronionego krajobrazu oraz 
ich otulin). Dodatkowo proponuje się, by 
w radach poszczególnych form ochrony 
przyrody uczestniczyli przedstawiciele 
izb rolniczych. 

Mając na uwadze, że prawidłowe 
wykorzystywanie gruntów rolnych 
stanowi podstawę efektywnej dzia-
łalności rolniczej, proponuje się, by 
wprowadzić w ustawie o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa przepis o konieczności doko-
nania przez KOWR uzgodnienia z izbą 
rolniczą w zakresie zagospodarowania 
nieruchomościami (itd. przy przedłuża-
niu umowy dzierżawy, przeznaczeniu 
nieruchomości do sprzedaży, wyboru 
rodzaju przetargu itd.).

Analogicznie, proponuje się wpro-
wadzić w ustawie o kształtowaniu 
ustroju rolnego obowiązek dokonania 
przez KOWR uzgodnienia z izbą rolniczą 
w zakresie skorzystania przez KOWR 
z prawa pierwokupu oraz wykonywania 
innych uprawnień KOWR przewidzia-
nych w tej ustawie (w szczególności 
w zakresie skorzystania z prawa pier-
wokupu  udziałów i akcji w spółce ka-
pitałowej, która jest właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nierucho-
mości rolnej czy złożenia oświadczenia 
o nabyciu nieruchomości rolnej w razie, 
gdy jej zbywanie następuje w trybie 
innym niż sprzedaż).

Powyższe propozycje w zakresie 
szeroko rozumianego obrotu nieru-
chomościami rolnymi pozwolą na wpro-
wadzenie rolniczej kontroli działań 
podejmowanych przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, by realizować nie 
tylko cele administracji publicznej, ale 
podczas wykonywania tych zadań brać 
pod uwagę także interes poszczególnych 
jednostek, jak i ogółu rolników, celem 
właściwego wykorzystania produkcyjnej 
przestrzeni rolniczej.

Proponuje się również, by wykony-
wanie prawa pierwokupu w stosunku do 
lasów także każdorazowo było uzgad-
niane z izbą rolniczą.

Aby przeciwdziałać zmniejszaniu się 
powierzchni gruntów rolnych, postuluje 
się, by każde przeznaczenie gruntów 
rolnych na cele nierolne uzgodnione 
było z właściwą miejscowo izbą rolniczą.  

Jedynie 
za rok (4 wydania)

z dostawą do domu!
prenumerata.mojaWies.pl

800 007 444

OFERTA SPECJALNA 
DLA MIESZKAŃCÓW POLSKIEJ WSI

Wybierz swój model i kup  
ze specjalnym rabatem aż do 14%!  

Jedynie 

TYLKO DLA CZŁONKÓW 
Programu „mojaWieś”

-10%
FORD FOCUS
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Opinie projektów aktów prawnych
Pismo Departamentu Promocji 

i Jakości Żywności MRiRW dotyczące 
przepisów znakowania produktów in-
formacją „Produkt polski”.

Po zapoznaniu się z w/w projektem 
wniesiono następujące uwagi:
1. „Produkt Polski" powinien być pro-

duktem, w którego składzie będą 
tylko polskie składniki. Ewentualnie 
możemy się zgodzić na przyprawy 
z innego kraju, niezbędne dla za-
chowania smaku. 

2. Etykieta ,,Produkt Polski" w spo-
sób jednoznaczny i nie budzący 
wątpliwości powinna określać, iż 
produkt jest pochodzenia polskiego 
a także że został on wyprodukowa-
ny w Polsce. Konsument kupujący 
ten produkt miałby przekonanie, 
że wspiera polskich rolników i pol-
skie produkty.

3. W przypadku, gdy produkt nie jest 
w 100% krajowy powinno być wyraź-
nie zaznaczone z którego państwa 
pochodzi i w ilu % stanowi pocho-
dzenie zagraniczne. Jeżeli są tam 
produkty typu E powinny wyróżniać 
się w składzie np. czerwonymi lite-
rami i cyframi, gdy cały napis jest 
np. w kolorze czarnym. 

4. W kwestii wytwórców wód mine-
ralnych znakowanie jako „Produkt 
Polski”. 
Warunkiem dopuszczenia do znako-

wania wód mineralnych w/w znakiem 
powinna być przynależność zakładu 
w całości do polskiej fi rmy. Atutem 
powinno być pewne, zbadane źródło 
wody bez zanieczyszczeń, znajdują-
ce się w Polsce. Woda butelkowana 
powinna być w bliskim sąsiedztwie 
z miejscem jej wydobycia, aby nie było 
ryzyka zanieczyszczenia i obniżenia jej 

jakości przed butelkowaniem. Ponadto 
powinna być sprzedawana w szklanych 
butelkach, ponieważ woda w nich nie 
traci smaku i nie przepuszcza żadnych 
substancji chemicznych tak jak to ma 
miejsce w przypadku butelek plasti-
kowych, które uwalniają szkodliwe dla 
ludzi związki chemiczne . Jednym z nich 
jest biosfenol A.

Pismo  Departamentu Promocji i Ja-
kości Żywności MRiRW dotyczące nazw 
produktów, środków  spożywczych.

Po zapoznaniu się z listą nazw pro-
duktów zgłoszonych przez Polską Fe-
derację Produktów Żywności Związek 
Pracodawców, zaproponowano dodanie 
do listy 80 nazw produktów.

Projekt rozporządzenia MRiRW 
w sprawie punktów kontroli granicznej, 
w których przeprowadza się kontrolę 
urzędową określonych roślin, produk-

Natomiast wydatkowanie przez sa-
morząd województwa środków fi nan-
sowych pochodzących z wyłączenia 
z produkcji gruntów rolnych powinno 
odbywać się w uzgodnieniu z właściwą 
izbą rolniczą w zakresie celów i zasad 
wydatkowania tych środków. W ocenie 
Krajowej Rady Izb Rolniczych bowiem 
takie środki fi nansowe powinny być 
przeznaczane na cele rolnicze, by w ten 
sposób niejako rekompensować uszczu-
plenie podstawowego środka produkcji 
rolniczej, tj. gruntów rolnych. 

Zmieniająca się sytuacja na rynku 
produktów rolnych,  wzrost cen tych 
produktów dla odbiorów końcowych 
(przede wszystkim konsumentów), 
który nie przekłada się na wzrost cen 
oferowanym producentom, a także ro-
snąca konkurencja ze strony podmiotów 
zagranicznych (w tym spoza Unii Eu-
ropejskiej), powodują konieczność roz-
ważenia, by Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi ustalał ceny referencyjne na 
produkty rolne, przy czym ustalenia te 
powinny mieć miejsce w porozumieniu 
z Krajową Radą Izb Rolniczych.

Kolejną istotną kwestią, budząca 
ciągłe wątpliwości i niezadowolenie śro-
dowisk rolniczych, jest kwestia szacowa-
nia szkód łowieckich. Proponuje się, by 
podczas szacowania szkód łowieckich, 
przedstawicieli ośrodków doradztwa 

rolniczego, zastąpili przedstawiciele izb 
rolniczych (na takich samych zasadach). 
Natomiast przedstawiciele ośrodków 
doradztwa rolniczego mogliby uczest-
niczyć w szacowania szkód na etapie 
odwoławczym. Ponadto, wyłączanie 
gruntów rolnych z obwodów łowieckich 
oraz wydzierżawianie obwodów łowie-
ckich powinno odbywać się za zgodą 
właściwej miejscowo izby rolniczej. 
Podobnie, z izbą rolniczą powinny być 
uzgadniane plany łowieckie. 

Wskazane powyżej konsultacje 
i uzgodnienia z izbami rolniczymi 
powinny mieć charakter wiążący dla 
poszczególnych organów, a nie tylko 
opiniodawczy. 

Kolejnym etapem przekazywania 
kompetencji w zakresie rolnictwa sa-
mym rolnikom (czy też reprezentujące-
mu interesy tych rolników samorządowi 
rolniczemu) powinno być przekazanie 
izbom rolniczym nadzoru nad stacjami 
chemiczno – rolniczymi oraz nad pro-
gramem wapnowania. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych zauwa-
ża także, że przyznanie izbom rolniczym 
nowych kompetencji powinno wiązać 
się z jednoczesnym zapewnieniem fi -
nansowania takich działań ze środ-
ków publicznych. Obecne dochody izb 
rolniczych z pewnością nie pozwalają 

na przejęcie zadań bez odpowiednich 
środków fi nansowych.

Ponadto, proponuje się rozważenie 
umożliwienia izbom rolniczym prowa-
dzenia działalności gospodarczej co 
najmniej w takim zakresie, jak w przy-
padku jednostek doradztwa rolniczego, 
z której dochody mogłyby zasilać budżet 
izb rolniczych. Dodatkowo proponuje 
się dokonanie zmiany polegającej na 
przekazywaniu izbom rolniczym odpisu 
w wysokości 2% od wpływów od  podat-
ku dochodowego z działów specjalnych 
produkcji rolnej.

Mając powyższe na uwadze, Kra-
jowa Rada Izb Rolniczych zwraca się 
do Pana Ministra z wnioskiem o roz-
ważenie przyznania izbom rolniczym 
powyższych kompetencji i podjęcie 
niezbędnych działań legislacyjnych 
w tym zakresie, bądź zwrócenie się do 
odpowiednich organów o rozpoczęcie 
takiego procesu legislacyjnego. 

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
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Zapraszamy do nowej siedziby

Informujemy, iż od lutego bieżącego 
roku nastąpiła zmiana lokalizacji 
biura powiatowego Podlaskiej Izby 

Rolniczej w Kolnie oraz Spółki Pro-
sperita. Obecnie biuro mieści się przy 
ulicy Księcia Janusza 13, jest to ten 
sam budynek, do którego we wrześniu 
2019 roku przeprowadziło się biuro po-
wiatowe Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Kolnie. Zmiana 
siedziby naszego biura  to bardzo duże 
ułatwienie dla wszystkich rolników 
z powiatu kolneńskiego. Niezmiennie 
świadczymy usługi z zakresu doradz-
twa rolniczego, wypełniania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie, rolno – śro-
dowiskowo – klimatyczne i inne. Pro-

tów roślinnych lub innych przedmiotów 
wprowadzanych z państw trzecich;

Zasadne jest zwiększenie punktów 
wwozu, przez które można wprowa-
dzać rośliny na terytorium RP. Jednakże 
zwracamy szczególną uwagę na rośliny 
i produkty roślinne, które wjeżdżają na 
terytorium Polski z Europy Zachodniej. 
W wielu przypadkach pochodzą one 
z państw trzecich. 

Projekt rozporządzenia MRiRW 
zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy fi nansowej na operacje typu 
„Premie dla młodych rolników” w ra-
mach poddziałania „Pomoc w rozpoczę-
ciu działalności gospodarczej na rzecz 
młodych rolników” objętego PROW 
2014-2020.

Zaproponowano zwiększenie kwoty 
dofi nansowania do poziomu 200,000 zł. 
Ponadto wnioskujemy o wydłużenie 
okresu posiadania przez rolnika gospo-
darstwa rolnego do 36 miesięcy przed 
złożeniem wniosku na operację typu 
„Premie dla młodych rolników”.

Projekt  rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy fi nansowej w ramach 
działania „Dobrostan zwierząt” objęte-
go PROW na lata 2014-2020.

Zwiększenie powierzchni dla bydła 
o 20% jest możliwe tylko poprzez zredu-
kowanie stada, ponieważ powierzchni 
budynku nie da się zmienić. Zreduko-
wanie stada przez rolników jest nie-

możliwe ze względu na posiadany w go-
spodarstwie biznesplan, który wiąże się 
z obowiązkiem utrzymania danej ilości 
sztuk. Podlaska Izba Rolnicza uważa, 
że z tego projektu skorzysta bardzo 
niewielka część gospodarstw. 

Ponadto PIR wniosła obiekcje co do: 
,,Wariant 2.2 Dobrostan krów mlecz-
nych utrzymywanych grupowo”. Gru-
pa rolników, która utrzymuje krowy 
mleczne w systemie uwięziowym, nie 
wypasa ich na pastwiskach, ale posiada 
wybiegi - została pominięta.

Projekt Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające 
rozporządzenie w sprawie roślin, pro-
duktów roślinnych lub przedmiotów, 
dla których paszporty roślin nie mogą 
być wydawane przez podmioty upo-
ważnione do ich wydawania.

Zgodnie z Rozporządzeniem wy-
konawczym Komisji (UE) 2019/2072 
z dnia 28 listopada 2019r. bulw roślin 
z rodzaju Solanum L. i ich mieszańce, 
nie można przemieszczać na terytorium 
Unii Europejskiej z Państw trzecich 
innych niż:
a) Algieria, Egipt, Izrael, Libia, Maroko, 

Syria, Szwajcaria, Tunezja i Turcja 
lub

b) państwa spełniające następujące 
warunki: (i) należą do następują-
cej grupy państw: Albania, Ando-
ra, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Bośnia i Hercegowina, Czarnogó-
ra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, 
Macedonia Północna, Mołdawia, 
Monako, Norwegia, Rosja (tylko na-

stępujące części: Centralny Okręg 
Federalny (Centralnyj fi edieralnyj 
okrug), Północno-Zachodni Okręg 
Federalny (Siewiero-zapadnyj fi e-
dieralnyj okrug), Południowy Okręg 
Federalny (Jużnyj fi edieralnyj okrug) 
i Nadwołżański Okręg Federalny 
(Priwołżskij fi edieralnyj okrug), San 
Marino, Serbia, Ukraina, Wyspy Ka-
naryjskie i Wyspy Owcze
oraz (ii) — zostały uznane za wolne 

od Clavibacter sepedonicus (Spiecker-
mann and Kottho) Nouioui et al. zgod-
nie z procedurą, o której mowa w art. 
107 rozporządzenia (UE) 2016/2031 
albo — ich przepisy prawa zostały uzna-
ne za równoważne z przepisami Unii 
w zakresie ochrony przed Clavibacter 
sepedonicus (Spieckermann and Kot-
tho) Nouioui et al. zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 107 rozporządzenia 
(UE) 2016/2031.

W związku z tym należałoby wery-
fi kować wprowadzane na terytorium 
Polski rośliny z rodzaju SolaNUM  POD 
względem zgodności paszportu roślin 
i etykiety kwalifi kacji, kraju pochodze-
nia z faktycznie wprowadzanymi ro-
ślinami.

Julita Warszycka
PIR Porosły
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Składy Komisji Podlaskiej Izby Rolniczej

Walne Zgromadzenie Podlaskiej 
Izby Rolniczej VI kadencji 
powołało Komisję Rewizyj-

ną i 3 Komisje Problemowe:  Komisję 
Budżetową, Komisję Produkcji Roślin-
nej i Zwierzęcej oraz Komisję ds. Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 4-letnią 
kadencję. Komisje te pełnią funkcję 
pomocniczą w stosunku do Walnego 
Zgromadzenia. Pierwsze posiedzenia 
komisji zostały zwołane przez Zarząd 
w celu ich ukonstytuowania się. Ko-
misja Rewizyjna i Komisja Budżetowa 
spotkały się na pierwsze posiedzenie 
3 grudnia 2019r. 

W skład Komisji Rewizyjnej Pod-
laskiej Izby Rolniczej wchodzą:
1. Maciej Bobel- Przewodniczący
2. Elżbieta Szumska- Wiceprzewod-

nicząca

3. Bogusław Bilmin
4. Mirosław Czarniecki
5. Marian Kaczmarzyk

Skład Komisji Budżetowej Podla-
skiej Izby Rolniczej jest następujący:
1. Karol Grabowski- Przewodniczący
2. Marcin Górny- Wiceprzewodniczący
3. Andrzej Raciborski
4. Marcin Lasota
5. Joanna Raś

Natomiast pierwsze posiedzenie Ko-
misji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzę-
cej oraz Komisji ds. Rozwoju Obszarów 
Wiejskich odbyło się w dniu 10 stycz-
nia 2020r. Komisje, tej kadencji będą 
pracowały w następujących składach:

Komisja ds. Produkcji Roślinnej 
i Zwierzęcej:
1. Stanisław Rogalski- Przewodniczący
2. Paweł Grodzki- Wiceprzewodniczący

3. Mirosław Czarniecki
4. Andrzej Kotarski
5. Witold Grunwald
6. Dariusz Ciochanowski
7. Wojciech Łuba

Komisja ds. Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich:
1. Andrzej Raciborski- Przewodniczący
2. Marcin Górny- Wiceprzewodniczący
3. Romuald Gosk
4. Jan Zelkowski
5. Piotr Stocki
6. Antoni Kondracki
7. Stanisław Szczepańczuk

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Mistrzowie Agro 2019

W sobotę, 1 lutego b.r., pod-
czas  Centralnych Targów 
Rolniczych w centrum Ptak 

Warsaw Expo, odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród w ramach ogólno-
polskiego etapu plebiscytu „Mistrzo-
wie Agro 2019”. Podczas uroczystości 
nagrodzono najlepszych sołtysów, rol-
ników oraz gospodynie i gospodarstwa 
agroturystyczne w kraju. 

Z województwa podlaskiego czołowe 
miejsca w fi nale ogólnopolskim zdobyli:

- 1 miejsce w Polsce w kategorii Go-
spodarstwo Agroturystyczne Roku 
- Kraina Puszczyka-Puszczykówka, 
Pokośno; 

- 3 miejsce w Polsce w kategorii Rol-
nik Roku - Jan Skibicki, Kuriany;

- 3 miejsce w Polsce Gospodyni Roku 
- Edyta Żochowska, Stare Żochy;

- 8 miejsce w Polsce w kategorii Koło 
Gospodyń Wiejskich - Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Andryjankach, 
gmina Boćki; 

- 9 miejsce w Polsce w kategorii 
Sołectwo Roku - Sołectwo Żochy 
Stare, gmina Nowe Piekuty;

- 13 miejsce w Polsce w kategorii Soł-
tys Roku - Katarzyna Filimoniuk, 
Sołectwo Kuraszewo, gmina Czyże. 

Na scenie głównej wręczone zostały 
nagrody dla fi nalistów plebiscytu Mi-
strzowie Agro, którego organizatorem 
była Polska Press Grupa.

Patronami honorowymi akcji byli: 
Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej 

Rady Izb Rolniczych, Aleksandra Hadzik 
– Prezes Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego oraz  Adam Nowak 
– Prezes Zarządu Krajowego Związku 
Młodzieży Wiejskiej. 

Celem plebiscytu „Mistrzowie Agro 
2019” było docenienie przedsiębior-
czych oraz wyróżniających się oso-
bowości z polskich wsi. Tego rodzaju 
wydarzenie to doskonała promocja wsi, 
naturalnych produktów rolnych oraz 
lokalnej kultury.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły

wadzimy również sprzedaż kolczyków 
fi rmy Allfl ex Polska. 

5 lutego b.r. odbyło się ofi cjalne 
otwarcie sklepu GRENE w Kolnie, na 
terenie którego mieści się nasze biuro. 
W uroczystości wzięli udział członkowie 
Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, de-
legaci Rady Powiatowej Podlaskiej Izby 
Rolniczej oraz rolnicy z terenu powiatu. 

Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzania biura Podlaskiej Izby Rolniczej 
w Kolnie. 

Elżbieta Orłowska 
PIR Kolno
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Spotkanie delegatów z udziałem europosła  
Krzysztofa Jurgiela 

10 stycznia 2020r. w siedzibie 
Podlaskiej Izby Rolniczej od-
było się spotkanie delegatów 

Walnego Zgromadzenia. W spotkaniu 
wzięli udział Europoseł Krzysztof Jur-
giel, Poseł Kazimierz Gwiazdowski, 
Agnieszka Zawistowska- Dyrektor 
Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL, 
Alicja Anuszkiewicz- Z-ca Dyrekto-
ra Wydziału Rolnictwa i Środowiska 
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, 
Andrzej Bryczkowski- Z-ca Dyrektora 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
w Białymstoku, Andrzej Grygoruk- Dy-
rektor Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego, Michał Krzysiak- Dyrektor Biało-
wieskiego Parku Narodowego, Ryszard 

Konkurs „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” 
rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie konkursu „Rol-
niczki motorem innowacji 
w Polsce” na szczeblu krajowym 

odbyło się 31 stycznia 2020r. podczas 
Centralnych Targów Rolniczych w Na-
darzynie. Konkurs został objęty pa-
tronatem przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Pana - Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego. 

Zamysł konkursu „Rolniczki moto-
rem innowacji w Polsce” narodził się 
w 2017 r. Jego inicjatorem była Rada 
Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich 
przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, 
a ideą pokazanie roli kobiet zaanga-
żowanych w rolnictwo na obszarach 
wiejskich, jak również docenienie wielu 
innowacyjnych metod stosowanych 
przez nie w rolnictwie i pozwalających 
na zróżnicowanie ich dochodów w go-
spodarstwach. 

Podlaska Izba Rolnicza zgłosiła do 
konkursu Panią Barbarę Kozłowską- 
laureatkę etapu  wojewódzkiego.  Pani 
Barbara Kozłowska prowadzi wraz z ro-
dziną gospodarstwo rolne o powierzch-
ni ok. 15 ha. Część gruntów przezna-
czonych jest na produkcję roślinną. 
Grunty są zasiewane głównie żytem 
dańkowskim złotym. Z pozyskanej sło-
my Kozłowscy produkują poszycia da-
chowe, trafi ające do sprzedaży w Polsce 
i za granicą. W gospodarstwie z własnej 

inicjatywy skonstruowano specjalną 
maszynę do młócenia zboża. Ta niety-
powa produkcja pozwala na ekologiczne 
wykorzystanie słomy i zwiększenie 
dochodów w gospodarstwie. Pokry-
cia dachowe są ekologiczne i nie mają 
negatywnego wpływu na środowisko.

Do konkursu na etapie krajowym 
poza  laureatką z województwa pod-
laskiego zgłosiło się 7 uczestniczek 
specjalizujących się w różnych dzie-
dzinach: pasieka, hodowla trzody, 
produkcja boczników, agroturystyka, 
produkcja mleka i serów, produkcja 
oleju lnianego oraz prowadzenie ośrod-
ka jeździeckiego.

Wyniki konkursu:
I miejsce w konkursie zdobyła Te-

resa Łukasik z woj. świętokrzyskiego- 
produkcja mleka i serów;

II miejsce przypadło Pani Wandzie 
Towpik z woj. lubuskiego- olej lniany;

III miejsce zajęła Pani Krystyna 
Hapka z woj. zachodniopomorskiego- 
agroturystyka.

Wszystkie reprezentantki otrzy-
mały pamiątkowe puchary, dyplomy 
oraz drobne upominki. Zwyciężczynie 
konkursu wezmą udział w międzyna-
rodowym konkursie organizowanym 
przez Komitet Copa-Cogeca w Brukseli.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w prowadzeniu go-
spodarstw.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły
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Modzelewski- Dyrektor Narwiańskiego 
Parku Narodowego oraz Agnieszka Ar-
temiuk- Dyrektor Biura PIR. 

Na początku spotkania głos zabrała 
Pani Alicja Anuszkiewicz, która poin-
formowała o zmianach w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim i powołaniu 
2 wicewojewodów: I wicewojewodą 
został Tomasz Madras, natomiast II 
wicewojewodą Marcin Sekściński.  Boh-
dan Paszkowski- Wojewoda Podlaski 
będzie nadzorował pracę 6 wydziałów, 
w tym Wydział Rolnictwa i Środowiska. 
Spotkanie było okazją do dyskusji na 
wiele tematów, w tym suszy.  Zasady 
szacowania szkód w związku z wystą-
pieniem niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych będą utrzymane z roku 
ubiegłego. Jak zapewniła Pani Anusz-
kiewicz, w dalszym ciągu trwają prace 
nad wprowadzeniem szacowania szkód 
za pomocą dronów. Środki przeznaczo-
ne na ubezpieczenie upraw są niższe 
w stosunku do roku ubiegłego. Pani 
Anuszkiewicz zachęciła do korzysta-
nia z programu „mała retencja”, gdyż 
występuje zagrożenie wystąpieniem 

suszy w tym roku. Ponadto poziom wód 
jest mocno poniżej normy. Jej zdaniem 
kolejne lata będą trudne dla rolnictwa, 
a dalsze ocieplenie klimatu będzie po-
wodować większy defi cyt wody.

Następnie głos zabrał Andrzej 
Bryczkowski, który zwrócił uwagę na 
powtarzającą się chorobę ptasiej grypy. 
Z przedstawionych przez Pana Brycz-
kowskiego danych wynika, że w woje-
wództwie podlaskim zarejestrowanych 
jest ponad 500 ferm drobiu, w których 
hodowanych jest ok. 60 mln ptaków. 
Największe zagęszczenie ferm drobiu 
występuje w powiatach: sokólskim, 
białostockim i monieckim. W związku 
z wystąpieniem przypadków ptasiej 
grypy Podlaski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii zaapelował o szczegól-
ne środki bezpieczeństwa, wdrożenie 
i przestrzeganie zasad bioasekuracji, jak 
również rozpowszechnienie informacji 
wśród hodowców drobiu.  Ogranicze-
nie kontaktu drobiu z dzikimi ptakami 
i wykluczenie dostępu drobiu do zbior-
ników wodnych. Zgodnie z zaleceniami 
należy też m.in. zabezpieczyć paszę 

dla zwierząt, dokonywać codzienne-
go przeglądu stad drobiu i prowadzić 
dokumentację. W dyskusji poruszono 
kwestę reportażu „Czarno na białym”, 
który przedstawił nie przestrzeganie 
przez myśliwych zasad bioasekuracji. 
Dyskusja nad reportażem budziła wie-
le emocji wśród delegatów, gdyż jak 
wiadomo, to Afrykański Pomór Świń 
doprowadził do likwidacji produkcji 
trzody chlewnej w większości gospo-
darstw w województwie podlaskim.

Spotkanie było też okazją do rozmo-
wy z Dyrektorami Parków Narodowych, 
gdyż wiele tematów jest bezpośrednio 
związanych z rolnictwem. Dyskutowa-
no nad dzierżawą gruntów w Parkach 
Narodowych. Rolnicy zamieszkujący 
gminy leżące na terenie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego oczekują zmiany 
zapisów ustawy,  jak również zmniej-
szenia powierzchni kompleksów do 
kilkuhektarowych, co ułatwi rolnikom 
dostęp do dzierżawy gruntów. Kolej-
nym ważnym punktem był odstrzał 
sanitarny, który ich zdaniem powinien 
zostać zwiększony z uwagi na ciągłe 
zagrożenie wystąpienia przypadków 
wirusa ASF. Zdaniem rolników sposób 
liczenia i ilość zwierzyny wykazana 
w inwentaryzacji jest nieadekwatna do 
rzeczywistości, a sposób ich liczenia jest 
niemiarodajny. Rolnikom zależy też na 
czynnym udziale w pracach Rad Na-
ukowych Parków Narodowych. Dyrek-
torzy Narwiańskiego i Białowieskiego 
PN zapewnili, że zwrócili się listownie 
o zgłaszanie kandydatur na  członków 
Rad Naukowych PN. 

Europoseł Krzysztof Jurgiel w formie 
prezentacji multimedialnej przedstawił 
nadchodzące zmiany Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2021-2027 oraz sposób 
w jaki wpłyną one na funkcjonowanie 
polskiego rolnictwa. Europoseł zwrócił 
uwagę na silniejsze ukierunkowanie 
Wspólnej Polityki Rolnej na problemy 
związane z klimatem i środowiskiem, 
które ma na celu łagodzenie zmian kli-
matycznych oraz większe wykorzystanie 
energii zrównoważonej w produkcji rol-
nej.  W nowej perspektywie fi nansowej 
zwiększy się rola ekoprogramów. Jak 
zauważył Europoseł w nowej perspek-
tywie fi nansowej Polskę czeka  istotne 
zmniejszenie dopłat przeznaczonych 
na wsparcie dla produkcji rolnej.

W dyskusję dotyczącą utylizacji folii 
rolniczej, dzierżawy łąk biebrzańskich, 
wsparcie unijne dla młodych rolników 
włączył się poseł Kazimierz Gwiazdow-
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DOBRE RADY

Domowa apteka ziołowa – pokrzywa

Pokrzywa zwyczajna – roślina z 
rodziny pokrzywowatych. Wy-
stępuje w stanie dzikim w Eu-

ropie, Azji, Afryce Północnej, Ameryce 
Północnej. Rośnie w wilgotnych lasach 
i zaroślach. Jest też rośliną, która przy-
stosowała się do życia w środowisku 
zmienionym przez człowieka w jego 
miejscu zamieszkania lub działalności. 

Często niedoceniana i traktowana 
jako chwast. Okazuje się jednak, że nie 
warto jej wyrywać i wyrzucać. Pokrzywa 
to roślina znana i wykorzystywana od 
stuleci w medycynie i w kuchni. Jest 
rośliną leczniczą i kosmetyczną, jadalną 
i paszową. Dostarcza także włókien, 
barwnika i użytkowana jest w ogrodnic-
twie. Pokrzywa jest skarbnicą cennych 
witamin, makro- i mikroelementów, 
związków aminowych i garbnikowych, 
kwasów organicznych, olejków eterycz-
nych i soli mineralnych.

Pokrzywa w aptece- lecznicze dzia-
łania: zwiększa odporność organizmu, 
działa lekko moczopędnie, przeciw-
krwotocznie, przeciwcukrzycowo, pozy-
tywnie oddziałuje na włosy i paznokcie, 
oczyszcza organizm z toksyn, pomaga 
na problemy z układem trawiennym 
i skórnym. 

Pozytywnie wpływa ona na proces 
leczenia ran, zwalcza bóle reumatyczne, 
pobudza laktację.

Pokrzywa w kuchni – młode liście 
pokrzywy stosuje się do przygotowywa-
nia zup, soków, tart, sałatek, herbatek, 
naparów, syropów na przeziębienie. 
Pokrzywa może zastąpić nam szpinak . 

Pokrzywa w kosmetyce- wyciąg 
z pokrzyw wykorzystywany jest między 
innymi w kosmetykach przeznaczonych 
do pielęgnacji włosów, szamponów 
i odżywek. Pokrzywa znajduje także 
zastosowanie w leczeniu świądu, łu-
pieżu, zapobiega wypadaniu włosów. 

Pokrzywa w rolnictwie- możemy ją 
użyć do zrobienia gnojówki, wyciągu 
lub wywaru do nawożenia i ochrony 
naszych roślin ogrodowych. Zwalcza 
choroby grzybowe roślin bez zastoso-
wania chemii. Pokrzywa, jako świeżo 
zebrane ziele, doskonale nadaje się do 
ściółkowania roślin w szczególności 
warzyw, takich jak pomidory i ogórki. 
Podnosi plony warzyw oraz poprawia 
strukturę gleby. Jest też cennym skład-
nikiem kompostu, na który możemy ją 
składować jako zielonkę oraz podlewać 
kompost sfermentowaną gnojówką. 
Zawarte w pokrzywie oraz gnojówce 
z pokrzywy składniki, przyspieszają 

powstawanie kompostu i znacznie 
wzbogacają go w składniki pokarmowe.

Kiedy zbieramy pokrzywę
Zbiory pokrzywy rozpoczynać moż-

na w kwietniu i maju kiedy jej liście są 
już dobrze wykształcone. Najwięcej 
właściwości leczniczych mają młode 
listki. Pamiętajmy żeby zakończyć 
zbiory zanim roślina zakwitnie. Bardzo 
ważne jest miejsce zbioru. Starajmy 
się nie zrywać  pokrzywy przy drogach 
i w miejscach, w których są narażone 
na zanieczyszczenia.

Suszenie pokrzywy
Pokrzywę najlepiej suszyć szybko po 

zerwaniu, rozkładając listki na papierze. 
Pozostawmy ją w przewiewnym i za-
ciemnionym miejscu, ponieważ rośliny 
lecznicze narażone na działanie słońca 
podczas suszenia tracą swoje walory 
lecznicze i smakowe. W wyjątkowych 
sytuacjach, np. z powodu deszczowej po-
gody, można suszyć pokrzywę w piekar-
niku. Temperatura suszenia nie powinna 
wtedy przekraczać 35 stopni, a drzwiczki 
piekarnika pozostawiamy otwarte przez 
cały czas, umożliwiając uchodzenie pary 
wodnej. Po wysuszeniu listki powinny 
być ciemnozielone z wyraźnie widoczną 
siateczką białych żyłek.

Dobrze wysuszone liście pachną gorz-
kawo, a ich smak jest lekko słony.

Irena Iwanowska
PIR Bielsk Podlaski

Zródło: poradnikzdrowie.pl ,
zielonyzagonek.pl

ski. Odpowiadał on na pytania dele-
gatów związane z pracą w gospodar-
stwach rolnych. Delegaci postulowali 
o przywrócenie rent strukturalnych, 
czy też obniżenie wieku emerytalnego 
dla rolników.

Poseł poinformował o trwających 
pracach nad zmianą ustawy obniżającej 
wiek emerytalny dla rolników, mającej 
na celu przyspieszenie zmiany poko-
leniowej w gospodarstwach rolnych. 
Z inicjatywą ustawodawczą ma wystąpić 
Prezydent Andrzej Duda.  

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły
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