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Drodzy Rolnicy, cz�onkowie
Podlaskiej Izby Rolniczej

 Niebawem nadejdzie wiosna. 
Budz�ca si� przyroda i jej bujny rozwój  
zawsze dodaj� otuchy oraz si�y do 
wyt��onej pracy na roli. Starannie 
zasiane pola,  pieczo�owicie wykonane 
wszystkie zabiegi agrotechniczne s� 
nadziej� na przyzwoite plony.

W otoczeniu rolnictwa te� mamy 
wielkie o�ywienie. Politycy  prze�cigaj� 
si�  pomys�ami na nowe rozwi�zania 
problemów w ro ln ic tw ie .  R z �d 
natomiast  proponuje konkretne 
dzia�ania m.in.:

- nowe prawo �owieckie i odstrza� dzików
- pakt dla wsi 
- popraw� konkurencyjno�ci polskich rolników 
- uporz�dkowanie problemów z dziko �yj�c� zwierzyn� (bobrami, krukowatymi, 

�urawiami) 
- nowe prawo wodne 
- stabilno�� na rynkach rolnych (pomoc na rynku mleka i wieprzowiny) 
- wsparcie doradztwa rolniczego 
- wsparcie samorz�du rolniczego
 Zapowiada si� wspaniale. B�dziemy wnikliwie opiniowa� te projekty, wnosi� 

uwagi i propozycje rozwi�za� licz�c na efekty.
 Wszystkich naszych podlaskich rolników zach�cam, przysy�ajcie do biura 

Podlaskiej Izby Rolniczej swoje opinie i  przemy�lenia  zmian, które maj� nast�pi�.
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Wyst�pienia Podlaskiej Izby Rolniczej
Dzia�ania Zarz�du Podlaskiej Izby Rolniczej za okres stycze� � 

luty  2016r. koncentrowa�y si� g�ównie na realizacji bie��cych zada� 
statutowych samorz�du rolniczego województwa podlaskiego. 
Zarz�d PIR kontynuowa� prace podj�te przez poprzedników, 
dzia�aj�c w oparciu o Ustaw� o izbach rolniczych, Statut Podlaskiej 
Izby Rolniczej, kierunki dzia�ania okre�lone przez Walne 
Zgromadzenie PIR oraz wnioski zg�aszane przez Rady Powiatowe 
Podlaskiej Izby Rolniczej.

W szczególno�ci Zarz�d realizowa� nast�puj�ce dzia�ania:
- w sprawie zwi�kszenia stawki zwrotu w 2016r. producentom 

rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
nap�dowego;

- na wniosek Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich zosta�a 
przed�o�ona propozycja programu rozwoju rolnictwa dla 
województwa podlaskiego;

- wpisanie do dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 
�Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i 
le�nym� producentów przetworów mlecznych;

- zmian� regulacji normuj�cych kryteria przyznawania pomocy 
m�odym rolnikom w ramach poddzia�ania �Pomoc 
w rozpocz�ciu dzia�alno�ci gospodarczej dla m�odych 
rolników� obj�tego PROW na lata 2014-2020;

- uwagi do projektu zmiany ustawy Prawo �owieckie z�o�onej 
w Sejmie przez grup� pos�ów partii �Kukiz 15�;

- propozycj� zmian do ustawy Prawo �owieckie oraz zmiany 
rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 08.03.2010r 
w sprawie szczegó�owych zasad szacowania szkód �owieckich, 
jak równie� zmian metodyki szacowania;

- wyst�pienie dotycz�ce sprzeciwieniu si� zwi�kszenia obszarów 
OSN w województwie podlaskim o zawarte w rozporz�dzeniu 
Dyrektora Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z dnia 28 pa�dziernika 2015r w sprawie okre�lenia 
wód powierzchniowych wra�liwych na zanieczyszczenia 
zwi�zkami azotu ze �róde� rolniczych oraz obszarów 
szczególnie nara�onych;

- postulat PIR o zró�nicowanie kwoty pomocy dla producentów 
województwa podlaskiego z obszarów zagro�onych 
wyst�pieniem wirusa ASF;

Wyst�pienie do Krajowej Rady Izb Rolniczych:
- Opinia PIR do projektu rozporz�dzenia zmieniaj�cego 

rozporz�dzenie w sprawie szczegó�owych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia�ania 

�Rolnictwo ekologiczne� obj�tego PROW na lata 2014-2020. 
- Opinia PIR do projektu rozporz�dzenia MRiRW zmieniaj�ce 

rozporz�dzenie w sprawie szczegó�owych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia�ania 
�Dzia�anie rolno-�rodowiskowo-klimatyczne� obj�tego PROW 
na lata 2014-2020.

- Wniosek o wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniu 
spo�ecznym rolników z dnia 20.12.1990r tak, aby mo�liwe by�o 
zaliczenie okresów zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniu 
spo�ecznemu na zasadach ogólnych tj. w ZUS do okresów 
ubezpieczenia w KRUS, od których uzale�nione jest nabycie 
prawa do emerytury rolniczej. 

- Przedstawienie aktualnych problemów rolnictwa na terenie 
województwa podlaskiego. 

- Uwagi do pism Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dotycz�cych przygotowania przez samorz�d rolniczy 
informacji w zakresie szacowania kl�sk suszy oraz WPR i PS po 
2020.

- Wniosek o podj�cie stara� zmierzaj�cych do zmiany przepisów 
zwi�zanych z zabezpieczeniem finansowania komisji 
powo�ywanych do szacowania szkód powsta�ych na skutek 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Pozosta�e wyst�pienia:
- Wniosek do Biebrza�skiego Parku Narodowego w sprawie 

wykupu gruntów. 
- Wyst�pienie do Wojewody Podlaskiego o zmniejszenie 

populacji bobrów, zniesienie moratorium na odstrza� �osi 
w województwie podlaskim oraz w��czenie do odszkodowa� 
podlegaj�cych Skarbowi Pa�stwa szkód wyrz�dzanych przez 
�urawie, dzikie g�si oraz ptaki krukowate.

- Wniosek do Wojewody Podlaskiego o podj�cie dzia�a� 
w kwestii wprowadzenia systemu zast�pstw w rolnictwie.

- Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony �rodowiska 
w Bia�ymstoku o ograniczenie liczebno�ci stada �ubrów 
bytuj�cych w Puszczy Knyszy�skiej. 

Informujemy, i� wszystkie pisma s� do pobrania na stronie 
internetowej www.pirol.pl w zak�adce dzia�alno�� zarz�du, 
legislacja.

Iwona Denisuk
PIR Poros�y

Konferencja pod has�em - �om�y�ski
Obszar Rozwoju � co dalej?

Problemy i przysz�o�� rolnictwa, ale te� zagadnienia zwi�zane 
z rozwojem regionu i Program Rozwoju �om�y, by�y tematami 
wiod�cymi na sobotniej konferencji zorganizowanej 30 stycznia 
2016r w Pa�stwowej Wy�szej Szkole Informatyki i Przedsi�biorczo�ci 
w �om�y.

Za sto�em prezydialnym zasiedli minister Krzysztof Jurgiel, 
wiceminister Jacek Bogucki, pos�owie z �om�y Lech Ko�akowski 
i Bernadeta Krynicka, a tak�e prezydent �om�y Mariusz Chrzanowski 
oraz Adam Niebrzydowski, radny sejmiku i wiceprezes Podlaskiej 
Izby Rolniczej.

Spotkanie rozpocz�� pose� Lech Ko�akowski przedstawiaj�c 
g�ówne problemy rozwojowe �om�y�skiego obszaru rozwoju. W�ród 

nich wskazywa� m.in. brak dobrej drogi i kolei, ale przede wszystkim 
silnej gospodarki. Adam Niebrzydowski mówi� o problemach zwi�-
zanych z op�acalno�ci� produkcji rolniczej.

- W 2006 roku koszt produkcji jednego litra wynosi� 71 groszy, 
a teraz nawet 1,3 z�. Wielu producentów musi do tego dop�aca� 
� mówi� wskazuj�c, �e ceny sprzeda�y mleka zbli�aj� si� do 
poziomu z 2005 roku. - Najgorsza sytuacja jest jednak na rynku 
trzody chlewnej � podkre�la�. 

Prezydent Mariusz Chrzanowski mówi� o przyj�tym przez Rad� 
Miasta temu nowym Programie Rozwoju �om�y. Wyra�a� tak�e 
nadziej�, �e nowy rz�d Polski b�dzie wspiera� rozwój takich miast 
i takich obszarów jak �om�y�ski.
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Minister Krzysztof Jurgiel  zach�ca� do debat i rozmów o wa�nych 
dla Polski sprawach. Deklarowa�, �e rz�d chce budowa� 
spo�ecze�stwo obywatelskie. Zapowiada�, �e ju� wkrótce wicepremier 
Mateusz Morawiecki przedstawi strategie rozwoju Polski. 
Poinformowa�, �e cz�onkowie rz�du poznali ju� za�o�enia tego 
dokumentu. Rolnictwo i obszary wiejskie mog� si� rozwija� tylko w 
ramach rozwoju polskiej gospodarki � podkre�la�. 

Zapowiada� �pakt dla wsi� i jeszcze w tym roku mo�liwo�� 
skorzystania z jego pewnych instrumentów. - Chodzi o to, aby przy 
wsparciu Pa�stwa wykorzysta� zasoby jakie s� na wsi � mówi� 
dodaj�c, �e sam nie jest zwolennikiem inwestorów zewn�trznych.

Minister opowiada� o problemach z systemem wyp�at 
bezpo�rednich dla rolników, który kontroluje ju� Najwy�sza Izba 
Kontroli. - Nie chc� tego krytykowa�, nie robimy z tego 
propagandowej akcji, bo najwa�niejsze jest, aby rolnikom wyp�aci� 
dop�aty � mówi�, deklaruj�c, �e pieni�dze powinny zosta� przelane na 
konta rolników do ko�ca kwietnia.

Poza tym mówi� o zmianach planowanych na wzór europejski w 
prawie o handlu ziemi� rolnicz�, o potrzebie konsolidacji instytucji 
obliguj�cych rolnictwo, o przej�ciu doradztwa rolniczego 
i szkolnictwa rolniczego przez resort rolnictwa, oraz zapewnia�, 
�e KRUS nie b�dzie zlikwidowany. - Chcemy, aby dodatkowo pe�ni� 
funkcje socjalne jak w Niemczech � doda�. Na koniec wyst�pienia 
jeszcze raz zach�ca� do rozmów o wa�nych sprawach. - Nie obawiamy 
si� krytyki. Trzeba jednak wa�y� czas ile rz�dzimy - mówi� Jurgiel. 
Zwracaj�c si� za� do dzia�aczy izb rolniczych, doda�, �e izby rolnicze 
s� partnerem dla ministerstwa w Niemczech i u nas trzeba 

doprowadzi� do takich sytuacji.
Wiceminister rolnictwa Jacek Boguski przedstawi� dzia�ania jakie 

resort ju� podj��. Mówi�, �e pani premier podpisa�a rozporz�dzenie 
umo�liwiaj�ce wyp�acenie jednorazowej dop�aty dla producentów 
trzody chlewnej. Na ten cel jest przeznaczone 120 mln z�. Tyle samo 
pieni�dzy b�dzie tak�e dla producentów mleka. - To b�dzie po 1,4 
grosza do litra i w porównaniu z kar� za przekroczenie limitów 
produkcji wynosz�c� 90 groszy to pomoc jest znikoma, ale tyle 
mo�emy � mówi� Bogucki zapewniaj�c, �e ministerstwo podejmuje 
dzia�ania, aby rolnicy nie musieli p�aci� kolejnych dwóch rocznych rat 
tej kary. 

Bogucki mówi� tak�e o problemach ARiMR z wyp�at� dop�at 
bezpo�rednich i o uruchamianych przez rz�d nieoprocentowanych 
kredytów dla rolników, o odstrzale dzików w zwi�zku z chorob� ASF, 
o potrzebie i planach odbudowy hodowli trzody chlewnej oraz 
o ubezpieczeniach rolniczych. 

- Chcemy rozbija� monopole, chcemy odbudowywa� polsk� 
gospodark� � deklarowa� zapewniaj�c, �e w przypadku 
rolnictwa chodzi o wspieranie gospodarstw rodzinnych. - My 
w przeciwie�stwie do poprzedników nie b�dziemy mówi�, 
�e ministerstwo nic nie mo�e, �e wszystko ma za�atwi� niewi-
dzialna r�ka rynku. My�l�, �e jak si� tu spotkamy za rok, dwa, 
trzy, czy cztery b�dziecie pa�stwo widzie� pierwsze efekty 
odbudowy gospodarki � doda�.

PIR za 4lomza.pl, lomzynskie24.pl, mylomza.pl

ASF wczoraj! ASF dzisiaj!! ASF jutro !!? 
�ASF wczoraj! ASF dzisiaj!! ASF jutro !!?� pod takim tytu�em 29 

stycznia b.r. odby�a si� w Bia�owie�y konferencja po�wi�cona 
podsumowaniu dzia�a� zapobiegania i zwalczania wirusa 
afryka�skiego pomoru �wi�.

W spotkaniu, które odby�o si� pod patronatem G�ównego Lekarza 
Weterynarii uczestniczyli przedstawiciele weterynarii, le�ników, 
my�liwych oraz SGGW, Instytutu Badania Ssaków w Bia�owie�y 
i rolników.

Marek Pirsztuk G�ówny Lekarz Weterynarii omówi� aspekty 
prawne w zakresie zwalczania ASF. Poinformowa�, �e w pobli�u 
miejscowo�ci Gruszki (gmina Narewka, powiat hajnowski), 
w odleg�o�ci ok. 10 km od granicy z Bia�orusi� znaleziono ju� 85 
przypadek ASF u dzika. Powiedzia�, �e dotychczasowy program 
bioasekuracji nie spe�ni� w 100 % swojej roli, gdy� powinien on by� 
wprowadzany stopniowo i na d�u�szy okres.

Natomiast ze wzgl�du na niepewn� sytuacj� epizootyczn� 
zwi�zan� z wyst�powaniem ASF za wschodni� granic� Ministerstwo 
Rolnictwa zamierza wprowadzi� sanitarny odstrza� dzików, które 
stanowi� potencjalny rezerwuar tej choroby. Wyja�ni�, �e odstrza� ma 
by� wykonany w pasie o szeroko�ci ok. 50 km od granicy obszaru 
obj�tego ograniczeniami w województwie podlaskim oraz wzd�u� 
wschodniej granicy pa�stwa. Pirsztuk doda�, �e odstrza� ok. 40 tys. 
sztuk ma spowodowa� przerzedzenie populacji dzika do poziomu 0,5 
osobnika/km².  Zgodnie z opiniami ekspertów pomo�e to 
w ograniczeniu ryzyka zwi�zanego z rozprzestrzenianiem si� tej 
choroby we wschodnich regionach Polski, w szczególno�ci 
z terytorium Ukrainy i Bia�orusi.Podkre�la� równie�, �e UE 
przewidzia�a dop�aty na odstrzelanie dzików 400 z� za odstrzelon� 
loch�, a 316 z� za innego dzika. 

Marek Pirsztuk oznajmi�, �e na 2016 rok przewiduje si� 
wzmocnienie ochrony terytorium Polski i ca�ej UE przed 
rozprzestrzenianiem si� ASF. Program obejmuje dzia�ania 

nakierowane na zwalczanie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu si� 
wirusa, w tym:

1) b ad ani a  l ab orator y jne  w  k ier unku  w yk r yc i a  A S F 
przeprowadzane na terytorium Polski;

2) zakup 21 kontenerów ch�odniczych do przetrzymywania tusz 
dzików;

3) budowa od�owni �ywo�ownych do �apania dzików, które 
nast�pnie b�d� podlega�y odstrza�owi;

4) ubój lub zabicie �wi� na obszarze zagro�enia, obszarze obj�tym 
ograniczeniami lub obszarze ochronnym, w przypadku 
wyst�pienia ASF u dzików;

5) dzia�ania powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu 
zawiadomienia o podejrzeniu wyst�pienia ASF;

6) pobieranie próbek do bada� laboratoryjnych w kierunku 
wykrycia ASF lub przeprowadzanie kontroli gospodarstw 
w zakresie spe�niania wymaga� zwi�zanych z bioasekuracj�, 
przez powiatowego lekarza weterynarii na obszarze zagro�enia, 
obszarze obj�tym ograniczeniami lub obszarze ochronnym;

7) unieszkodliwienie tusz dzików, które nie mog� by� 
zagospodarowane przez my�liwych na obszarze zagro�enia, 
obszarze obj�tym ograniczeniami lub obszarze ochronnym;

8) zakup �rodków dezynfekcyjnych dla my�liwych i pracowników 
Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego Lasy Pa�stwowe, 
do przeprowadzania dezynfekcji miejsca odstrza�u dzików lub 
miejsca, w którym dokonano patroszenia dzika;

9) wzmocnienie �rodków bioasekuracji na drogowych przej�ciach 
granicznych z Bia�orusi� i Ukrain�;

10) prowadzenie przez Inspekcj� Weterynaryjn� szkole� 
i kampanii informacyjnych dla podmiotów prowadz�cych 
dzia�alno�� nadzorowan� zwi�zan� z produkcj� �ywno�ci 
pochodzenia zwierz�cego i pasz, a tak�e rolników, my�liwych, 
w�adz samorz�dowych oraz spo�ecze�stwa, maj�cych 

ci�g dalszy na str. 6
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ci�g dalszy ze str. 5

za zadanie przekazanie wiedzy na temat ASF.
Na zako�czenie swojej wypowiedzi Pirsztuk  oznajmi�, �e Polska 

ogólnie dobrze sobie radzi z wirusem ASF u dzików. Wirus przesuwa 
si� systematycznie spod granicy wschodniej w g��b kraju, ale bardzo 
wolno. 

Zygmunt Pejsak z Pa�stwowego Instytutu Weterynaryjnego 
w Pu�awach, opisa� jak wygl�da sytuacja zwi�zana z ASF. Powiedzia�, 
�e w rejonach, gdzie wyst�puje ASF nale�y utrzyma� nisk� populacj� 
dzików. Przewidywano, �e wirus b�dzie bardzo szybko si� szerzy�, 
�e w ci�gu roku dotrze na zachód kraju. Jednak te prognozy 
nie spe�ni�y si�, a wirus, który wyst�puje w naszej cz��ci Europy szerzy 
si� wolno. W ci�gu 2 lat wirus przesun�� si� zaledwie o 33km. Doda�, 
�e w Portugalii ASF zwalczano przez 37 lat, a w Hiszpanii przez 38 lat.

Obecnie w Polsce coraz wi�cej jest informacji na temat 
przenoszenia si� wirusa ASF. Jednak w ci�gu najbli�szych 7-10 lat nie 
uda si� wynale�� szczepionki. Wirus ten wyst�puje przede wszystkim 
we krwi i w tkankach pad�ych zwierz�t i w niewielkim stopniu 
przenosi si� przez �lin� i ka�. Chore zwierz�ta padaj� zanim zd��� 
wytworzy� przeciwcia�a, maksymalnie do 6 dni po zaka�eniu.

Profesor Pejsak porówna� szerzenie si� ASF do sposobu szerzenia 
si� w�cieklizny w�ród lisów, choroby, która przysz�a z Rosji 
i przemieszcza�a si� w g��b Europy. Dopiero zastosowanie szczepionki 
spowodowa�o popraw� sytuacji, ale nie wyeliminowa�o wirusa. Walka 
ze w�cieklizn� u lisów przynios�a efekt dopiero, gdy zredukowano 
populacj�, ale ca�kowicie nie zosta�a wyeliminowana. Profesor 
zwróci� uwag�, �e ASF mo�e by� przenoszony przez ludzi, je�li nie 
b�d� zachowywa� zasad bioasekuracji. Wówczas tempo roz-
przestrzeniania si� wirusa b�dzie du�o szybsze. Problemem jest te� 
obszar Puszczy Bia�owieskiej, gdzie obecnie jest zakaz polowa�.

Na wschodzie Europy sytuacja jest znacznie gorsza, �amane s� 
zasady bioasekuracji i zarówno w krajach nadba�tyckich, jak i na 
Ukrainie pojawiaj� si� wci�� nowe ogniska. Natomiast w�adze 
Bia�orusi utrzymuj�, �e od 2 lat nie ma u nich ASF. Zygmunt Pejsak jest 
zdania, �e Polska bez wspó�pracy z Ukrain� i Bia�orusi� nie ma szansy 
na uwolnienie si� od ASF. Doda�, �e odszkodowania dla rolników nie 
mog� by� zbyt niskie, ale te� nie powinno by� tak, �e hodowcom 
op�aci si� mie� ASF w swojej chlewni.

Wed�ug profesora Pejsaka w Polsce udaje si� utrzyma� ASF na 
niewielkim obszarze, gdy�  jest solidny monitoring, a wszystkie s�u�by 
wywi�zuj� si� ze swoich zada�. 

W podsumowaniu Zygmunt Pejsak poinformowa�, �e odno�nie 
zapowiedzianego przez Ministra rolnictwa odstrza�u sanitarnego 
dzików to powinno równie� odej�� si� od dokarmiania i polowa� 
z nagonk�, a roczny odstrza� powinien by� na poziomie 130-140 % 
stanu pog�owia. Odstrzelenie 100 % doprowadzi tylko do wzrostu 
populacji.

Tymczasem g�osy rolników okaza�y si� bardziej niepokoj�ce, 
rolnicy domagali si� niezw�ocznego podj�cia dzia�a� maj�cych na 
celu odstrza� dzików, który jest g�ównym wektorem szerzenia si� 
wirusa oraz jak najszybsze uwolnienie kraju od ASF dzików.

W opinii Pana Mariusz Nackowskiego reprezentuj�cego 

Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej �Podlasie� szerz�cy 
si� ASF u dzików na terenie Polski wynika z braku wiedzy w chwili 
pojawienia si� pierwszych przypadków ASF na terenie Polski.  
Bagatelizowanie dzików jako g�ównego wektora w przenoszeniu 
wirusa spowodowa�o przeniesienie ASF przez niezabezpieczon� 
granic� do Polski.

Pan Nackowski przedstawi� plan, który powinien by� 
niezw�ocznie wype�niony w celu zwalczenia afryka�skiego pomoru 
�wi� wyst�puj�cego u dzików:

1) Zabezpieczy� przed chorob� obszar ca�ego kraju stosuj�c 
ekologiczne metody regulacji populacji dzików dostosowuj�c 
ich ilo�� do naturalnej bazy pokarmowej w ich naturalnym 
�rodowisku, czyli w lesie.

2) W pasie kilkudziesi�ciu kilometrów od granicy wschodniej 
oraz w istniej�cych strefach zagro�enia i ochronnych ASF 
zaprzesta� planowego hodowania dzików i dokona� redukcji 
ich populacji do poziomu mo�liwie najni�szego tak aby wirus 
móg�by si� wyciszy�. Wzd�u� ca�ej granicy wschodniej ustawi� 
pu�apki �ywo�owne na dziki.

3) Ka�dy przypadek ASF dzików w strefach traktowa� jako skutek 
stale nadmiernej populacji dzików.

4) Jak najszybciej rozpocz�� nieograniczone polowania na lochy 
dzicze, co jest uznane przez EFSA za najskuteczniejszy sposób 
zmniejszania populacji dzika.

5) Podobnie do innych chorób dzikich zwierz�t oddzieli� ASF 
dzików od ASF �wi�. 

6) Wyznaczy� urz�d odpowiedzialny za zwalczanie ASF dzików 
w Polsce. 

7) Wprowadzi� dop�aty dla my�liwych do odstrzelonej lochy dzika 
w wysoko�ci 100 �/szt. oraz wynagrodzenie 50 z� za znalezienie 
pad�ej sztuki dzika.

8) Wymusi� na Unii zmian� zapisu w pierwotnej ustawie, 
opracowanej przez poprzedni rz�d, o ewentualnym 
poszerzeniu strefy czerwonej w przypadku stwierdzenia 
ogniska u �wi�, zamiast poszerzenia tej strefy w przypadku 
stwierdzenia przypadków ASF u dzików.

9) Wyznaczy� Zak�ady Mi�sne które b�d� kupowa�y tuczniki 
ze strefy czerwonej.

10) ��damy aby konsekwencje choroby zwalczanej z urz�du 
ponosi� Rz�d, a nie hodowca trzody chlewnej, u którego nie 
wykryto ogniska ASF.

Z kolei Witold Grunwald Cz�onek Zarz�du Podlaskiej Izby 
Rolniczej podczas dyskusji oznajmi�, �e  dla rolników najwa�niejsze 
jest to co b�dzie si� dzia�o w najbli�szym czasie na rynku trzody 
chlewnej. Rolnicy nie musz� liczy� dzików, aby wiedzie�, �e jest ich 
coraz wi�cej, tak jak szkód, które wyrz�dzaj� w uprawach rolnych. 
Zwróci� si� równie� o pomoc dla producentów, którzy zdecydowali si� 
na kontynuowanie produkcji oraz d�ugotrwa�e dofinansowywanie 
bioasekuracji.

Anna Pietraszewicz
PIR Poros�y
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26 stycznia br. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odby�o si� 
posiedzenie z Wiceprezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych 
Miros�awem Borowskim i Zarz�dem PIR Grzegorzem Leszczy�skim, 
Adamem Niebrzydowskim, Piotrem Rusieckim, Witoldem 
Grunwaldem. W spotkaniu uczestniczyli równie� Przewodnicz�cy 
Komisji ds. Rozwoju Obszaru Wiejskich Jan Wdowiak, przewod-
nicz�cym Komisji ds. Produkcji Ro�linnej i Zwierz�cej Antoni 
Sowi�ski oraz Przewodnicz�cy Rady PIR powiatu bia�ostockiego 
Ryszard �api�ski. Spotkanie by�o po�wi�cone najwa�niejszym 
problemom w rolnictwie.

Miros�aw Borowski Wiceprezes KRIR przekaza� informacj� na 
temat aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny, na temat dzia�a� 
podejmowanych na rzecz wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej 
i aktualnych problemów zwi�zanych z przypadkami wyst�powania 
afryka�skiego pomoru �wi� w Polsce oraz dzia�a� podejmowanych 
przez rz�d w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla 
producentów i eksporterów wieprzowiny.

Kolejn� kwesti� poruszan� na spotkaniu by�a zmiana sytemu 
doradztwa rolniczego. Do�wiadczenia lat ubieg�ych wskazuj�, 
�e o�rodki doradztwa rolniczego dzia�aj�ce jako samorz�dowe osoby 
prawne nie zawsze spe�niaj� oczekiwania rolników. Proponuje si� 
zatem, by ca�y system doradztwa rolniczego podlega� ministrowi 
rolnictwa i rozwoju wsi, dzi�ki czemu zapewniona zostanie 
jednolito�� wykonywanych zada� i wi�ksza kontrola ich 
prawid�owo�ci i skuteczno�ci, dla dobra korzystaj�cych z systemu 
doradztwa rolników. Proponuje si� tak�e izbom rolniczym 
powierzenie zada� zwi�zanych z prowadzeniem tego doradztwa, na 
wzór rozwi�za� francuskich czy austriackich. Izby rolnicze, jako 
najszersza reprezentacja wszystkich rolników, daj� bowiem 
gwarancj� prawid�owo�ci i rzetelno�ci wykonywania takich zada�.

Wiceprezes KRIR odnosz�c si� do zasad szacowania strat 

w ocenie samorz�du rolniczego stwierdzi�, i� zasady te powinny by� 
jak najszybciej kompleksowo uregulowane w ustawie Prawo 
�owieckie, a straty powinny by� szacowane przez niezale�nych 
ekspertów (przedstawicieli izb rolniczych). Wymienione zasady 
mog�yby zosta� powierzone izbom rolniczym jako zadania zlecone 
z zakresu administracji rz�dowej, po zapewnieniu koniecznych 
�rodków finansowych na ich realizacj�.

Ponadto poruszono kwesti� zasad sprzeda�y i dzier�awy gruntów 
rolnych. Zmiany w tym zakresie powinny szczególnie polega� na 
przyznawaniu komisjom do spraw kszta�towania ustroju rolnego 
szerszych uprawnie� zwi�zanych z podejmowaniem ostatecznej 
decyzji co do sprzeda�y czy dzier�awy nieruchomo�ci rolnych, by 
chronione by�y interesy polskich rolników pragn�cych rozwija� swoj� 

od lewej:G. Leszczy�ski-Prezes PIR, M.Borowski- Wiceprezes KRIR, 
P.Rusiecki- Cz�onek Zarz�du PIR

Iwona Denisuk
PIR Poros�y

153 rocznica wybuchu powstania
styczniowego

Najwa�niejsze problemy w rolnictwie
� spotkanie z Wiceprezesem Krajowej
Rady Izb Rolniczych

22 stycznia 2016 w Choroszczy odby�y si� obchody 153 rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego.

Uroczysto�ci patriotyczno-religijne rozpocz��y si� o 18:00 msz� 
�wi�t� w ko�ciele pw. �w. Jana Chrzciciela i �w. Szczepana M�czennika 
i by�y kontynuowane w Miejscu Pami�ci Narodowej zwanym 

�Szubienic�� przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy gdzie licznie 
zgromadzone delegacje z�o�y�y kwiaty i znicze.

Powstanie Styczniowe wybuch�o w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 
roku. By�o najwi�kszym zrywem niepodleg�o�ciowym Polaków 
w XIX wieku. Zako�czy�o si� tragicznie � �ycie straci�o kilkadziesi�t 
tysi�cy powsta�ców, wiele osób zes�ano na Syberi�, innym 
konfiskowano maj�tki.

Aby uczci� pami�� powsta�ców na miejsce licznie przybyli 
przedstawiciele w�adz lokalnych i krajowych. Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardzi�ski wraz z delegacj� choroszcza�skiej Rady Miejskiej, 
Pose� na Sejm RP Dariusz Piontkowski z PiS-u, reprezentanci 
ministrów Krzysztofa Jurgiela i Jaros�awa Zieli�skiego. Z ramienia 
Podlaskiej Izby Rolniczej w obchodach �wi�ta wzi�� udzia� delegat 
Bia�ostockiej Rady Powiatowej � pan Rafa� �ada.

od lewej Rafa� �ada- delegat PIR, Dariusz Piontkowski- Pose� PiS 
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Spotkanie w Ministerstwie �rodowiska
Nowelizacja ustawy Prawo �owieckie, zrównowa�ona gospodarka 

dzik� zwierzyn�, gospodarowanie rolnicze na terenach chronionych, 
to g�ówne tematy spotkania, które odby�o si� 20 stycznia 2016 r. 
w Ministerstwie �rodowiska z inicjatywy Podlaskiej Izby Rolniczej.

Podsekretarz Stanu G�ówny Konserwator Przyrody Pan Andrzej 
Szweda -Lewandowski oraz Podsekretarz Stanu Pan Andrzej 
Konieczny odpowiadali na liczne pytania uczestników spotkania, 
a byli w�ród nich m.in. przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej, 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podlaskiego Urz�du 
Wojewódzkiego, Urz�du Marsza�kowskiego Województwa 
Podlaskiego,  Regionalnej  D yrekcj i  Lasów Pa�stwowych 
w Bia�ymstoku, Polskiego Zwi�zku �owieckiego, Inspekcji 
Weterynaryjnej i Powiatu Sokólskiego.

Podczas spotkania podnoszono kwestie zwi�zane ze szkodami 
�owieckimi, po raz kolejny apeluj�c o rozwi�zania, które b�d� 
w sposób w�a�ciwy regulowa�y szacowanie szkód i wyp�at� 
odszkodowa�. Podkre�lono, �e obecnie funkcjonuj�ce przepisy s� 
nieadekwatne do realiów i przyczyniaj� si� do konfliktów pomi�dzy 
p o s z k o d o w a n y m i  r o l n i k a m i  a  s z a c u j � c y m i  s z k o d y, 
co nikomu nie s�u�y.

Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzeb� zrównowa�onej 
gospodarki dzik� zwierzyn�. Rozmiar wyrz�dzanych szkód 

w uprawach rolnych i le�nych a co za tym idzie rosn�ca warto�� 
wyp�acanych odszkodowa�, wskazuje na rosn�c� populacj� 
niektórych gatunków, m.in. bobra czy �osia. Dlatego tez nale�y podj�� 
dzia�ania zmierzaj�ce do redukcji populacji tych gatunków. 
Konieczny, zdaniem przedstawicieli naszego województwa, jest 
równie� zwi�kszony odstrza� dzików, przede wszystkim w celu 
zapobiegania rozprzestrzenianiu si� wirusa afryka�skiego pomoru 
�wi�.

Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczy�ski 
zadeklarowa� otwarto�� na dialog i wspó�prac�.Ze strony 
kierownictwa resortu �rodowiska pad�y zapewnienia o intensywnych 
pracach, które maj� zmierza� do tworzenia rozwi�za� dla 
przedstawianych problemów.

Z Podlaskiej Izby Rolniczej w spotkaniu uczestniczyli: Prezes 
Zarz�du Grzegorz Leszczy�ski, Witold Grunwald - Cz�onek Zarz�du, 
Piotr Stocki -Przewodnicz�cy Rady Powiatowej PIR w Hajnówce, 
Krzysztof Szaci�o- przewodnicz�cy Rady Powiatowej PIR w Mo�kach 
oraz dyrektor biura Barbara Laskowska.

Barbara Laskowska
PIR Poros�y

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatowej
PIR w Mo�kach

18.01.2016 na wniosek Delegata do Walnego Zgromadzenia PIR 
Pana Krzysztofa Szaci�o odby�o si� nadzwyczajne posiedzenie Rady 
Powiatowej PIR w Mo�kach w celu uzupe�nienia sk�adu Rady i wybór 
Przewodnicz�cego. Posiedzenie zwo�ano w skutek  wyga�ni�cia 
mandatu delegata i przewodnicz�cego - Stanis�awa Rogalskiego.

Sk�ad rady zosta� uzupe�niony osob� pana �ukasza Kakareko 
z gminy Knyszyn.

Ireneusz Olszewski
PIR Mo�ki

Podczas obrad Rady wybrany zosta� nowy przewodnicz�cy - 
Krzysztof Szaci�o, natomiast na delegata do Walnego Zgromadzenia 
wybrano Zbigniewa Dembowskiego.

Walka z ASF trwa
15 stycznia 2016 roku w Urz�dzie Marsza�kowskim odby�o si� 

spotkanie dotycz�ce ASF. Ko�a �owieckie reprezentowali 
przewodnicz�cy okr�gowych zarz�dów polskiego zwi�zku 
�owieckiego � z Bia�egostoku Jaros�aw �ukowski, z �om�y Jerzy 
W�ostowski i z Suwa�k Jan Go�dziewski.

W dyskusji wzi�li równie� udzia� przedstawiciele rolników, m.in. 
prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczy�ski. Gospodarzem 
spotkania by� Cz�onek Zarz�du Województwa Podlaskiego Stefan 
Krajewski.

Spotkanie dotyczy�o g�ównie afryka�skiego pomory �wi� (ASF) 
i walki z nim w województwie podlaskim. Pierwszy przypadek ASF 
w Polsce mia� miejsce 13 lutego 2014 r. Od tamtej pory na terenie 
ca�ego kraju stwierdzono 84 przypadki tej choroby � ostatni mia� 
miejsce 13 stycznia br.

Wszystkie ogniska choroby ograniczone s� do 10 gmin w trzech 
powiatach bia�ostockim, sokólskim i hajnowskim.

Najwi�ksza tendencja do rozprzestrzeniania si� ASF-u wyst�puje 
na granicy polsko-bia�oruskiej.

Krzysztof Pilawa podczas spotkania informowa� o tym, 
�e w Polsce sytuacja si� poprawia - obszar obj�ty restrykcjami 
zmniejszy� si� o trzy powiaty.

Gorzej jest jednak na Litwie, �otwie. Najgorsza sytuacja panuje 
za� w Estonii, gdzie obszar obj�ty restrykcjami to teren ca�ego kraju.

S�u�by weterynaryjne ca�y czas prowadz� dzia�ania maj�ce na 
celu walk� z ASF. W ubieg�ym roku wdro�ono program bioasekuracji. 
W tym roku wprowadzono aktywne poszukiwania pad�ych dzików w 
promieniu 3 km od ka�dego przypadku ASF. Planowane jest równie� 
m.in. wprowadzenie obszaru dzia�a� prewencyjnych � to 50 km od 
granicy obszaru obj�tego ograniczeniami oraz na ca�ej d�ugo�ci 
granicy z Bia�orusi� i Ukrain�.

Zakupionych zostanie równie� 21 kontenerów, w których 
przetrzymywane b�d� tusze dzików. Zostan� one przekazane do kó� 
�owieckich i nadle�nictw.

Oprócz tego nabyte zostan� równie� �ywo�owne od�ownie, czyli 
specjalne �klatki' , które pozwol� monitorowa� populacj� dzików pod 
wzgl�dem zdrowia, przemieszczania si� i ilo�ci osobników.

Podczas spotkania zosta� poruszony tak�e temat odstrza�u 
dzików. W tej kwestii wypowiadali si� reprezentanci kó� �owieckich 
i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa�stwowych. Zgodnie z planem 
odstrza� dzików, na trwaj�cy do 31 marca sezon �owiecki, zosta� ju� 
wykonany w wi�kszo�ci okr�gów. Teraz sp�ywaj� wnioski o ich 
zwi�kszenie, tak aby wykorzysta� sprzyjaj�c� pogod� i czas.

Reprezentanci my�liwych wnioskowali o zmiany w prawie 
�owieckim. Chodzi g�ównie o z�agodzenie przepisów dotycz�cych 
polowa� zbiorowych: przed�u�enie mo�liwo�ci polowa� zbiorowych 
równie� na luty, zwi�kszenie liczby naganiaczy i mo�liwo�� polowania 
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Ferie zimowe za nami. Za nami te� tegoroczne zimowisko, 
które by�o zorganizowane dla dzieci i m�odzie�y do 16 roku �ycia 
z województwa podlaskiego, których przynajmniej jedno z rodziców 
jest ubezpieczone w pe�nym zakresie lub jedno z rodziców jest 
uprawnione do �wiadcze� z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spo�ecznego.

W tym roku dzieci wyjecha�y do Ko�cieliska, pi�knej, 
malowniczej wsi podhala�skiej, która znajduje si� w powiecie 
tatrza�skim, w pobli�u Zakopanego. Uznawana jest za "Serce 
Podhala". Zimowisko trwa�o tylko dziesi�� dni- mówi� dzieci. To 
zdecydowanie za krótko jak na zimowe szale�stwa na stoku.

W programie by�a wycieczka do Zakopanego, wycieczka 
krajoznawcza do wsi Tatary,do Muzeum Jana Kasprowicza Harenda. 
Z atrakcji takich jak: zje�d�alnie, dzika rzeka, kaskady, masa�e wodne 
mog�y skorzysta� podczas pobytu na basenie w Aguaparku 
w Zakopanym.

Dzieci mia�y te� 5 dni jazdy na nartach. Dla tych, które stawia�y 
swoje pierwsze kroki na 2 lub 1 desce zorganizowane zosta�o wst�pne 
szkolenie jazdy  na nartach z profesjonalnymi instruktorami.

Podczas wypoczynku nie zabrak�o równie� zabaw na �niegu 
oraz konkursówi kuligu z ogniskiem.

Na zimowisko wyjecha�o 30 dzieci z powiatów: bia�ostockiego, 
monie ck ie go ,  z ambrow sk ie go ,  w y s okoma zow ie ck ie go , 
hajnowskiego, zambrowskiego,  augustowskiego, kolne�skiego 
i siemiatyckiego. Zakwaterowanie mia�y w Domu Wczasowym 
Harna� II w Ko�cielisku, w pokojach 4-5 osobowych i �azienk�. 

Radosne i wypocz�te dzieci wróci�y do swoich domów 4 lutego br. 

�Zima mo�e jest pi�kna, ale zimna, ca�a 
w bieli z malinowym rumie�cem o szyby zgrzyta nieprzyjemnie wydrapuj�c paznokciem kwiaty ostu�
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A. Artemiuk
PIR Poros�y

z psami tropi�cymi.
Rezultaty dzia�a� w walce z afryka�skim pomorem �wi� 

przedstawili tak�e podlascy le�nicy.
- W 2015 roku w stosunku do 2014 nast�pi� spadek populacji 

dzika o blisko 30 %. To w gospodarce �owieckiej bardzo dobry 
wynik � mówi� Piotr Wawrzyniak z RDLP.

- Przys�uchuj�c si� wypowiedziom ró�nych instytucji 
wydawa�oby si�, �e sytuacja jest niez�a a wr�cz dobra � 
komentowa� wypowiedzi uczestników spotkania prezes 
Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczy�ski. Reprezentant 
rolników pyta� jednocze�nie czy wraz ze zmniejszaj�ca si� 
ilo�ci� dzików zmniejsza si� ilo�� rolniczych wniosków 
o odszkodowania sk�adanych do kó� �owieckich.

Jak si� okaza�o liczba wniosków wzrasta, co jednak mo�e by� 
spowodowane wi�ksz� znajomo�ci� procedur ubiegania si� 
o odszkodowania w�ród poszkodowanych.

Ponadto le�nicy, a przede wszystkim my�liwi podkre�lali, 

�e odpowiedzialno�ci� za szkody wyrz�dzone przez dzik� zwierzyn� 
s� obarczani tylko oni, natomiast rolnicy nie bior� pod uwag�, 
�e tworz� sami dla dzikich zwierz�t �cieplarniane� warunki.

- Rolnicy nie bior� pod uwag� sugestii my�liwych � mówi� 
Jaros�aw �ukowski- Uprawy kukurydzy s� zak�adane 
bezpo�rednio przy lasach bez �adnych pasów oddzielaj�cych, 
gdzie mo�na by�oby zwierzyn� wyp�dzi� wytropi�.

Ripostowa� reprezentant Izby- My nie mo�emy upraw przenosi� 
sobie z miejsca na miejsce. Na naszym terenie nie da si� uprawia� 
innych zbó� ze wzgl�du na produkcj� mleka. Nie mamy alternatywy.

Przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej jednocze�nie 
podkre�lali, �e spotkania w takim gronie s� bardzo potrzebne.- 
Cieszymy si�, �e nawi�zuje si� dialog pomi�dzy my�liwymi 
i rolnikami, bo do tej pory nie zawsze i nie wsz�dzie dzia�o si� dobrze.

Uczestnicy zimowiska

Uczestnicy zimowiska

Uczestnicy zimowiska

ci�g dalszy ze str. 8
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Ka�da cielna krowa i ja�ówka to zysk  dla hodowcy.  Wiemy ju� od 
dawna, i� wzgl�dy ekonomiczne dyktuj�, aby krowa cieli�a si� raz w roku. 
Jednak aby tak si� sta�o, musi zosta� ona skutecznie zainseminowana 
w oko�o 60 - 90 dni po porodzie.  Skuteczna inseminacja wymaga jednak 
wychwycenia odpowiedniego momentu do wykonania zabiegu. Nic 
prostszego � mog�oby si� wydawa�, a jednak w�a�nie ten element 
uk�adanki  sprawia bardzo wiele k�opotów. Do�wiadczenie pokazuje, 
�e wykrycie rui mo�e by�  bardzo trudne równie� u sztuk w laktacji 
i m�odych. 

Dlaczego wykrycie rui mo�e sprawia� problemy? Dlaczego tak wielu 
hodowców narzeka, �e krowy i ja�ówki w ich stadzie nie pokazuj� rui 
w sposób, który umo�liwi�by �atwe jej wychwycenie?  Otó� powodów 
mo�e by� kilka, a podstaw� jest identy�kacja grupy technologicznej, której 
dotyczy ten problem.  Pierwszym krokiem powinno by� uwa�ne 
prze�ledzenie  zagadnienia reprodukcji stadzie. Przy tak zaawansowanej 
technologii umo�liwiaj� to np. komputerowe programy oborowe obecne 
w ka�dej wi�kszej hodowli lub po prostu  rozmowa z zaufanym  doradc�. 

Na co zatem nale�a�oby zwróci� uwag�? Oto kilka przyk�adów, 
o których cz�sto zapomina si� przy omawianiu tego zagadnienia:

 - Wp�yw pod�o�a na nat��enie objawów rujowych: beton jest 
najcz��ciej stosowanym pod�o�em w budynkach inwentarskich. 
Jednak w po��czeniu z odchodami i mokr� s�om� staje si� on bardzo 
�liski i nieprzyjazny dla zwierz�t. Krowy nie obskakuj� si� nawzajem 
z obawy przed urazami ko�czyn i po�lizgni�ciem. Koniecznie nale�y 
zapewni� zwierz�tom w�a�ciwe pod�o�e (poprzez starcie wierzchniej 
warstwy betonu, cz�stsze wygarnianie obornika). Nale�y jednak 
zachowa� umiar, gdy� zbyt szorstkie pod�o�e wywo�uje z kolei 
podra�nienia racic, co mo�e powodowa� kulawizny i niech�� do 
nadmiernego ruchu.

 - Kulawizny: Wszyscy wiemy, i� kulawe zwierz� porusza si� niech�tnie. 
Kulawizna wywo�uje ból i stres, zmuszaj�c zwierz� do d�u�szego 
le�enia. Krowa le��ca nie pobiera paszy, co z kolei mo�e prowadzi� do 
spadku kondycji cia�a.  Podkre�li� nale�y równie� konieczno�� 
wykonywania regularnej korekcji racic, która pozwala na zdiag-
nozowanie wielu schorze� i problemów jeszcze zanim b�d� widoczne 
�go�ym okiem�.  Top  Gen od kilku lat wspó�pracuje ze specjalist� 
zarówno w dziedzinie korekcji racic, jak i rozrodu - doktorem Lukasem 
Hlubkiem z Czech, który stoi na czele 30 osobowego zespo�u i ostatnio 
rozszerzy� teren dzia�ania równie� na Polsk�. 

 - Kondycja cia�a: powszechnie znany jest fakt, i� zaledwie jeden punkt 
spadku kondycji cia�a mo�e zablokowa� objawy rui u krowy lub  
ja�ówki.  Najwa�niejsze jest zatem w�a�ciwe  zbilansowanie dawki 
pokarmowej opracowanej dla poszczególnych grup tech-
nologicznych tak, aby  pokrywa�a ona zapotrzebowanie na produkcj� 
oraz reprodukcj�.  Nale�y pami�ta�, i� krowa jest przede wszystkim 
stworzona do bycia matk�  - w pierwszej kolejno�ci  musi produkowa� 
mleko (dla wykarmienia potencjalnego potomka) i g�ównie na ten cel 
pobiera energi�. Przy niskim poziomie zawarto�ci energii w paszy jej 
organizm nie b�dzie gotów do podj�cia wysi�ku zwi�zanego z 
ponownym zaj�ciem w ci���. Je�li dost�pno�� energii b�dzie wys-
tarczaj�ca dla produkcji i reprodukcji  wtedy z wi�kszym prawdo-
podobie�stwem krowa poka�e ruj� i si� zacieli.  

 - Zag�szczenie w sektorze: zauwa�ono prawid�owo�� � im wi�cej 
cielnych sztuk w sektorze, tym s�absze oznaki rui u zwierz�t 
niecielnych. Faktem jest, i� sztuki cielne nie wykazuj� ch�ci do 
obskakiwania zwierz�t w rui, co utrudnia wykrycie rui stoj�cej u 
osobników niecielnych. Nale�y pami�ta� o tym przy planowaniu 
przeklasowa� mi�dzy grupami.

 - Przeklasowania: Im wi�cej problemów metabolicznych w okresie 
oko�owycieleniowym, tym wi�ksze prawdopodobie�stwo cichej rui. 

Ma to zwi�zek z inn� dawk� pokarmow� dla krów po wycieleniu, 
a tak�e zat�oczonymi sektorami. Co wi�cej � ketoza, trudny poród, 
zatrzymanie �o�yska - powoduj� wyd�u�enie okresu mi�dzy-
ci��owego (od wycielenia do ponownego zacielenia) oraz ni�sz�  
skuteczno�� inseminacji. 

 - Niew�a�ciwa obserwacja stada: Podczas bada� przeprowadzonych na 
Uniwersytecie  Stanowym w Kansas przez Je�reya S. Stevensona 
udowodniono, i� �rednio 50% rui w stadach ameryka�skich mija 
niezauwa�onych z powodu braku w�a�ciwej obserwacji. �S� dwa 
klucze do sukcesu � prawid�owe wykrycie oznak rujowych 
i wychwycenie wszystkich latuj�cych si� sztuk w stadzie� � mówi autor 
bada�.  Nie ma innej drogi do  sukcesu w reprodukcji byd�a 
mlecznego, jak wy�mienicie wyszkolony pracownik sprawuj�cy 
kontrol� nad stadem.  Taka osoba wie, �e czas zadawania paszy nie jest 
odpowiedni do takiej obserwacji, gdy� wtedy nie zauwa�y g�ównego 
objawu rui. Jednak ka�dy pracownik powinien wykorzystywa� ka�dy 
mo�liwy czas na obserwacj� i �wy�owienie� ze stada  sztuk w rui.  
Pomoc� w tym zakresie sa niezaprzeczalnie zdrapki rujowe 
ESTROTECT oferowane przez Top Gen Sp. z o. o.  Jest to produkt w 
postaci samoprzylepnej  rolki o �atwym zastosowaniu, u�atwiaj�cy 
wykrycie rui stoj�cej. Jedna rolka wystarcza na 50 aplikacji, co przy 
obowi�zuj�cej cenie  daje  koszt 5,20 z� na wykrycie jednej rui.

- Stres cieplny � jest cz�stym powodem spadku wska�ników rozrodu 
w stadzie. Po pierwsze � zwierz�ta z mniejszym nat��eniem pokazuj� 
objawy rui, po drugie � organizm zainseminowanej samicy musi 
wykona� du�y wysi�ek energetyczny, aby dosz�o do zacielenia. 
W naturalnych  warunkach najwa�niejsze jest prze�ycie, wi�c w ob-
liczu niekorzystnych warunków �rodowiskowych organizm zapo-
biega implantacji zarodka w macicy lub po prostu nie dopuszcza do 
pokrycia (brak objawów rujowych).  W warunkach hodowlanych 
zmierzamy do tego, aby bez wzgl�du na warunki �rodowiska krowy 
i ja�ówki skutecznie si� zaciela�y, co wymaga czasem wi�kszej ilo�ci 
porcji nasienia  lub wi�kszej ilo�ci zabiegów na skuteczne zacielenie 
(tu pomóc mo�e zastosowanie w inseminacji nasienia buhaja 
o wyj�tkowo wysokiej p�odno�ci).  W powy�szej kwestii z pomoc� 
hodowcom  równie� wychodzi Top Gen oferuj�c  wentylatory 
w dwóch wielko�ciach do budynków inwentarskich, które zarówno 
dostarczamy, jak i na miejscu montujemy.

Podsumowuj�c powy�sze, wykrycie odpowiedniego momentu do 
inseminacji jest zagadnieniem szerokim i sprawiaj�cym wiele trudno�ci, 
zw�aszcza osobom niedo�wiadczonym lub nieuwa�nym. Jednak w wielu 
aspektach mo�emy liczy� na pomoc ze strony fachowców, takich jak 
doradcy hodowlani Top Gen, a tak�e nasi partnerzy: doktor Jacek N�dza, 
doktor Lukas Hlubek, oraz przedstawiciele �rm z którymi wspó�pracujemy: 
CRI, Cogent i Evolution. S� to fachowcy, którzy ch�tnie dziel� si� swoim 
do�wiadczeniem podczas wizyt na fermach i pomagaj� �otworzy� oczy� na 
pewne niezauwa�ane wcze�niej problemy. Warto podkre�li� fakt, i� Top 
Gen od wielu lat wspó�pracuje z doktorem Jackiem N�dz�, który jest 
uznanym w Polsce fachowcem w zakresie rozrodu zwierz�t i na �yczenie 
naszych klientów ch�tnie sk�ada wizyty na fermach. 

Pami�tajmy, �e podstaw� jest udane zdiagnozowanie problemu, 
i w niczym nie pomo�e nam zakup drogich systemów oborowych lub 
wykrywaczy rui, bo takie dzia�anie jest jak przyklejanie plastra na niegoj�c� 
si� ran�. Trzeba szuka� rozwi�zania u podstaw problemu, a w tym 
w�a�nie pomóc  mo�e fachowe doradztwo pracowników i partnerów 
Top Gen Sp. z o. o.

Pomoc dla hodowcy w skutecznym
wykrywaniu rui u krów i ja�ówek

Koordynator regionu pó�nocno-wschodniego Top Gen sp. z o. o. 
Pawe� Sztukowski

�ród�o: CRI (Bob Saar)
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nadmiar azotanów i azotynów oraz powstaj�cych z nich nitrozoamin 
powoduje trwa�e uszkodzenie w�troby i bardzo powa�ne os�abienie 
systemu immunologicznego. Koniecznie trzeba informowa� o tym 
spo�ecze�stwo,  w tym producentów i przetwórców �ywno�ci.

 3. Zainteresowanie produktami ekologicznymi o du�ej 
zawarto�ci przeciwutleniaczy (brak wyst�powania metali 
ci��kich i pestycydów nawet w ilo�ciach �ladowych) odbiorców 
w krajach takich jak: Chiny, Korea Po�udniowa, Indie, Japonia 
i inne.

Celem programu jest wzmocnienie na w/w rynkach obecno�ci 
polskich produktów ekologicznych poprzez promocj� i nawi�zywanie 
wspó�prac handlowych.

 4.  Edukacja �wiadomego klienta a nie tylko producenta
Celem programu jest zmiana nawyków �ywieniowych, 

propagowanie zdrowego od�ywiania produktami z gospodarstw 
rodzinnych zajmuj�cych si� produkcj� ekologiczn�.

 5. Wspó�praca producentów i przetwórców �ywno�ci 
ekologicznej z jednostkami naukowymi w obszarach takich jak 
nauka o �ywieniu cz�owieka (bromatologia), technologia 
�ywienia, medycyna, biochemia, chemia organiczna.

 a) Celem wspó�pracy  jest okre�lenie zawarto�ci przeciw-
utleniaczy, zwi�zków biologicznie czynnych mikro i makro-
elemetów w wybranych produktach ekologicznych i spraw-
dzenie ich dzia�ania na liniach komórek nowotworowych. 
Ponadto okre�lenie technologii uprawy  pomagaj�cej 
w  utrzymaniu zawarto�ci przeciwutleniaczy na poziomie 
sta�ym w produktach rolnych.

 b) Dodatkowym wa�nym celem jest opracowanie innowacyjnych 
produktów probiotycznych o w�a�ciwo�ciach prozdrowotnych 
w formie liofilizatów.

Celem jest przej�cie z formy p�ynnej biopreparatów o sku-
teczno�ci dwutygodniowej na form� liofilizowan� produktów 
utrzymuj�cych sta�� zawarto�� przeciwutleniaczy przez  okres 3 lat.

 6. Rozwój spó�dzielczo�ci,  w kooperacji  z grupami 
producenckimi i bran�owymi.

Celem programu jest rozwój spó�dzielczo�ci, która sprawdzi�a si� 
w krajach wysokorozwini�tych w zakresie owoców i warzyw, mi�sa, 
mleka oraz ich przetworów. Spó�dzielczo�� stawia w pierwszej 
kolejno�ci cz�owieka przed kapita�em, dlatego tak wa�na jest dla 
rolnictwa (grupy, która jest s�absza ekonomicznie). Spó�dzielnie s� 
w stanie szybko zidentyfikowa� nowe potrzeby zg�aszane przez 
konsumentów, a dzi�ki swojemu lokalnemu charakterowi pro-
pagowane przez nie rozwi�zania mog� by� �atwiej zaakceptowane 
przez klientów.

 7. Rozwój ma�ego handlu.
Celem programu jest promowanie i wspieranie drobnego handlu 

na targowiskach i bazarach. Drobny handel to elastyczno�� dzia�ania, 
indywidualizacja obs�ugi klienta, �atwo�� w nawi�zywaniu kontaktów 
z lokalnymi dostawcami i klientami. Drobny handel kupiecki by�, jest 
i najprawdopodobniej nadal b�dzie trwa�ym elementem krajobrazu 
handlu na Podlasiu.

 8. P o w s t a n i e  o � r o d k ó w  r e h a b i l i t a c y j n o  � 
wypoczynkowych i innowacyjnych laboratoriów badawczych 
na terenie województwa podlaskiego.

Celem programu jest nauka leczenia diet� i biopreparatami 
w po��czeniu ze specjalistami z Akademii Medycznej, technologami 
�ywno�ci, dietetykami. Wspó�praca z organizacjami pozarz�dowymi 
dzia�aj�cymi w obszarze edukacji zdrowotnej.

Powstanie niezale�nych innowacyjnych laboratoriów 

Szanowni czytelnicy prezentujemy projekt Strategii Rozwoju 
rolnictwa dla województwa podlaskiego. Rozwój rolnictwa jest 
tematem z�o�onym i szerokim, nie sposób zatem przedstawi� w tak 
krótkim opracowaniu ca�o�ci problematyki zwi�zanej z zagadnieniem 
rozwoju rolnictwa. Tym niemniej jest to próba syntetyzowania 
kierunków, w którym chcieliby�my pod��y�, by uratowa� zasoby 
naturalne i w�asny stan posiadania. Przez 13 lat uczestnictwa 
w strukturach UE, nie sporz�dzono dokumentu, który by uwzgl�dnia� 
charakter i specyfik�, a tak�e s�u�y� rozwojowi gospodarstw 
rodzinnych na Podlasiu, regionie b�d�cym najwi�kszym zag��biem 
rolników indywidualnych w ca�ej UE. Potrzebna jest strategia, która 
wykorzystywa�aby niezniszczone gleby, przez do�� liczny potencja� 
ludzki uczestnicz�cy w produkcji i sprzeda�y zdrowego produktu 
w kraju i za granic�.

Strategia Województwa Podlaskiego do roku 2030 przyj�ta przez 
samorz�d wojewódzki (posiadaj�ca cechy s�u��ce lobbystom), 
nie uwzgl�dnia nale�ycie rozwoju produkcji zdrowej �ywno�ci, w tym 
te� rozwoju gospodarstw rodzinnych. Dlatego te� Komisja Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Podlaskiej Izby Rolniczej, której mam zaszczyt 
pracami  k ierow a� ,  p o dj��a  prób �  s twor zenia  pro jektu 
uwzgl�dniaj�cego nasze rodzime potrzeby wyprodukowania 
produktów wysokiej jako�ci ,,by �ywno�� by�a lekarstwem, 
a lekarstwo po�ywieniem'', by konsumenci zdrowo od�ywiali si� 
a rolnicy mieli �ród�o godziwego utrzymania. Innowacj� jest odkrycie 
naturalnych mechanizmów i ich wykorzystywanie w �ywieniu, by 
zapobiega� a nie leczy�, a przez to podnie�� jako�� i d�ugo�� �ycia 
ludzi. Jest to te� próba pokazania, �e nie chcemy i nie musimy 
uczestniczy� w procesie produkcji i konsumpcji tzw. �mieciowej 
�ywno�ci, szkodliwej naszemu zdrowiu a tak szeroko i powszechnie 
wprowadzanej ró�nymi metodami przez doradców nastawionych na 
maksymalny zysk równie� na naszej podlaskiej wsi.

Podlaska Izba Rolnicza wspiera ekologiczne rolnictwo rodzinne, 
które jest form� przystosowan� do wymogów zrównowa�onego 
rolnictwa. Zapewnia równie� bezpiecze�stwo �ywieniowe bez 
zwi�kszania ingerencji w �rodowisko naturalne. Dlatego te� ochrona 
i rozwój gospodarstw rolnych jest jednym z podstawowych zada� 
Unii Europejskiej oraz Polski na podstawie Konstytucji, która 
gwarantuje, �e gospodarstwo rolne to podstawa ustroju rolnego.

Strategia Województwa Podlaskiego do roku 2030 jasno 
podkre�la specyfik�, dzi�ki której  województwo podlaskie 
postrzegane jest jako �Zielona kraina�. Podlaska Izba Rolnicza uwa�a, 
�e nale�y utrwala� t� unikalno�� i wyj�tkowo�� regionu jako podstaw� 
do rozwijania ekologicznych specjalno�ci. Dlatego tak bardzo wa�ne 
jest promowanie gospodarstw ekologicznych w naszym regionie. 
Uwa�amy, i� przed�o�one przez  Podlask� Izb� Rolnicz� propozycje 
powinny by� uwzgl�dnione w za�o�eniach do programów z Funduszy 
Europejskich na lata 2014-2020.

Propozycja programu rozwoju rolnictwa dla województwa 
podlaskiego:

 1. Wspieranie produkcji ekologicznej na Podlasiu. 
Gwarancj� jako�ci produktów ekologicznych jest m. in. po�o�enie 
gospodarstw ekologicznych na terenach nieuprzemys�owionych, 
w pobli�u kompleksów le�nych,  co korzystnie wp�ywa na �rodowisko 
rolnicze, w którym odbywa si� produkcja ekologiczna. - Celem 
programu jest promocja regionu województwa podlaskiego oraz 
gospodarstw rolnych produkuj�cych wysokiej jako�ci ekologiczne 
produkty.

 2. Tworzenie programów informacyjnych w zakresie 
wp�ywu pestycydów i syntetycznych nawozów mineralnych na 
zdrowie. Systematycznie pobierane pozosta�o�ci pestycydów oraz 

ci�g dalszy na str. 12

Projekt Strategii Rozwoju Rolnictwa 
dla Województwa Podlaskiego
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Jan Wdowiak
Przewodnicz�cy

Komisji  ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich

badawczych przy o�rodkach rehabilitacyjno�wypoczynkowych. 
Wyposa�enie w podstawowe urz�dzenia diagnostyczne (np. do 
badania alergii pokarmowej), jak równie� innowacyjne urz�dzenia jak 
np. spektrometr Ramana (dwucz�stotliwo�ciowy).

 9. Wypracowanie jednego wspólnego programu (pkt.1-9) 
dla wszystkich zainteresowanych  opisan� strategi�, gdzie nale�y 
uwzgl�dni�:

 a) Rozwój odnawialnych �róde� energii pomniejszaj�cych koszty 
produkcji oraz korzystnie wp�ywaj�cych na gospodark� 
energetyczn� na terenach wiejskich;

 b) Wprowadzenie i upowszechnienie zdrowego trybu �ycia 
z uwzgl�dnieniem immunoterapii zamiast chemioterapii;

 c) Powo�anie programów badawczych w celu weryfikacji 
za�o�onych hipotez naukowych;

 d) Powo�anie programów edukacyjno � wdro�eniowych 
w przedszkolach i szko�ach maj�cych na celu dobre nawyki 

�ywieniowe ze szczególnym uwzgl�dnieniem przeciwutleniaczy 
z mottem �lepiej zapobiega� ni� leczy��;

 e) Powo�anie wspólnego organu do kontroli i wprowadzania 
w �ycie programu strategicznego (produkcja-handel-o�rodki), 
poprzez stworzenie wspólnych zada� dla Podlaskiego O�rodka 
Doradztwa Rolniczego oraz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Przed�o�one propozycje do programu rozwoju rolnictwa dla 
województwa podlaskiego popieraj� eksperci: prof. dr hab. Kazimierz 
Pie�kowski FIG, prof. dr hab. Ewa Rembia�kowska, SGGW, prof. dr 
hab. Nadzieja Drela, UW, prof. dr hab. Danuta Ko�o�yn-Krajewska, 
SGGW

Podziękowanie
Zarząd Podlaskiej Izby Rolnicza w imieniu własnym oraz wszystkich rolników, poszkodowanych 

w wyniku ubiegłorocznej suszy, składa serdeczne podziękowanie pracownikom gmin oraz Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaangażowanych w prace komisji szacujących szkody suszowe.

Doceniamy Państwa pracę, ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby rolników. Rzetelna 
obsługa oferowana przez członków komisji pozwoliła rolnikom szybko otrzymać protokoły z szacowania 
szkód w gospodarstwach. 

Antoni Przyborowski
Urodzony w 1970 roku, mieszkaniec wsi Stare Kie�cze w gminie 

Kolno. W 1990 roku przej�� rodzinne gospodarstwo rolne o 
powierzchni 14 ha. Dzi�ki ci��kiej pracy, determinacji i ogromnej ch�ci 
rozwoju dzi� wspólnie z rodzin� gospodaruje na ponad 70 ha. 
W gospodarstwie prowadzona jest zarówno produkcja zwierz�ca jak 
i ro�linna g�ównie pod k�tem produkcji mleka. Ch�tnie dzieli si� swoj� 
wiedz� i do�wiadczeniem z rolnikami oraz dok�ada wszelkich stara�  na 
rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.

Antoni Przyborowski  - od  2011 zwi�zany 
z Podlask� Izb� Rolnicz� jako delegat Rady 
Powiatowej w powicie kolne�skim od bie��cej 
kadencji pe�ni funkcj� Przewodnicz�cego Rady 
ale tak�e cz�onka Komisji Bud�etowej oraz 
Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 
2008 roku pe�ni funkcj� Przewodnicz�cego 
Z w i � z k u  Z a w o d o w e g o  R o l n i c t w a 
�Samoobrona�.

Piotr Stocki
Piotr Stocki  Przewodnicz�c y Rady 

Powiatowej  Podlaskie j  Izby Rolnicze j 
w Hajnówce, z instytucj� zwi�zany jako delegat 
z Gminy Narewka od 2011 roku. Obecnie pe�ni 
równie� funkcj� przewodnicz�cego Komisji 
Bud�etowej oraz cz�onka Komisji ds. produkcji 
ro�linnej i zwierz�cej.

Urodzony w 1983 roku. �onaty. Z wyk-
szta�cenia Technik Le�nik, in�. Rolnictwa. 
Wraz z �on� Barbar� w Lewkowie Nowym 
prowadzi 45 hektarowe gospodarstwo rolne, 

nastawione g�ównie na produkcj� ro�linn�, cho� rozpoczyna równie� 
przygod� z produkcj� zwierz�c�. Utrzymuje niewielkie stado byd�a 
opasowego.

Bardzo czynnie zaanga�owa� si� w spo�eczn� prac� na rzecz 
rolnictwa i kultywacji podlaskich tradycji. Zach�ci� delegatów Rady 
Powiatowej w Hajnówce do wspólnego tworzenia wie�ca do�ynkowego 
na Do�ynki Wojewódzkie w Sokó�ce, gdzie zaj�li I miejsce w kategorii 
�Najpi�kniejszy wieniec tradycyjny�. Aktywny dzia�acz, który d��y do 
poprawy �ycia obecnych i przysz�ych rolników. Jego zmagania maj� na 
celu ukazanie trudu i roli rolnictwa. Twierdzi, i� ROLNIK to nie zawód, 
ROLNIK to sposób �ycia.

ci�g dalszy ze str. 11

Z POWA�ANIEM

Grzegorz Leszczy�ski
PREZES PODLASKIEJ

IZBY ROLNICZEJ
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WYWIAD

Wywiad z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Z Ministrem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Krzysztofem 
Jurgielem rozmawia Teresa 
Gaus.

T.G. Panie Ministrze, 
po raz drugi, po 10 latach 
p o w i e r z o n o  P a � s k i e j 
opiece nie tylko resort 
rolnictwa ale te� przy-
sz�o�� ca�ego polskiego 
rolnictwa. Jak Pan ocenia 
z m i a n y  n a  w s i ,  k t ó r e 
dokona�y si� w ci�gu tych 

ostatnich 10 lat? Czy to by� korzystny i dobrze wykorzystany czas 
dla rolników?

Mieszka�cy terenów wiejskich pokazali swój stosunek do tego 
ok re su  i  p op ar l i  na sz  prog ram w o st atn ich  w y b orach 
parlamentarnych.

Ocen� rz�dów poprzedniej ekipy przedstawi�em w grudniu. 
Koalicja PO�PSL zaniedba�a sprawy wsi i polskiego rolnictwa. Po 
o�miu latach sprawowania w�adzy i biernego administrowania 
jednym z najwa�niejszych sektorów polskiej gospodarki, trudno jest 
dostrzec w tym procesie za�o�enia spójnej polityki rolnej. Sytuacja 
zagro�e� funkcjonowania polskiego rolnictwa pog��bi�a si�, a w wielu 
dziedzinach �ycia na wsi mamy wr�cz do czynienia z sytuacj� 
katastrofaln�. Na polskiej wsi pog��biaj� si� obszary biedy 
i wykluczenia. Utrwali� si� regres w produkcji trzody chlewnej 
i w ogrodnictwie, a wielu rolnikom gro�� post�powania s�dowe 
i egzekucje komornicze z tytu�u nieuczciwych praktyk po�redników 
handlowych. Rz�d PO�PSL systematycznie zmniejsza� w krajowym 
bud�ecie nak�ady na rolnictwo, zgodzi� si� na zani�on� w stosunku do 
�redniej Unii Europejskiej wysoko�� dop�at bezpo�rednich 
oraz zmniejszenie bud�etu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dla 
Polski o ponad 4 miliardy euro.

Przypomn�, �e  za poprzednich rz�dów PiS na wsparcie rolnictwa 
przeznaczone by�o prawie 3% PKB, a nie jak za rz�dów PO-PSL � 
1,5%. Do tego poziomu chcemy powróci�.

T.G. Jakie priorytety wyznaczy�o sobie Ministerstwo 
Rolnictwa w dzia�aniach na najbli�sze lata? Jaka jest Pana wizja 
i recepta na wyj�cie z kryzysu, w którym tkwi obecnie polskie 
rolnictwo?

Ocenie ostatnich lat koalicji PO-PSL towarzyszy� opis zamierze� 
prac resortu w latach 2015-2019. W nim zawarte s� cele szczegó�owe, 
podporz�dkowane g�ównemu � poprawie jako�ci �ycia na terenach 
wiejskich. Kierunki dzia�a� uj�te zosta�y w ramach sze�ciu obszarów 
tematycznych. Obejmuj� one wspóln� polityk� roln� i wspó�prac� 
mi�dzynarodow�, konkurencyjno�� rolnictwa i gospodarki 
�ywno�ciowej oraz bezpiecze�stwo �ywno�ci, rozwój obszarów 
wiejskich, polityk� spo�eczn� , instytucje,  administracj�, 
programowanie i finansowanie oraz edukacj� i wiedz� na obszarach 
wiejskich. 

Jest to program otwarty. Jestem wdzi�czny organizacjom, 
zwi�zkom oraz innym reprezentantom �rodowiska rolniczego za 
pozytywn� reakcj�  na z�o�one zaproszenie do wspó�pracy w celu 
wspólnego rozwi�zywania problemów polskiego rolnictwa. Do 
resortu nap�yn��o wiele odpowiedzi na mój list wys�any do nich 
w grudniu ub. roku. Na ich podstawie zidentyfikowali�my ponad 800 
zada�, które zosta�y przyporz�dkowane i przekazane do analizy 
odpowiednim komórkom merytorycznym w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadania b�d� sukcesywnie realizowane, 
a informacje o tym przekazywane zg�aszaj�cym.

Jestem przekonany, �e dzi�ki nades�anym propozycjom 

dokument ten b�dzie obejmowa� wszystkie aktualne problemy 
rolnictwa i pozwoli na podj�cie stosownych dzia�a� w celu 
zrównowa�onego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

T.G. Jeste�my na samym pocz�tku wdra�ania nowego PROW 
na lata 2014-2020. Nie da si� ukry�, �e wymagania stawiane 
beneficjentom i niektóre procedury s� bardziej zawi�e, ni� 
w poprzedniej perspektywie. Czy Pana zdaniem konieczne b�dzie 
uproszczenie pewnych dzia�a� celem usprawnienia ca�ego 
systemu?

Od lat s�ysza�em wiele na temat uproszcze�, ale do tej pory nic nie 
zosta�o zrobione. Komisja Europejska nie zdecydowa�a si� na �adne 
powa�niejsze kroki w tym kierunku. Ten problem b�d� podnosi� 
podczas tegorocznego przegl�du Wspólnej Polityki Rolnej. WPR, 
jedna z najstarszych, wspólnotowych polityk musi by� uproszczona. 
Dzi�ki temu mo�e sta� si� bardziej efektywna, a jednocze�nie bardziej 
przyjazna beneficjentom.

Przegl�d jest tak�e dobr� okazj� do wprowadzenia zmian 
w ramach PROW 2014-2020.

T.G. Z jakich instrumentów wsparcia b�d� mogli skorzysta� 
rolnicy jeszcze w tym roku? 

Pod koniec stycznia przedstawili�my harmonogram planowanych 
naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W marcu rusz� 
nabory na �Premie dla m�odych rolników� � pomoc w rozpocz�ciu 
dzia�alno�ci gospodarczej oraz �Modernizacj� gospodarstw rolnych� 
� wsparcie inwestycji. W czerwcu planujemy uruchomienie dzia�ania 
�Tworzenie grup producentów i organizacji producentów�. 

T.G. Docieraj� do nas sygna�y, �e w tym roku wyp�ata 
p�atno�ci bezpo�rednich znacznie si� opó�nia. Z czego 
to wynika? Jak szybko rolnicy mog� liczy� na wyp�aty?

Dwa dni po obj�ciu urz�du ministra otrzyma�em informacj� od 
firmy realizuj�cej system informatyczny w ARiMR, �e nie b�dzie ona 
w stanie zrealizowa� zamówienia. Decyzj� podj��em szybko. 
Podpisany zosta� aneks i wprowadzony nadzór nad jego realizacj�. 19 
stycznia 2016 roku uruchomiono kluczowy modu� obs�uguj�cy 
system p�atno�ci bezpo�rednich. W Agencji prowadzony jest audyt, 
którego wyniki powinny by� wkrótce znane. Pami�tajmy te�, �e nowy 
system p�atno�ci obejmuje a� 18 ró�nych tytu�ów. Musimy 
dowiedzie� si� czy zbyt pó�no podj�to prace, czy brakowa�o nadzoru, 
czy by�y jeszcze inne przyczyny. To wymaga wyja�nienia. Nie to jest 
jednak dla rolników najwa�niejsze. Oni oczekuj� nale�nych im 
pieni�dzy. Zwracam uwag�, �e pomimo trudno�ci wyp�acili�my 
podobn� kwot� jak w latach poprzednich. 

Ponadto, ze wzgl�du na wyj�tkow� sytuacj� zwi�zan� z trud-
no�ciami na rynkach rolnych oraz ubieg�oroczn� susz� , 
zaproponowali�my dodatkowe rozwi�zanie pozwalaj�ce rolnikom 
sfinansowa� wydatki zwi�zane z prowadzeniem gospodarstwa 
w postaci kredytów obrotowych. B�d� one dost�pne w bankach 
wspó�pracuj�cych z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa po up�ywie 14 dni od dnia og�oszenia rozporz�dzenia 
w Dzienniku Ustaw. Bank   b�dzie ich udziela� na podstawie wniosku, 
do którego wnioskodawcy do��cz� za�wiadczenie wydane przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, w którym zostanie wskazana kwota, do 
wysoko�ci której mo�e by� udzielony kredyt (Ok.450z�/ha). 
Oprocentowanie kredytu pokryje ARiMR. Kredyt b�dzie realizowany 
w ramach formu�y de minimis.

T.G. Czy w systemie p�atno�ci bezpo�rednich na rok 2016 
Ministerstwo Rolnictwa przewiduje zmiany?

W bie��cej kampanii nie jest to ju� mo�liwe, gdy� poprzedni 
minister zadeklarowa�, �e nie b�dzie zmian do ko�ca lipca br. 
Natomiast do tego czasu przygotujemy zmiany, które b�dziemy 
chcieli wprowadzi� w �ycie w kampanii roku 2017.

T.G. Panie Ministrze, Pana �ycie oraz dzia�alno�� s� nie-

ci�g dalszy na str. 14
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rozerwalnie zwi�zane z Podlasiem. Od wielu lat wspó�pracuje 
Pan z Podlask� Izb� Rolnicz�, uczestniczy w spotkaniach przez 
nas organizowanych oraz wspiera swoj� wiedz� i do�-
wiadczeniem. W zwi�zku z tym rodzi si� pytanie o koncepcje 
resortu rolnictwa  w kwestii przysz�o�ci i kompetencji izb 
rolniczych w Polsce.

W Polsce funkcjonuje szereg organizacji pozarz�dowych. Bardzo 
wa�n� rol� powinny pe�ni� Izby Rolnicze, do których powinna by� 
przeniesiona cz��� zada�, np. zwi�zanych z mediacjami, czy 
doradztwem. W drodze dialogu z Izbami Rolniczymi b�dziemy 
przygotowywa� zmian� ustawy o samorz�dzie rolniczym, w wyniku 
czego jego rola powinna ulec zdecydowanemu wzmocnieniu. 

T.G. W ci�gu ostatnich kilku lat podlascy rolnicy zmagaj� si� 
z wci�� pi�trz�cymi si� problemami. Jednym z najpowa�niejszych 
jest obecnie Afryka�ski Pomór �wi� i ca�a lawina ogranicze� 
i skutków, jakie ze sob� niesie wyst�pienie wirusa. Wirus 
wyst�puje praktycznie wy��cznie u dzików, a konsekwencje jego 
pojawienia si� spadaj� na hodowców. Podlaska Izba Rolnicza 
systematycznie monitoruje sytuacj� zwi�zan� z ASF i wielo-
krotnie apelowa�a o redukcj� liczebno�ci dzików. Czy 
Ministerstwo pracuje nad rozwi�zaniami, które pozwoli�yby 
ograniczy� populacj� dzików i ewentualnie zmniejszy� strefy 
z ograniczeniami? 

Tym zagadnieniem zajmujemy si� ca�y czas. 18 stycznia br. 
w Dzienniku Ustaw opublikowane zosta�o rozporz�dzenie MRiRW 
w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej �Programu maj�cego na celu wczesne wykrycie zaka�e� 
wirusem wywo�uj�cym afryka�ski pomór �wi� i poszerzenie wiedzy 
na temat tej choroby oraz jej zwalczanie�. Celem programu jest 
wzmocnienie ochrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i terytorium Unii Europejskiej przed rozprzestrzenianiem si� wirusa 
ASF. Program obejmuje dzia�ania nakierowane na zwalczanie oraz 

zapobieganie rozprzestrzenianiu si� wirusa ASF.
Pod koniec stycznia br. odby�o si� posiedzenie Grupy Zadaniowej 

ds. �agodzenia skutków zwi�zanych z wyst�pieniem przypadków 
afryka�skiego pomoru �wi� pod nowym przewodnictwem 
podsekretarz stanu Ewy Lech. G�ówny Lekarz Weterynarii 
poinformowa� o zamierzeniach Komisji Europejskiej w sprawie 
rozszerzenia w naszym kraju obszaru obj�tego ograniczeniami 
o nowe gminy. W tej sprawie kilkakrotnie kierowa�em ju� pisma do 
komisarza ds. Zdrowia i bezpiecze�stwa �ywno�ci KE Vytenisa 
Andriukatisa. W ostatnim z nich wyrazi�em g��bokie zaniepokojenie 
dzia�aniami podejmowanymi  przez Komisj� Europejsk� w kwestii 
dotycz�cej rozszerzenia zakresu tego obszaru na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zwraca�em uwag�, �e to dzia�anie jest 
bezpodstawne i nie znajduje �adnego uzasadnienia z epizootycznego 
punktu widzenia. Takiego post�powania nie mo�na uzna� ani za 
adekwatne, ani za proporcjonalne do zaistnia�ej na terytorium Polski 
sytuacji. W naszym kraju ostatnie z trzech dotychczas wykrytych 
ognisk afryka�skiego pomoru �wi� stwierdzono 31 stycznia 2015 r. 
Poinformowa� komisarza, �e w przypadku przyj�cia przez Komisj� 
decyzji wykonawczej w powy�szym zakresie rozwa�� podj�cie 
dzia�a� prawnych zmierzaj�cych do weryfikacji takiej decyzji. Spraw� 
t� zg�osi�em tak�e do dyskusji podczas kolejnego posiedzenia Rady 
Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo�ówstwa Unii Europejskiej.

W ministerstwie podejmujemy te� dzia�ania zmierzaj�ce do 
maksymalnego ograniczenia potencjalnych zagro�e�. Bior�c pod 
uwag� niepewn� sytuacj� epizootyczn� zwi�zan� z wyst�powaniem 
afryka�skiego pomoru �wi� za wschodni� granic� Polski, podj�li�my 
decyzj� o wprowadzeniu odstrza�u sanitarnego dzików w pasie 
o szeroko�ci 50 km od granicy obszaru obj�tego ograniczeniami 
w województwie podlaskim oraz wzd�u� wschodniej granicy 
pa�stwa. Na forum unijnym zabiegam o to, aby Komisja Europejska, 
wykorzystuj�c �rodki z unijnego bud�etu, pomog�a Ukrainie 
w zwalczaniu wirusa ASF.

ci�g dalszy na str. 15
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rolnicy, których gospodarstwa po�o�one s� na obszarach OSN, b�d� mogli 
sk�ada� w oddzia�ach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe 

inwestycji, które maj� na celu ograniczenie przedostawania si� do 
�rodowiska naturalnego zwi�zków azotu pochodzenia rolniczego

ARR przyjmuje wnioski dotycz�ce nadzwyczajnego wsparcia 
w sektorze mleka i wieprzowiny

ARiMR przyjmuje wnioski o p�atno�ci (bezpo�rednie, dodatkowe, 
rolno�rodowiskowe w ramach PROW 2007-2013, rolno�rodowiskowo-

klimatyczne w ramach PROW 2014-2020, ekologiczne).
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Ponadto planujemy wprowadzi� sanitarny odstrza� dzików.
Kole jne dz ia�ania prowadzone s� w sprawie zmiany 

rozporz�dzenia  ws. wymaga� weterynaryjnych przy produkcji mi�sa 
przeznaczonego do uboju na u�ytek w�asny tak, aby rolnicy, których 
gospodarstwa znajduj� si� w 50 km pasie mogli dokonywa� uboju 
�wi� na u�ytek w�asny na niezmienionych zasadach.

T.G. Jeszcze jedn� wra�liw� spraw� dla naszych rolników 
stanowi� szkody w uprawach spowodowane przez dzik� 
zwierzyn�, g�ównie bobry, �osie i dziki, a ostatnio równie� 
�urawie. Wiemy, �e w przygotowaniu jest projekt ustawy 
o szkodach �owieckich. W jaki sposób zmiana ustawy wp�ynie na 
rozwi�zanie problemu liczebno�ci zwierzyny oraz szkód przez 
ni� spowodowanych?

Z naszej inicjatywy wraz z grup� pos�ów PiS przygotowali�my 

poselski projekt ustawy Prawo �owieckie. Mamy pe�n� �wiadomo��, 
�e skala wyzwa� wi���cych si� z rozwojem gospodarki rolnej 
i gospodarki �owieckiej wskazuje na piln� potrzeb� uchwalenia 
nowych regulacji w zakresie szkód �owieckich. Dlatego te� w projekcie 
zmieniono system wyp�aty odszkodowa� �owieckich. Zgodnie 
z sugesti� Trybuna�u Konstytucyjnego, cz��� obowi�zków w tym 
zakresie zosta�a przeniesiona na Pa�stwo. Zmienia to ca�y system 
wynagradzania za szkody �owieckie wyrz�dzane przez dziki, �osie, 
jelenie, daniele i sarny przekazuj�c kompetencj� dotycz�ce 
szacowania szkód �owieckich oraz wyp�aty odszkodowa� 
wojewodzie. Zarz�dcy i dzier�awcy obwodów �owieckich b�d� 
partycypowa� w wyp�acanych odszkodowaniach.

Teresa Gaus
PIR Sejny

Proponowane zmiany w prawie �owieckim
Niew�tpliwy i coraz bardziej zauwa�alny problem intensywnego 

wzrostu szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez zwierz�ta 
dziko �yj�ce, a w wyniku tego namna�aj�ce si� konflikty pomi�dzy 
rolnikami i my�liwymi, sta�y si� bod�cem do wprowadzenia zmian 
w ustawie z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. Prawo �owieckie (Dz.U. tj. 
z 2015 poz. 2168 z pó�n. zm.).

Projekt nowelizacji ustawy Prawo �owieckie, który wp�yn�� do 
Sejmu 15 stycznia 2016 r., zak�ada uwzgl�dnianie interesów obu tych 
grup spo�ecznych, urzeczywistniaj�c tym samym zasad� 
sprawiedl iwo�ci  spo�ecznej .  W uzasadnieniu projektu, 
Projektodawca podkre�la, i� w ostatnim czasie, w zwi�zku z na-
silaj�cym si� wzrostem szkód w uprawach rolnych, nierówno�� stron 
zaznaczy�a si� szczególnie po stronie rolników. Zmiana przepisów ma 
na celu wyeliminowanie tego zjawiska, z jednoczesnym po-
szanowaniem praw kó� �owieckich. 

G�ówny trzon nowelizacji stanowi zmiana instytucji szacuj�cej 
i wyp�acaj�cej odszkodowania z tytu�u szkód wyrz�dzonych przez 
zwierz�ta dziko �yj�ce i przerzucenie w zwi�zku z tym wi�kszej 
odpowiedzialno�ci na Pa�stwo. Projekt przewiduje bowiem, �e do 
wynagradzania szkód wyrz�dzonych w uprawach i p�odach rolnych 
przez dziki, �osie, jelenie daniele i sarny oraz przy wykonywaniu 
polowania, obowi�zany b�dzie, dzia�aj�c w imieniu Skarbu Pa�stwa, 
wojewoda w�a�ciwy ze wzgl�du na miejsce wyst�pienia szkód (art. 46 
projektowanej ustawy). Wojewoda ma w za�o�eniu dokonywa� 
ogl�dzin, szacowania szkód i, w drodze decyzji administracyjnej, 
ustalania wysoko�ci odszkodowania. Na pisemny wniosek w�a�ciciela 
lub posiadacza gruntów rolnych, w ogl�dzinach i szacowaniu szkód 
b�dzie móg�, poza w�a�cicielem lub posiadaczem gruntów rolnych 
oraz dzier�awc� lub zarz�dc� obwodu �owieckiego, uczestniczy� 
przedstawiciel, w�a�ciwej ze wzgl�du na miejsce wyst�pienia szkód, 
izby rolniczej.

Kluczowa, w kontek�cie narastaj�cego zjawiska poczucia 
niesprawiedliwo�ci w�ród rolników i my�liwych, jest regulacja 
odnosz�ca si� do mo�liwo�ci wniesienia zastrze�e� do protoko�u, 
sporz�dzonego po zako�czeniu ogl�dzin i oszacowaniu szkód (art. 
46b projektowanej ustawy), m.in. w zakresie wielko�ci szkody lub 
proponowanej wysoko�ci wynagrodzenia, w terminie 7 dni od 
przed�o�enia protoko�u do podpisu. W przypadku wniesienia 
zastrze�e� w zakresie proponowanej wysoko�ci wynagrodzenia za 
szkody, w�a�ciciel albo posiadacz gruntów rolnych oraz dzier�awca 
lub zarz�dca obwodu �owieckiego b�dzie móg�, w terminie 14 dni od 
dnia wniesienia zastrze�e�, przedstawi� opini� rzeczoznawcy 
wpisanego na list� rzeczoznawców, prowadzon� przez w�a�ciw� ze 
wzgl�du na miejsce wyst�pienia szkody izb� rolnicz� (art. 46b ust. 4 
projektowanej ustawy).

Warto zwróci� uwag�, �e decyzja w sprawie odszkodowania, 
wydana przez wojewod�, b�dzie ostateczna, a wi�c, aby j� podwa�y�, 
b�dzie trzeba wnie�� powództwo do s�du powszechnego (art. 46d ust. 
3 projektowanej ustawy).

Zupe�nym novum jest instytucja Pa�stwowego Funduszu 
Odszkodowawczego, którego dysponentem b�dzie wojewoda (art. 
50a projektowanej ustawy). �rodki Funduszu Odszkodowawczego 
pochodzi� b�d� m.in. z rocznych sk�adek wnoszonych przez 
dzier�awców lub zarz�dców obwodów �owieckich; darowizn 
i zapisów czy dotacji z bud�etu pa�stwa. De facto, obowi�zek 
naprawienia szkód za zniszczenia w uprawach rolnych pozostawiony 
b�dzie w dalszym ci�gu ko�om �owieckim,  jednak cz��� 
odpowiedzialno�ci przerzucona b�dzie na Skarb Pa�stwa, bowiem 
w przypadku gdy warto�� odszkodowania przekroczy zasoby 
funduszu odszkodowawczego, ró�nice te obowi�zany b�dzie pokry� 
wojewoda ze �rodków z bud�etu pa�stwa. Wysoko�� sk�adki 
uiszczanej na Pa�stwowy Fundusz Odszkodowawczy, uzale�niona 
b�dzie od wysoko�ci szkód �owieckich w roku poprzedzaj�cym rok 
ustalenia sk�adki przez w�a�ciwego wojewod�. Rozwi�zanie to, ma 
w za�o�eniu zapewni� zachowanie odpowiednich proporcji 
w finansowaniu pokrywania szkód z bud�etu pa�stwa. 

Zgodnie z projektem nowelizacja ma wej�� w �ycie 1 czerwca 
2016 r.

Adwokat dr hab. Ewa Katarzyna Czech
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Rusza pomoc z ARR
Informujemy, i� w dniu 18 lutego 2016 r. wesz�o w �ycie 

opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporz�dzenie Rady 
Ministrów w sprawie realizacji przez Agencj� Rynku Rolnego zada� 
zwi�zanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy 
dla rolników w sektorach hodowlanych(Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Wniosek o udzielenie wsparcia sk�ada si� w Oddziale Terenowym 
Agencji Rynku Rolnego w�a�ciwym ze wzgl�du na miejsce 
zamieszkania lub siedzib� producenta na formularzu opracowanym 
przez Agencj� Rynku Rolnego w terminie miesi�ca od dnia wej�cia 
w �ycie rozporz�dzenia, tj.  od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 
2016 r.

Wniosek o udzielenie wsparcia jest dost�pny na stronie 
internetowej Agencji www.arr.gov.pl.

Wsparcie udzielane b�dzie na wniosek producenta mleka lub 
producenta �wi�, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora 
oddzia�u terenowego Agencji w�a�ciwego ze wzgl�du na miejsce 

zamieszkania albo siedzib� producenta w terminie 3 miesi�cy od dnia, 
w którym up�ywa termin sk�adania wniosków o udzielenie tego 
wsparcia, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r.

�rodki finansowe z tytu�u wsparcia Agencja wyp�aci najpó�niej  
do dnia 30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporz�dzenia 2015/1853 
z dnia 15 pa�dziernika 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25).

Zgodnie z zapisami ww. rozporz�dzenia ARR b�dzie 
weryfikowa�a informacje zawarte we wnioskach oraz ustala�a 
pozosta�e dane niezb�dne do okre�lenia wsparcia w ramach 
przedmiotowego mechanizmu na podstawie rejestru zwierz�t 
gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierz�t (IRZ), 
administrowanym przez Agencj� Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Zach�camy do zapoznania si� z danymi zawartymi w ww. 
rejestrze w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

PIR za ARR

Bioasekuracja i wynikaj�ce z niej obowi�zki
Podlaska Izba Rolnicza, w zwi�zku z wyst�pieniem w Polsce 

choroby afryka�skiego pomoru �wi� (ASF) oraz Rozporz�dzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie 
�rodków pobieranych ze wzgl�du na wyst�pienie u dzików 
afryka�skiego pomoru �wi� ( DZ. U. z 2015 roku, poz.711) zwanego 
,,rozporz�dzeniem w sprawie ASF� przypomina o obowi�zkach 
hodowców �wi� w zakresie bioasekuracji gospodarstw po�o�onych 
na obszarach ochronnych, obj�tych ograniczeniami, oraz obszarach 
zagro�enia wymienionych w niniejszym rozporz�dzeniu, 
a obejmuj�cych: 

 1. Utrzymywanie �wi� w gospodarstwie w taki sposób, aby nie 
mia�y kontaktu z dzikami; 

 2. Tworzenie spisu trzody chlewnej z wyszczególnieniem na: 
prosi�ta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury oraz knurki, a tak�e 
aktualizowanie tego spisu; 

 3. Karmienie �wi� pasz� zabezpieczon� przed dost�pem zwierz�t 
wolno �yj�cych;

 4. Wy�o�enie mat dezynfekuj�cych przed wjazdami i wej�ciami do 
gospodarstw, wyjazdami oraz wyj�ciami z gospodarstw, 
w których s� utrzymywane �winie. Wy�o�enie mat obowi�zuje 
równie� wej�cia do wszystkich innych pomieszcze�, w których 
s� utrzymywane �winie, oraz wyj�cia z tych pomieszcze�;

 5. Osoby maj�ce kontakt z dzikami s� zobowi�zane do stosowania 
�rodków higieny niezb�dnych do ograniczenia ryzyka szerzenia 
si� afryka�skiego pomoru �wi�.

Zgodnie z ustaw� z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierz�t (Dz. U. 2004 Nr 91 poz. 872) rolnicy posiadaj�cy 

trzod� chlewn� powinni równie� pami�ta� o jej oznakowaniu, oraz 
w razie zmian w liczebno�ci stada zg�aszaniu tego do ARiMR. 
W przypadku padni�cia �wini w gospodarstwie po�o�onym na 
obszarze ochronnym lub zagro�onym, rolnik powinien 
poinformowa� o tym niezw�ocznie urz�dowego lekarza weterynarii. 
W odniesieniu do § 4 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 21 pa�dziernika 2010 r. w sprawie wymaga� 
weterynaryjnych przy produkcji mi�sa przeznaczonego na u�ytek 
w�asny (Dz. U. 207  poz. 1370 z pó�n. zm.), w momencie uboju �wi� na 
terenie gospodarstwa, fakt ten podlega obowi�zkowi zg�aszania do 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii a w przypadku gospodarstw 
po�o�onych na obszarze ochronnym i zagro�onym dodatkowo �winie 
przed ubojem musz� by� utrzymywane w gospodarstwie przez co 
najmniej 30 dni, oraz mi�so zostanie przebadane laboratoryjnie przed 
i po uboju. Do Powiatowego Lekarza Weterynarii nale�y te� zg�asza� 
przemieszczanie �wi� z gospodarstw po�o�onych na obszarze 
obj�tym ograniczeniami. Osoby, które w ci�gu 72 godzin polowa�y na 
z wierz yn� �own� lub od�owie  tak ich z wierz �t  zgodnie 
z Rozporz�dzeniem w sprawie ASR, nie mog� wykonywa� czynno�ci 
zwi�zanych z obs�ug� �wi�.

W przypadku znalezienia pad�ego dzika nale�y zg�osi� to do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Powiatowego Centrum 
Zarz�dzania Kryzysowego. Informujemy jednocze�nie, �e ka�de 
przemieszczanie �wi� musi by� zaopatrzone w �wiadectwo zdrowia 
wystawiane przez organ Inspekcji Weterynarii.

Redakcja PIR

Uwaga M�odzi Rolnicy
Przypominamy wszystkim rolnikom, szczególnie tym, którzy 

otrzymali premi� na rozpocz�cie samodzielnego gospodarowania, 
o konieczno�ci zg�oszenia gospodarstwa u Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Obowi�zek ten wynika z faktu z�o�enia o�wiadczeniao 
spe�nianiu wymaga� w zakresie ochrony �rodowiska, higieny 
i warunków utrzymania zwierz�t, gdzie jednym z punktów listy jest 
deklaracja �e "Gospodarstwo posiada zezwolenie na produkcj� pasz 
lub dokument potwierdzaj�cy rejestracj�".

Osoby, które tego nie zrobi� mog� zosta� ukarane sankcj� 
w postaci konieczno�ci zwrotu cz��ci otrzymanej premii za nie-
dope�nienie obowi�zku zg�oszenia gospodarstwa do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, jako podmiotu dzia�aj�cego na rynku pasz. 

Obowi�zek takiego zg�oszenia dotyczy praktycznie wszystkich 
gospodarstw rolnych. Przepisy mówi�, �e takiego zg�oszenie powinny 
dokona� podmioty (w tym gospodarstwa rolne) zajmuj�ce si� 
nast�puj�c� dzia�alno�ci�:

· wytwarzaniem produktów rolnych, w tym ich upraw�, zbiorem, 
przechowywaniem, przetwarzaniem, transportem lub ich 
wprowadzeniem na rynek,

· transportem lub przechowywaniem lub prze�adunkiem 
produktów rolnych lub pasz, w tym mieszanek paszowych,

· wprowadzaniem do obrotu mieszanek paszowych,
· wprowadzaniem do obrotu materia�ów paszowych.

Redakcja PIR
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Ostki � alternatywa na tereny zagro�one 
przez dzik� zwierzyn�

Liczebno�� dzikiej zwierzyny w Polsce z roku na rok zwi�ksza si�. 
Niew�tpliwie jest to bardzo pozytywne zjawisko. Jednak uprawy rolne 
s� coraz bardziej nara�one na szkody spowodowane przez t� 
zwierzyn�, co sprzyja narastaj�cym sporom i konfliktom pomi�dzy 
rolnikami a cz�onkami kó� �owieckich. 

Najwi�cej szkód wyrz�dzaj� dziki. W ci�gu kilku ostatnich lat ich 
populacja rozros�a si� i jest trudna do opanowania. Jest po prostu za 
du�a i problem z roku na rok nasila si�. Przyczyn� tego zjawiska by�o 
mniejsze ni� zak�adane  wykonanie planów �owieckich przez ko�a 
�owieckie. Oprócz tego, na przyrost populacji tych zwierz�t mia� 
wp�yw �agodniejszy klimat, jak i zmiany w prowadzeniu upraw przez 
rolników. Przedstawiciele kó� �owieckich obwiniaj� producentów 
rolnych, którzy obsiewaj� coraz wi�ksze po�acie pól, cz�sto a� do 
samego skraju lasu. Nie pozostawiaj� wolnej przestrzeni, na której 
�atwo upolowa� zwierzyn�. Je�eli jej nie ma lub po�a� jest zbyt w�ska, 
polowania s� mniej skuteczne. Dodatkowym problemem jest stale 
rozwijaj�ca si� infrastruktura, przez co dziki podchodz� coraz bli�ej 
siedlisk ludzkich. Naturalnym �rodowiskiem �ycia dzików jest las, 
jednak post�puj�ca urbanizacja oraz coraz wi�ksze powierzchnie 
upraw sprawi�y, �e dziki o wiele cz��ciej ni� kiedy� wkraczaj� na 
obszary zajmowane przez ludzi. Powstaj�ce nowe drogi, które 
przecinaj� naturalne tereny migracji obni�aj� bezpiecze�stwo 
zarówno ludzi, jak i dzików.

Ponadto zwi�kszy�a si� p�odno�� tych zwierz�t. Dziki te� szybciej 
dorastaj� i osi�gaj� dojrza�o�� p�ciow�. Lochy wypraszaj� si� teraz 
dwa razy w roku, a nie jak kiedy� tylko raz. Dziki rozmna�aj� si� na 
pot�g�. Wskutek tego w ci�gu 10 lat populacja dzika w Polsce wzros�a 
ponad dwukrotnie, przyczyniaj�c si� do coraz liczniejszych strat w 
uprawach. Dane, zgromadzone przez Polski Zwi�zek �owiecki 
pó�tora roku temu, mówi� o kolejnym wzro�cie populacji 
i kszta�towaniu si� liczebno�ci na poziomie oko�o 300 tysi�cy 
osobników. Najwi�cej dzików odnotowano w województwie 
zachodniopomorskim, najmniej w �wi�tokrzyskim. 

Rolnicy zgodnie z prawem zg�aszaj� si� do miejscowych kó� 
�owieckich z wnioskami o odszkodowania. Ich wysoko�� nie jest 
satysfakcjonuj�ca. Rolnicy licz� na odstrza�, ale pozbycie si� dzików 
nie jest �atwe nie tylko z powodów technicznych czy prawnych, ale te� 
etycznych. Na przyk�ad w ubieg�ym roku Minister �rodowiska, pod 
presj� rolników skróci� okresy ochronne. Jednak my�liwi odmówili 
odstrzeliwania loch i warchlaków. Z ich punktu widzenia takie 
dzia�anie by�oby niemoralne. 

Na ogó� wieczorami wataha rusza na �er. Wtedy pola i uprawy 
staj� przed nimi otworem. Dziki wybieraj� miejsca, w których 
w�a�ciwego pokarmu jest w bród. Na plantacjach obserwujemy 
przeoran� ziemi�, któr� to dzik przekopuje za pomoc� gwizdu, czyli 
ryja z tarcz� ryjow�, która u�atwia zwierz�ciu pozyskanie pokarmu. 
Dieta jest zdecydowanie ro�linna. Dziki przewa�nie wyrz�dzaj� 
szkody na polach po�o�onych blisko skraju lasu, najcz��ciej w uprawie 
kukurydzy � niszcz� plantacje zaraz po wysiewie. Lubi� tak�e zbo�a, 
szczególnie pszenic�, rzepak, do ich przysmaków nale�� te� 
ziemniaki. Poza tym zaobserwowano równie� zmian� sk�adu diety 

dzika � do niedawna ro�liny uprawne stanowi�y 25%, teraz liczba ta 
wzros�a do blisko 80%. Problem powszechnego wyst�powania dzików 
na plantacjach wymusi�y opracowanie wielu metod zapobiegania 
szkodom wyrz�dzanym przez zwierz�ta. Jedne s� mniej, inne bardziej 
skuteczne. 

Jednym z efektywniejszych i niegeneruj�cych dodatkowych 
nak�adów sposobów na zniech�cenie dzików do odwiedzania naszych 
plantacji jest wybór odpowiednich odmian. W przypadku pszenicy 
warto rozwa�y� upraw� form o�cistych, które s� szczególnie 
przydatne na terenach przyle�nych. Zdecydowanie rzadziej s� 
niszczone przez dziki i inn� zwierzyn� le�n�. 

Niestety, w dost�pnej na polskim rynku ofercie znajduje si� 
niewiele odmian jarych tego typu. Nale�y zauwa�y�, �e pszenice 
o�ciste dorównuj� plonem formom nieo�cistym. Trzeba wybra� tak�, 
która ��czy wysok� zdrowotno�� k�osa i li�cia ze stabilnym plonem. 
Tego typu odmiany dzi�ki bardzo dobremu profilowi zdro-
wotno�ciowemu doskonale udaj� si� po ka�dym przedplonie, 
w��czaj�c w to równie� kukurydz�. Warto, by odmiana posiada�a 
cechy wysokojako�ciowe. Przyk�adem mo�e by� odmiana jako�ciowa 
typu A � Quintus. Jest to pszenica jara �rednio wczesna, o wysokim 
plonie, cechuj�ca si� bardzo wysok� mas� tysi�ca ziaren. Jest 
tolerancyjna na fuzarioz� oraz odporna na rdz� �ó�t�, brunatn� i inne 
choroby li�ci. Toleruje przedplony zbo�owe oraz stanowiska o nad-
miernych opadach. 

Z uwagi na rosn�ce zagro�enie ze strony dzików i innych zwierz�t 
le�nych wybór odmian jarych o�cistych, w których zwierz�ta nie 
�eruj�, gdy� czuj� si� na takich plantacjach niekomfortowo jest 
najprostszym sposobem eliminowania strat spowodowanych przez 
zwierz�ta �owne. Zastanawiaj�c si� nad wyborem odpowiedniej 
odmiany warto rozwa�y� wybór pszenicy typu ostka, gdy� w ko�-
cowym efekcie okazuje si� to by� bardziej op�acalne, ni� nara�enie na 
zniszczenie ca�ych plantacji obsianych uprawami �nieo�cistymi�.

Anna Rogowska
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Komunikat prasowy ANR

 Biuro Regionalne w Bia�ymstoku
ul. Warszawska 6, 15-950 Bia�ystok

tel./fax (85) 743-66-61, 743-66-62, 743-69-94
e-mail: biuro10@tuw.pl

Towarzystwo Ubezpiecze� Wzajemnych 
�TUW" jest pierwszym, ogólnopolskim 
towarzystwem ubezpiecze� wzajemnych. 
Dzia�a od 1992 roku. 

Towarzystwo Ubezpiecze� Wzajemnych 
�TUW" � to nawi�zanie do tradycji polskich 
ubezpiecze�. Wzajemno�ciowa dzia�alno�� 
ubezpieczeniowa jest nastawiona na 
zaspokojenie potrzeb ubezpieczonych. 

Naszym wyró�nikiem spo�ród zak�adów 
ubezpieczeniowych sta�y si� Zwi�zki 
Wzajemno�ci Cz�onkowskiej (ZWC).

TUW�TUW" dzia�a za po�rednictwem 
agentów ubezpieczeniowych oraz biur 
terenowych zajmuj�cych si� akwizycj� 
ubezpiecze� oraz likwidacj� szkód.

Ubezpieczenia rolne
to nasza specjalno��

Ubezpieczenia obowi�zkowe
� Budynków wchodz�cych w sk�ad gospo-

darstwa rolnego
� Odpowiedzialno�ci cywilnej z tytu�u po-

siadania gospodarstwa rolnego
� Upraw od zdarze� losowych (dofinanso-

wane z bud�etu pa�stwa)
Ubezpieczenia komunikacyjne

� OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
� Autocasco
� NNWkierowcy i pasa�erów
� Assistance
� Zielona Karta
� AutoSzyby

Ubezpieczenia dobrowolne
� Mienia w gospodarstwach rolnych (Bez-

pieczna Zagroda)

� Sprz�tu rolniczego (Agrocasco)
� Zwierz�t od padni�cia i uboju z koniecz-

no�ci
� Drobiu w chowie fermowym
� (NNW)
� Odpowiedzialno�ci cywilnej w �yciu 

prywatnym
� Ochrona prawna
� �wiadczenia us�ug agroturystycznych

TUW �TUW" jest partnerem
Karty Du�ej Rodziny

Dodatkowe zni�ki na ubezpieczenia:
� Komunikacyjne � 15% zni�ki
� Maj�tkowe i rolne � 30% zni�ki
Filia w Bielsku Podlaskim
ul. Ko�ciuszki 10 lok. 4, 17-100 Bielsk Podlaski, 
tel./fax (85) 730-20-41,
e-mail: filia.bielskpodlaski@tuw.pl
Filia w Grajewie
ul. Pi�sudskiego 10, 19-200 Grajewo, 
tel./fax (86) 273-84-59, e-mail: oddz1020@tuw.pl
Filia w �om�y
ul. Pi�sudskiego 58, 18-400 �om�a, 
tel./fax (86) 216-22-93, e-mail: filia. lomza@tuw.pl
Filia w Soko�ach
ul. Rynek Mickiewicza1, 18-218 Soko�y, 
tel./fax (86) 274-12-08, e-mail: filia.sokoly@tuw.pl
Filia w Sokó�ce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokó�ka, 
tel/fax (85) 711-98-53, e-mail: filia.sokolka@tuw.pl
Filia w Suwa�kach
ul. Noniewicza 17, 16-400 Suwa�ki, 
tel./fax (87) 565-38-77, e-mail: filia.suwalki@tuw.pl

Zasady dzier�awy wolnych gruntów ANR
18 stycznia Waldemar Humi�cki - Prezes Agencji Nieruchomo�ci 

Rolnych - zatwierdzi� nowe zasady przeprowadzania przetargów na 
dzier�aw� wolnych gruntów b�d�cych w zasobach Agencji.

Zgodnie z podpisanym przez Prezesa Humi�ckiego zarz�dzeniem 
podstawow� form� zagospodarowania nierozdysponowanych 
gruntów b�d� przetargi ograniczone na dzier�aw� dla osób 
zamierzaj�cych powi�kszy� lub utworzy� gospodarstwo rodzinne.

Na przetargi ograniczone przeznaczone zostan� nieruchomo�ci 
rolne o powierzchni powy�ej 1 ha. Przyj�cie wi�kszego limitu (nie 
wi�cej ni� 5 ha) mo�liwe b�dzie po akceptacji, dzia�aj�cych przy 
oddzia�ach terenowych Agencji Rad Spo�ecznych (w ich sk�ad 
wchodz� przedstawiciele najwa�niejszych organizacji zrzeszaj�cych 
rolników). Dzier�aw� w formie przetargów ograniczonych obj�te 
zostan� równie� nieruchomo�ci rolne pochodz�ce z wy��cze� 
dokonanych na podstawie znowelizowanej 16 wrze�nia 2011 r. ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pa�stwa.

Najwa�niejsze jednak, �e umowy dzier�awy dla zwyci�zców 
przetargów ograniczonych zawierane b�d� na okres 10 lat. Jak 

powiedzia� Waldemar Humi�cki - Prezes Agencji Nieruchomo�ci 
Rolnych d�ugi okres umowy dzier�awy jest zgodny z oczekiwaniami 
rolników, zainteresowanych stabilnymi warunkami gospodarowania.

W 2016 roku ANR planuje wydzier�awi� w skali kraju ponad 100 
000 ha. Najwi�cej gruntów do dzier�awy w tym roku przeznacz� 
oddzia�y terenowe w: Szczecinie (36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha) 
i Gorzowie (17,5 tys. ha). W poszczególnych województwach mog� 
by� ró�ne wielko�ci dzia�ek rolnych przeznaczonych do dzier�awy 
w drodze przetargu ograniczonego. Tam gdzie �rednia powierzchnia 
gospodarstwa jest mniejsza od krajowej maksymalna wielko�� dzia�ki 
przeznaczonej do dzier�awy to 10,49 ha. W pozosta�ych regionach 
b�dzie zbie�na ze �redni� powierzchni� gospodarstw dla danego 
województwa. Zainteresowani t� form� gospodarowania ziemi� 
powinni zg�asza� si� do oddzia�ów terenowych Agencji 
Nieruchomo�ci Rolnych, które b�d� organizowa� i przeprowadza� 
przetargi.
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Inwestycje w gospodarstwach po�o�onych 
na OSN

Na terenie Polski ju� w 2004r. zosta�y podj�te dzia�ania dotycz�ce 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanowymi pochodzenia 
rolniczego, po czym zosta�y wyszczególnione obszary szczególnie 
nara�one zwane OSN. Okre�lenie tych rejonów nast�pi�o dot�d 
w trzech cyklach planistycznych sporz�dzonych na podstawie 
rozporz�dze� regionalnych zarz�dów gospodarki wodnej. 23  
pa�dziernika 2015r. Minister Rolnictwa I rozwoju Wsi podpisa� 
rozporz�dzenie w sprawie szczegó�owych warunków i trybu 
przyznawania i wyp�aty pomocy finansowej na operacje typu 
,,Inwestycje w gospodarstwach po�o�onych na OSN'' w ramach 
podzia�ania  ,, Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych'' 
obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

Warunki przyznania pomocy:
� Posiadanie gospodarstwa
� Po�o�enie  gospodarstwa przynajmniej w cz��ci na gruntach, 

które s� obj�te obszarem zwanym OSN nie wcze�niej ni� 1 maja 
2012 r.

� Prowadzenie  dzia�alno�ci  rolniczej  w zakresie produkcji 
zwierz�cej, z wy��czeniem chowu i hodowli ryb, chowu lub 
hodowli drobiu powy�ej 40 000 stanowisk oraz chowu lub 
hodowli �wi� powy�ej 2000 stanowisk o wadze ponad 30 kg lub 
750 stanowisk macior;

� Kierowanie gospodarstwem
� Posiadanie obywatelstwa pa�stwa cz�onkowskiego Unii 

Europejskiej
� Pe�noletnio��

Obszar OSN obj�ty wsparciem to obszar:
� Wyznaczony w latach 2012-2016
� Wyznaczony po raz pierwszy w cyklu planistycznym, czyli ten 

który nie pokrywa si� z pierwszymi naborami od 2004 roku
� Dla którego opracowany jest program dzia�a� maj�cy na celu 

ograniczenie odp�ywu azotu ze �róde� rolniczych
Pomoc przyznawana jest na operacj� polegaj�c� na realizacji 

inwestycji, która zapewni mo�liwo�� dostosowania gospodarstwa do 
wymaga� okre�lonych w programie dzia�a� wprowadzonych dla 
danego OSN. Dotycz� warunków przechowywania nawozów 
naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie oraz pasz 
soczystych. 

Refundacj� cz��ci kosztów mo�na uzyska� do:
� Budowy, rozbudowy lub zakupu:

- zbiorników do przechowywania gnojowicy lub gnojówki
-p�yt do gromadzenia lub przechowywania obornika
- zbiorników lub p�yt do przechowywania pasz soczystych
*wraz z zakupem i monta�em wyposa�enia jak i instalacji 
technicznej

� Rozbiórki i utylizacji materia�ów pochodz�cych z rozbiórki, której 
zrealizowanie jest niezb�dne w celu uko�czenia przedsi�wzi�cia

� Zakup aplikatorów gnojowicy typu:
-doglebowe redlicowe
-doglebowe talerzowe
-w��e wleczone

� Zakup wozów asymilacyjnych z aplikatorami gnojowicy typu 
okre�lonego powy�ej

� Zakup rozrzutnika  obornika i kompostu:
- z adapterem rozdrabniaj�cym poziomym i tarczycami 
rozrzucaj�cymi,

- z adapterem pionowym,
- z adapterem dwub�bnowym poziomym 
* wraz z wyposa�eniem
Do kosztów kwalifikowanych zaliczane s� dzia�ania opisane 

powy�ej. Zalicza si� równie� koszt transportu materia�ów oraz 
urz�dze�  s�u��cych realizacji operacji oraz koszty monta�u. 
Uwzgl�dni� równie� mo�na koszty ogólne, którymi jest : 
przygotowanie dokumentacji technicznej operacji ( kosztorys, 
projekt budowlany, oceny i raporty oddzia�ywania na �rodowisko, 
dokumentacja geologiczna i hydrologiczna, wypis i wyrys z katastru 
nieruchomo�ci, projekt technologiczny), sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty zwi�zane z kierowaniem 
robotami budowlanymi.

Pojemno�� pozyskanych zbiorników lub p�yt gnojowych powinna 
zapewni� przechowywanie nawozu naturalnego w okresie 6 miesi�cy 
oraz nie przekracza� wi�cej ni� 15 % pojemno�ci mechanizmu 
przeliczonego na utrzymywane zwierz�ta inwentarskie, w prze-
liczeniu na du�e jednostki przeliczeniowe (DJP-umowna jednostka 
liczebno�ci zwierz�t hodowlanychw gospodarstwie, wed�ug polskich 
norm odpowiadaj�ca jednej krowie o masie 500 kg.)

Pomoc udzielona jest w formie zwrotu cz��ci poniesionych 
i udokumentowanych kosztów operacji, przyznawana w wysoko�ci:
� 60% kosztów kwalifikowanych- w przypadku operacji 

realizowanej przez m�odego rolnika;
� 50% kosztów kwalifikowanych � w przypadku operacji 

realizowanej przez rolnika nie b�d�cego m�odym rolnikiem;
Pomoc przyznawana jest i wyp�acana maksymalnie do kwoty 

50 tys. z� na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
Wnioski beneficjent sk�ada osobi�cie lub za po�rednictwem 

operatora wyznaczonego tj. przesy�k� rejestrowan�  nadan� w ter-
minie naboru do oddzia�u regionalnego oddzia�u ARiMR w�a�ciwego 
na miejsce realizacji operacji lub za po�rednictwem biura 
powiatowego ARiMR w�a�ciwego na miejsce realizacji operacji. 
Termin naboru wniosków og�oszony zosta� na stronie internetowej 
Agencji, w terminie 10 luty-10 marzec 2016r.

Informacje o nab or ze oraz p omo c w w y p e�nieniu 
dokumentacji mo�na uzyska� w biurach Podlaskiej Izby 
Rolniczej.

Sylwia Truchel
PIR Zambrów



Z ZIO�OWEJ APTECZKI

20

K�cik zio�owyK�cik zio�owyK�cik zio�owyK�cik zio�owyK�cik zio�owyK�cik zio�owy
Z ziołowej apteczki
Kiedy za oknem coraz cz��ciej zamiast s�o�ca pojawia si� 

deszcz lub �nieg zaczynaj� nam doskwiera� równie� drobniejsze, 
czasem powa�niejsze problemy ze zdrowiem. Podatno�� na 
przezi�bienia w du�ej mierze zale�y od ogólnej kondycji naszego 
organizmu. Zm�czenie, stres, krótkie zimowe dni sprzyjaj� 
�apaniu infekcji. Mimo bogactwa �rodków farmakologicznych na 
pocz�tek polecamy wypróbowanie znanych i cenionych od lat 
naturalnych metod leczenia.

Chyba najpopularnie jsz�  ro�l in� stosowan� przy 
przezi�bieniach i grypie s� kwiaty lipy. Drzewa lipowe s� do�� 
cz�sto spotykane w naszej szeroko�ci geograficznej. W Polsce 
wyst�puj� dwa dziko rosn�ce gatunki lipy- lipa drobnolistna 
i szerokolistna. Oba gatunki maj� bardzo podobne w�a�ciwo�ci, 
ró�ni� si� jedynie okresem kwitnienia. A to kwiat w�a�nie jest 
najwi�kszym darem pozyskiwanym z tej ro�liny. Wprawdzie 
z drzew lipowych pozyskuje si� tak�e biel, który znajduje si� tu� 
pod kor� lipow�, jednak jest on stosowany w mniejszym zakresie 
ni� kwiaty. Kwiatostany przeznaczone do suszenia najlepiej jest 
zbiera�, gdy panuje sucha i gor�ca pogoda, wtedy bowiem s� 
najbardziej aromatyczne i zawieraj� najwi�cej cennych 
sk�adników. A tych ro�linie nie brakuje. Kwiaty lipy zawieraj� 
cenne flawonoidy, olejki eteryczne i zwi�zki �luzowe. Z tego 
powodu napar z kwiatów lipy dzia�a napotnie, przeciwzapalnie, 
moczop�dnie, a tak�e uspokajaj�co. Dzia�anie napotne ma 
równie� gor�ca k�piel z dodatkiem suszonych kwiatów lipy 
szerokolistnej. Od setek lat napary z lipy polecane s� przy 
przezi�bieniach, anginie, zapaleniu gard�a i oskrzeli, w stanach 
gor�czkowych.

W kwiatach lipy znajdziemy tak�e du�e ilo�ci witaminy PP, 
która bierze udzia� w przemianie w�glowodanów, t�uszczów, 
bia�ek, a tak�e utrzymuje w dobrym stanie nab�onek skóry, 
przewód pokarmowy i uk�ad nerwowy. Ro�lina zawiera te� sporo 
kwasu askorbinowego, czyli witaminy C, która uszczelnia 
naczynia krwiono�ne i chroni przed przezi�bieniem.

Skarbnic� drogocennych witamin i sk�adników mineralnych 
jest te� czarny bez. Dawniej uwa�any za ro�lin� magiczn�, 
siedlisko z�ych mocy i duchów zmar�ych. W wierzeniach 
ludowych utrzymywa�o si� przekonanie, �e wykopany bez �ci�ga 
na prze�ladowc� kurcze r�k i nóg. St�d bez nie by� krzewem 
niszczonym, ale obdarzanym szacunkiem. Równie� dzi� mo�na 
go spotka� w wielu sadach i ogrodach. I s�usznie, poniewa� owoce 
i kwiaty czarnego bzu s� zasobne w substancje lecznicze niczym 
ma�a apteka. Jeszcze przez nasze babcie by� znany jako �rodek 
wzmacniaj�cy odporno�� organizmu oraz �agodz�cy objawy 
przezi�bienia i grypy. Wszystko to za spraw� zawartych 

w kwiatach ro�liny flawonoidów i kwasów fenolowych. Ponadto 
bogate s� w kwasy organiczne, sterole, olejek, garbniki, triterpeny, 
sole mineralne. Zawarto�ci� po�ytecznych substancji kwiatom 
nie ust�puj� równie� owoce. S� bogate w glikozydy antocyjanowe, 
pektyny, garbniki, kwasy owocowe, witaminy (szczególnie z grupy 
C i A), sole mineralne (wapnia, potasu, sodu, glinu i �elaza).

Napar z kwiatów lub sok z owoców to wszechstronny lek na 
przezi�bienie. Dzia�a on silnie napotnie, szybko obni�a te� 
gor�czk�. Wykrztu�ne w�a�ciwo�ci pozwalaj� oczy�ci� oskrzela 
z zalegaj�cej w nich wydzieliny. Dzia�a �agodnie przeciwbólowo, 
zatem pomaga upora� si� np. z bólem g�owy i gard�a cz�sto 
towarzysz�cym przezi�bieniu, a w�a�ciwo�ci przeciwwirusowe 
i przeciwzapalne u�atwiaj� pokonanie choroby.

Zarówno w kwiatach, jak i w owocach s� zwi�zki maj�ce 
korzystny wp�yw na uk�ad trawienny i moczowy. Przede 
wszystkim dzia�aj� lekko przeczyszczaj�co i reguluj� trawienie, 
�agodz� wzd�cia i zgag�. Czarny bez jest te� ro�lin� cenion� 
w kosmetyce. Przemywanie twarzy ciep�ym naparem z kwiatów 
dzia�a oczyszczaj�co i przeciwzapalnie. Przetwory z kwiatów 
i owoców bzu wspomagaj� równie� proces usuwania z organizmu 
toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. 
Pami�tajmy jednak, �e spo�ycie surowych owoców bzu 
czarnego mo�e spowodowa� zatrucie, spowodowane 
zawarto�ci� sambunigryny. Ulega ona jednak ca�kowitemu 
rozk�adowi podczas suszenia kwiatów b�d� owoców. 
Spo�ywajmy wi�c je na zdrowie!

Poni�ej przedstawiamy kilka przepisów z wykorzystaniem 
kwiatów lipy oraz bzu.

Herbatka z kwiatów czarnego bzu 
(mieszanka):

l �y�ka kwiatu czarnego bzu, l �y�ka bratków, l �y�ka kwiatu 
lipowego, 2 szklanki wody, sok z malin lub porzeczek.

Zio�a wymiesza�, zala� dwiema szklankami wrz�cej wody, 
przykry�, pozostawi� na 15 minut. Przecedzi�, przyprawi� 
dodatkiem soku malinowego lub porzeczkowego. Pi� po 1/2 
szklanki co 2 godziny.

Mieszanka przeciwgorączkowa :
4 czubate �y�ki kwiatu czarnego bzu, 4 �y�ki kwiatu lipowego, 

3 �y�ki suszonych owoców malin wymiesza� razem. �y�k� sto�ow� 
mieszanki zio�owej zala� szklanka ciep�ej wody. Gotowa� na 
wolnym ogniu pod przykryciem 3-4 minuty. Odstawi� na 10 
minut. Odcedzi� i pi� ciep�e 3 razy dziennie 15 minut po jedzeniu. 
Mo�na os�odzi� miodem.

Teresa Gaus
PIR Sejny
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Co� s�odkiegoCo� s�odkiego
do kawydo kawy
Co� s�odkiego
do kawy

Co� s�odkiegoCo� s�odkiego
do kawydo kawy
Co� s�odkiego
do kawy

Sernik czekoladowy

 Sk�adniki: 1,25 kg bia�ego sera, 5 jajek, 2 �y�ki 
m�ki ziemniaczanej, 300 g gorzkiej lub 
deserowej czekolady, 100 ml �mietany 30% lub 
36% t�uszczu, ½ szklanki cukru pudru, 300 g 
ciastek czekoladowych mog� by� dowolne w 
tym bezglutenowe, 100 g mas�a 82% t�uszczu, 
3 �y�ki kawy rozpuszczalnej
Przygotowanie:  Ciastka czekoladowe 
pokruszy� i wymiesza� z rozpuszczonym. 
Form� do pieczenia wysmarowa� t�uszczem i 
wylepi� mas�  z ciastek wraz z bokami formy. 
Jajka ubi� z cukrem na puszyst� mas�. 
Czekolad� rozpu�ci� w wodnej k�pieli  wraz 
z e  � m i e t a n �  i  k a w � .  S e r 
prze�o�y� do miski i ubij
a �  p r z e z  c h w i l � 
mikserem, potem 
po��czy� z jajkami, 
p�ynn� czekolad� oraz m�k� 
ziemniaczan�. Mas� serow� 
wy�o�y� do formy i piec w 
nagrzanym piekarniku do 180 

stopni przez oko�o 2godz. Po wyj�ciu z 
piekarnika sch�odzi� sernik i wstawi� na par� 
godzin do lodówki. Po wyj�ciu kroi� 
ogrzanym no�em.
Kruche babeczki z czekoladą

Sk�adniki na kruche babeczki: 250 g m�ki,  3 
�y�ki cukru pudru, 1 �y�eczka cukru 
waniliowego,  125 g mas�a, 1 �ó�tko,  50�60 g 
wody
Nadzienie: 150 g czekolady , 70�90 g 
�mietany kremówki, d�em malinowy, migda�y 
lub inne orzechy

P r z y g o t o w a n i e : 
Zagnie�� kruche ciasto 
z w/w sk�adników. 
Odmierzy�  m�k�, 
doda� cukier puder, 

cukier z wanili� i mas�o 
i posieka�, a� mas�o b�dzie 

drobne. 
W t e d y 
d o d a � 

� ó � t k o , 
w o d �  i 

z a g n i e � � . 
Wa�kowa� na 

l e k k o 
om�czonym blacie, 

a potem za pomoc� szklanki 
w yc i na� kó�ka o �rednicy wi�kszej 
ni�  foremki. Wyklei� foremki ciastem. 
Wstawi� do nagrzanego do 200°C piekarnika i 
piec ok. 15 minut (do zrumienienia). Do 
miseczki wrzuci� czekolad� w kostkach i wla� 
kremówk�, wstawi� w rondelku z gor�c� wod� 
i pozostawi� do momentu, a� czekolada si� 
roztopi. Pomiesza�. Na dno babeczki po�o�y�  
troszk� d�emu, potem wla� mus czekoladowy 
i udekorowa� orzeszkiem. Odstawi� do 
st��enia musu czekoladowego w babeczkach.

Orzechowe pączki
  Sk�adniki: Rozczyn: 2 �y�ki mleka, 
2,5 dag dro�d�y, 1 �y�ka cukru, 2 �y�ki maki 
pszennej
P�czki ciasto: ok. 50 dag maki pszennej, 20 
dag orzechów w�oskich , 1 jajko, 4 �ó�tka, 4 
�y�ki cukru 1 �y�eczka  cukru waniliowego, 5 
dag mas�a, 1 szklanka mleka, 2 �y�ki spirytusu, 
4 �y�ki �mietany 18%, starta skórka z 1 cytryny
Do dekoracji: cukier puder
Wykonanie: Dro�d�e rozkruszy� i prze�o�y� 
do ciep�ego mleka. Doda� cukier i m�k� 
pszenn�. Wszystko razem wymiesza�, nakry� 
r�cznikiem kuchennym i odstawi� w ciep�e 
miejsce na oko�o 30 minut. Bia�ko ubi� na 
sztywn� mas�, doda� cukier, cukier waniliowy 
i ubija�. Nast�pnie doda� �ó�tka i ubija�, a� 
masa powi�kszy swoj� obj�to��. Cytryn� 
umy�, sparzy�, wysuszy� i zetrze� skórk� na 
tarce o ma�ych oczkach. Do du�ej miski 
wsypa� po�ow� m�ki pszennej. Orzechy 
w�oskie zmieli� w maszynce do orzechów, 
doda� do m�ki i razem wymiesza�. Nast�pnie 
doda� ubite jajka, rozczyn, ciep�e roztopione 
mas�o, ciep�e mleko, spirytus, �mietan� i 
start� skórk� z cytryny. Wszystko razem 
wymiesza� i wyrabia� r�k�, dosypuj�c m�k� 
pszenn�. Nast�pnie ciasto posypa� lekko 
m�k� pszenn�, odstawi� w ciep�e miejsce i 
nakry� r�cznikiem kuchennym, a� ciasto 
podro�nie. Ciasto wy�o�y� na lekko obsypany 
m�k� stó� i rozwa�kowa� na grubo�� oko�o 1 
cm. Wykrawa� literatk� kó�ka i k�a�� na stó� 
obsypany m�k�. Odstawi� na oko�o 30-60 
minut, a� podrosn�. Do garnka wla� olej i do 
gor�cego oleju w�o�y� p�czki. Sma�y� na z�oty 
kolor z dwóch stron i usma�one wyk�ada� na 
r�cznik papierowy. Ostudzone p�czki 
posypa� cukrem pudrem.

Ogłoszenia
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T MTe ch n o l o g i a  E M  sk u te c z n i e 
i trwale przywraca glebie w�a�ciwo�ci 
warunkuj�ce jej �yzno�� i urodzajno��. 
O�ywienie gleby i jej regeneracja przy-
czynia si� do wi�kszej przyswajalno�ci 
sk�adników pokarmowych w postaci 
makro i mikroelementów. Gleba odznacza 
si� du�� zdolno�ci� utrzymywania 
dynamicznej równowagi. Uprawa roli aby 
by�� ekonomiczna i racjonalnie wy-
korzystuj�ca potencja� gleby musi by� 
prowadzona w zgodzie z natur� a nie 
wbrew niej. 

TMTechnologia EM  to: 
� zablokowanie wyst�powania chorób 

g r z y b o w y c h  i  z w i � k s z e n i e 
o d p o r n o � c i  r o � l i n  n a  a t a k i 
szkodników, 

� lepsze wykorzystanie nawozów 
i udost�pnienie ro�linom trudno 
p r z y s w a j a l n y c h  z w i � z k ó w 
mineralnych z gleby, 

� l�ejsze zabiegi agrotechniczne, 
� p r z y g o t o w a n i e  d o s k o n a � e g o 

stanowiska pod kolejne uprawy, 
� przerwanie procesu degradacji 

i zakwaszenia gleby. 
Z A S TO S O WA N I E  T E C H N O -

TMLOGII EM  OZNACZA WI�KSZE 
ZBIORY O LEPSZEJ JAKO�CI PRZY 
Z M N I E J S Z O N Y C H  KO S Z TAC H 
PRODUKCJI 

Zawarto�� próchnicy w glebie, pH, 
dost�pno�� przyswajalnych form azotu, 
fosforu, potasu, magnezu i mikro-
elementów jest wyznacznikiem �yzno�ci 
gleby. Dzi�ki stosowaniu Efektywnych 
Mikroorganizmów� nast�puje skuteczna 
i trwa�a poprawa najistotniejszych 
parametrów gleby, które maj� bezpo�redni 
wp�yw na wzrost efektu ekonomicznego. 

Oryginalna Technologia EM� zatrzymuje 
zachodz�ce w os�abionej intensywn� 
upraw� glebie gnicie materii organicznej 
i zast�puje je procesami odpowiadaj�cymi 
za odbudowanie próchnicy i ustabili-
zowanie pH (odkwaszanie) gleby i stop-
niowe udost�pnianie ro�linom pot-
rzebnych jej substancji w optymalnych dla 
niej formach i proporcjach. Dzi�ki zawar-
to�ci bakterii azotobacter mo�liwe jest te� 
wzbogacanie gleby o azot tak jak przy 
ro�linach motylkowych.

Wraz z odbudowywaniem warstwy 
próchniczej poprawia si� struktura gleby 
i ro�liny lepiej znosz� zarówno susz� jak 
i d�ugotrwa�e deszcze. Woda lepiej wch�a-
nia si� do próchnicznej gleby, która mo�e 
przyj�� zdecydowanie wi�cej deszczu. Na 
glebie po wyschni�ciu nie tworzy si� tzw. 
skorupa. Korzenie s� lepiej rozwini�te 
i mog� wykorzystywa� w miar� potrzeby 
zmagazynowan� wcze�niej wod�, której 
w zdegradowanej glebie brakuje. 

Technologia EM� pozwala odbu-
dowa� �yzno�ci gleby zdegradowanej, ale 
te� zbudowa� �yzno�� gleb o niskiej klasie. 
Tempo tego przy stosowaniu oryginalnej 
technologii EM� jest uzale�nione od 
sposobu nawo�enia , intensywno�ci 
uprawy, klimatu, stosunków wodnych 
i typu gleby, dla tego zawsze warto sko-
rzysta� z konsultacji naszych specjalistów. 
Powszechnie wiadomo, �e naturalny 
proces odbudowywania �yzno�ci gleby 
mo�e trwa� wiele lat. �ycie biologiczne 
w glebie przy jej intensywnej uprawie 
i braku nawozów organicznych trzeba 
wspiera� z pomoc� Efektywnych Mikro-

TMorganizmów EM . 
Je�li do masy organicznej w glebie 

TMdostarczymy EM  wówczas zaczynaj� 

one dominowa� nad mikroorganizmami 
chorobotwórczymi, co objawia si� fer-
mentacyjnym procesem rozk�adu i mine-
ralizacj�. 

Najlepsze efekty przynosi stosowanie 
Technologii EM zgodnie z zaleceniami dla 
poszczególnych grup upraw.

Bardzo wa�na jest systematyczno�� 
przeprowadzania zabiegów, gdy� pozwala 
ona zwi�kszy� ogólny wynik ekonomiczny 
gospodarstwa i jednocze�nie zmini-
malizowa� koszty zastosowania samej 
Technologii EM. 

Zalecenia znajd� Pa�stwo
u dystrybutorów

oraz na stronie www.emgreen.pl

Korzy�ci ze stosowania Efektywnych 
Mikroorganizmów TM:

� POPRAWA STRUKTURY GLEBY

� SZYBKI ROZK�AD RESZTEK 
PO�NIWNYCH, S�OMY, POPLONY, 
OBORNIKA ITP.

� HAMOWANIE PROCESÓW 
GNILNYCH I PRZENOSZENIA 
CHORÓB ODGLEBOWYCH

� WI�ZANIE WOLNEGO AZOTU Z 
POWIETRZA

� INTENSYWNY ROZÓJ SYSTEMU 
KORZENIOWEGO

� LEPSZE PRZYSWAJANIE NAWOZÓW

� POPRAWA KONDYCJI I ZDROWIA 
RO�LIN

Greenland Technologia EM Sp. z o.o. jest wy��cznym i licencjonowanym 
producentem Efektywnych Mikroorganizmów. Koncepcja Efektywnych Mikro-
organizmów (EMTM) zosta�a opracowana ju� w latach osiemdziesi�tych XX wieku przez 
Prof. Teruo Higa z Akademii Rolniczej w Ryukyu na wyspie Okinawa w Japonii. Tylko 
stosowanie oryginalnych produktów �rmy Greenland Technologia EM Sp. z o. o. gwaran-
tuje uzyskanie dobrych wyników. Z uwagi na istniej�ce podróbki prosz� zwraca� uwag� 
na opakowania, aby zawsze by�y zamkni�te, zawiera�y logo EMTM i hologram. 



Generalnym Dystrybutorem na województwo podlaskie jest Prosperita Sp. z o. o., spó�ka nale��ca do Podlaskiej Izby Rolniczej

Spó�ka dzia�a na terenie wszystkich powiatów 
województwa podlaskiego maj�c swoje punkty 
sprzeda�y w Biurach Podlaskiej Izby Rolniczej.

Nasza oferta:
� kolczyki � niska cena, 
 szybki czas realizacji

� produkty firmy EM Greenland �
 efektywne mikroorganizmy

� towary wspomagaj�ce chów 
 i hodowl� zwierz�t

� wype�nianie wniosków o dop�aty 
 bezpo�rednie oraz rolno�rodowiskowe

PROSPERITA Sp. z o.o. ul. Lipowa 30/110, Bia�ystok 

jest w 100% w�asno�ci� Podlaskiej Izby Rolniczej 
i prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� od 2000 roku.

Adresy siedzib Biur Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej
POWIAT ADRES TELEFON

augustowski ul. Przemys�owa 6B, 16-300 Augustów 509 197 794

bia�ostocki Poros�y 36D, 16-070 Choroszcz 85 676 08 62

bia�ostocki ul. Lipowa 30 lok. 110, 15-427 Bia�ystok 
(wej�cie od ul. Przejazd)

85 869 13 93

bielski ul. Bia�owieska 107, 17-100 Bielsk Podlaski 607 327 607

grajewski ul. Fabryczna 4 pok. 102, 19-203 Grajewo 86 261 10 86

hajnowski ul. Pi�sudskiego 10 pok. 12, II pi�tro, 17-200 Hajnówka 885 272 730

kolne�ski ul. 11-go listopada 1 pok. 004, 18-500 Kolno 86 278 10 36

�om�y�ski ul. Nowa 2, pok. 2B, 18-400 �om�a 86 219 06 65

moniecki ul. Bia�ostocka 49 � obok BG�, 19-100 Mo�ki 85 716 24 59

sejne�ski ul. Pi�sudskiego 2 (siedziba ODR), 16-500 Sejny 697 363 402

siemiatycki ul. Ks. �ciegiennego 1, 17-300 Siemiatycze 603 440 064

sokólski ul. Pi�sudskiego 8 pok. 19, 16-100 Sokó�ka 85 711 34 79

suwalski ul. Sportowa 20 pok. 2, 16-400 Suwa�ki 87 565 09 71

wysokomazowiecki ul. Ludowa 11 pok. 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie 86 275 01 81

zambrowski Al. Wojska Polskiego 27, 18-301 Zambrów 86 271 24 52




