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Drodzy Rolnicy

Praca, trud i poświęcenie rolników 

indywidualnych są na świecie zauważane 

i doceniane.

Najlepszym tego przykładem jest 

przesłanie Papieża Franciszka, który 

w miesiącu kwietniu modlił się i polecał 

modlitwę o to „aby rolnicy indywidualni 

otrzymywali należyte wynagrodzenie za 

swoją cenną pracę”.

Papież w przesłaniu tym pisał o rol-

nikach: „Powinniśmy zatem wspierać 

tych, którzy pragną „żyć z ziemi” możliwie tak blisko, jak to zamyślił dla nas 

Bóg. Dla wielu nie jest to dziś możliwe, ale zawsze można samemu uprawiać 

mały ogródek (choćby rośliny doniczkowe), aby nie zatracić więzi z urodzajną 

ziemią. Mądra gospodarka wielkoskalowa jest dziś konieczna, gdyż trzeba 

wyżywić wielkie miasta, jednak nie można przy tym niszczyć powołania rolni-

ków indywidualnych, dla których uprawa ziemi jest niejako modlitwą, kultem 

Boga-Stwórcy. Dobrze wiemy, że produkty z takich drobnych gospodarstw prze-

wyższają jakością żywność masową. Módlmy się, aby nigdy nie brakło w świecie 

rolników indywidualnych, by mogli być dobrze wynagradzani, gdyż są dla nas 

drogowskazem, a nieraz wyrzutem sumienia, w podejściu do Stwórcy, który daje 

nam przez nich dar, nie tyko produkt.”

My, podlascy rolnicy, dziękujemy Ojcu Świętemu za modlitwę i wsparcie, za 

przekazane nam słowa otuchy. Miejmy nadzieję, że podejście Papieża Franciszka 

do pracy na roli będzie rzeczywiście drogowskazem dla naszych rządzących, jak 

chronić i rozwijać podlaskie indywidualne gospodarstwa.

Z POWAŻANIEM

Grzegorz Leszczyński

PREZES PODLASKIEJ 

IZBY ROLNICZEJ
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Ustawa o obrocie ziemią uchwalona przez Sejm
Sejm uchwalił ustawę regulującą obrót ziemią rolną, zarówno pań-

stwową, jak i prywatną. Co zmieni się w przepisach od 30 kwietnia br?

Przede wszystkim:

- sprzedaż gruntów rolnych z zasobów Skarbu Państwa zostanie 

wstrzymana na okres 5 lat, a podstawową formą zagospo-

darowania nieruchomości rolnych będących pod nadzorem 

Agencji Nieruchomości Rolnych będzie dzierżawa. To oznacza, 

że na agencyjnym przetargu będzie można państwowy grunt tylko 

wydzierżawić. Nie dotyczy to działek rolnych o powierzchni do 

2 ha (zmieniła to jedna z poselskich poprawek);

- w ustawie zmieniono także defi nicję rolnika indywidualne-

go. Dzięki temu grunty rolne w obrocie prywatnym będą 

mogli nabywać także rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa, 

ale nie są ubezpieczeni w KRUS lecz w ZUS. W pierwotnych 
zapisach ustawy prawo zakupu przysługiwało tylko rolnikom 
odprowadzającym składki do KRUS;

- nowe przepisy ograniczają także prawo pierwokupu gruntu 

rolnego, które należy do ANR. Agencja nie będzie mogła 

z niego skorzystać w przypadku, gdy ziemia rolna podlega 

dziedziczeniu ustawowemu  lub dziedziczeniu przez rolni-

ka indywidualnego;

- pozwalenie Kościołowi i związkom wyznaniowym na zakup 

i sprzedaż ziemi rolnej. 

Minister Krzysztof Jurgiel zapewniał, że ustawa ma na celu ochronę 

polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem przez obcokrajow-

ców i spekulantów. Zadeklarował także przygotowanie w ciągu 2 lat 

nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która będzie 

regulowała nie tylko stosunki własnościowe, ale także formy organi-

zacji produkcji, rynków rolnych oraz gospodarowania np. w postaci 

spółdzielni rolników.

Teraz nad ustawą pochylą się senatorowie. Jeżeli Senat ją zatwierdzi, 

wówczas trafi  do podpisu Prezydenta Andrzeja Dudy i 30 kwietnia br. 

wejdzie w życie

Redakcja PIR

Obowiązek rejestracji jednej sztuki trzody chlewnej
Przez ostatnie dziesięć lat Polscy rolnicy mogli korzystać z unij-

nego odstępstwa przewidzianego w art.3 ust 2 dyrektywy 92/02/EWG 

w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię – na własny 

użytek. Jedynym wymogiem jaki rolnicy musieli spełnić było zareje-

strowanie uboju. Oznaczało to, że rolnik przynajmniej dobę przed 

ubiciem zwierzęcia powinien był zgłosić ten fakt do powiatowego 

lekarza weterynarii oraz poddać mięso badaniu na obecność włośni. 

Wszystko się zmieniło 23.02.2016 r. gdy weszła w życie Decyzja 

Wykonawcza Komisji Europejskiej zmieniająca decyzję z 1 lutego 2006 

roku. Zmiana przepisów wynikła z audytu, który został przeprowadzony 

przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii KE w Polsce, w celu koniecz-

ności kontrolowania zdrowia trzody chlewnej w związku z nasilonym 

zagrożeniem afrykańskim pomorem świń. 

Co to oznacza dla gospodarstw? Zmiany.

Zgodnie z nowymi przepisami, które ukazały się 25.02.2016 r., rol-

nik, posiadający nawet jedną sztukę świni ma obowiązek zarejestrować 

w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa siedzibę stada oraz prowadzić księgę rejestracji świń. W przypadku 

przemieszczania się zwierzęcia dotychczasowy posiadacz zwierzęcia 

oraz nowy posiadacz mają obowiązek zgłosić takie zdarzenie w ciągu 

30 dni od jego wystąpienia, do biura powiatowego Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa podając m.in. numery obu siedzib 

stad. Formalności tej rolnik musi dopełnić na odpowiednim druku 

udostępnionym przez IRZ. Czynność taką można zgłosić listownie, 

poprzez Internet (po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła 

dostępu do systemu Identyfi kacji i Rejestracji Zwierząt ARiMR), lub 

osobiście. Podstawowym celem nowej regulacji ma być ochrona przed 

rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Justyna Godlewska

PIR Łomża
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2% podatku od wartości gruntów
Od 1 stycznia 2016 r. zwolnieni z podatku od czynności cywil-

noprawnych przy nabywaniu gruntów mogą być tylko posiadacze 

dużych gospodarstw. Takie zasady wprowadziła nowelizacja ustawy 

o samorządzie gminnym z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 

1045). Pozostali muszą zapłacić 2 % PCC od wartości zakupionego 

gruntu. Podatek ten płaci nabywca.

Od 1 stycznia 2016 r. zwolnieni z podatku będą ci którzy spełnią 

następujące warunki:

- przeniesienie własności musi być dokonane w formie umo-

wy sprzedaży,

- nabywana nieruchomość musi utworzyć lub wejść w skład już 

istniejącego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej 

niż 11 ha i nie większej niż 300 ha,

- gospodarstwo musi być prowadzone przez nabywcę co najmniej 

przez 5 następnych lat.

Redakcja PIR 
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Pieniądze na 
bioasekurację z PROW?

Minister Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o rozpoczęciu prac doty-

czących określenia potrzeb producentów trzody chlewnej w kontekście 

ewentualnej zmiany PROW na lata 2014-2020.

Wspomniane zmiany mają na celu umożliwienie wsparcia gospo-

darstw na inwestycje przyczyniające się do zapobiegania wprowadzenia 

ASF do gospodarstw objętych strefą bioasekuracji. Na podstawie 

informacji z resortu rolnictwa, będzie to wsparcie dla producentów 

trzody chlewnej znajdujących się w strefach objętych restrykcjami 

weterynaryjnymi, w związku ze zidentyfi kowaniem na terenie Polski 

przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Propozycja zakłada możliwość wyodrębnienia nowego typu operacji 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze”. 

Jej celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywio-

łowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Chodzi tu 

przede wszystkim o wsparcie rolników (producentów trzody chlewnej), 

znajdujących się w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi, 

w związku z wystąpieniem ASF. Jeżeli zmianę zostanie wprowadzona, 

wówczas benefi cjenci będą mogli realizować w ramach PROW 2014-

2020 operacje inwestycyjne polegające na  budowie infrastruktury 

potrzebnej do stworzenia odpowiednich warunków bioasekuracji, 

w szczególności ogrodzeń i niecek do dezynfekcji.

PIR za MRiRW 

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników
Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych 

OC rolnika  i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia? 

Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-

czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. 

zm.) każda osoba fi zyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posia-

dająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca 

w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń 

obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten 

nie dotyczy fi rm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze 

Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek 

z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofi rm.

Posiadanie ubezpieczenia – korzyść czy strata?

Z jednej strony ustawa mówi o obowiązku, z drugiej strony nikt 

nie egzekwuje tego prawa. Kary za brak polis obowiązkowych wedle 

ustawy powinny nakładać jednostki samorządowe. Tym zależy jednak 

na utrzymaniu swojego elektoratu, więc sankcji na nieubezpieczonych 

rolników nie nakładają. Rolnicy z kolei są zadowoleni, bo nie płacą 

składki. Warto się jednak zastanowić, kto tak naprawdę traci, a kto 

zyskuje w tym przypadku. Brak zabezpieczenia majątku w przypadku 

szkody może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku 

rolnika. Ciągłe zmiany klimatyczne powodują wzrost częstotliwości 

występowania zdarzeń losowych takich jak powódź czy huragan. 

Każdy z nas pamięta katastrofalną powódź, która w lipcu 1997 roku 

nawiedziła Polskę południową i zachodnią. Nie każdy jednak wie, że 

w wielu przypadkach poszkodowani nie uzyskali pomocy adekwatnej 

do poniesionych strat. 

Te same jednostki samorządowe, które nie nakładają kar za brak 

ubezpieczenia, mają trudności z zapewnieniem pomocy fi nansowej 

ze swojego budżetu, wystarczającej aby zrekompensować w całości 

szkody spowodowane żywiołami. Takie możliwości mają natomiast 

fi rmy ubezpieczeniowe, które właśnie do tego są powołane. 

Na czym polega obowiązek?

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu 

objęcia gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione go-

spodarstwo powinno być tego samego dnia ubezpieczone, chyba, że 

poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe. Wów-

czas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właścicie-

la. Fakt zmiany właściciela powinien być niezwłocznie zgłoszony 

w towarzystwie ubezpieczeniowym. Obowiązek poinformowania 

o tej zmianie ciąży na dotychczasowym właścicielu (sprzedającym 

gospodarstwo). Jeżeli nabywca chce zawrzeć umowę u innego ubez-

pieczyciela, wówczas w ciągu 30 dni od daty zakupu gospodarstwa 

musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej.

Obowiązkiem rolnika jest wykupienie ubezpieczenia OC i budynków 

rolniczych.  Firma ubezpieczeniowa natomiast ponosi odpowiedzialność 

pokrycie strat w ubezpieczonym majątku spowodowanych zdarzeniami 

objętymi zakresem polisy.

Polisa jest ważna 12 miesięcy

Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolni-

czych jest zawierana na rok. Często towarzystwa rozkładają składki za 

ubezpieczenie na raty, jednak nie oznacza to, że umowa jest zawarta 

tylko na pół roku czy 3 miesiące, polisa jest ważna 12 miesięcy.

Jeżeli rolnik miał polisę obowiązkową, ale zapomniał przedłużyć 

ubezpieczenia na rok kolejny i nie wypowiedział umowy, w myśl ustawy 
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takie ubezpieczenie uważa się za zawarte na rok kolejny. Działa to 

dokładnie tak, jak w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego.  

Wypowiedzenie umowy obowiązkowej

W przypadku decyzji o zmianie towarzystwa ubezpieczeń rolnik 

powinien wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej 

najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. Na przykład: 

koniec ubezpieczenia przypada 31 grudnia 2015r., wypowiedzenie 

winno być złożone do 30 grudnia 2015 r. w jednostce towarzystwa 

ubezpieczeń. 

Właściciela gospodarstwa, który spóźni się z wypowiedzeniem 

a zawrze ubezpieczenie w nowym towarzystwie czeka niemiła niespo-

dzianka, ponieważ będzie musiał zapłacić składkę dwa razy – w starym 

i nowym towarzystwie. Z uwagi na zapisy zawarte w ustawie ubez-

pieczyciele podchodzą do wypowiedzeń bardzo restrykcyjnie, dlatego   

w przypadku składania wypowiedzenia osobiście lepiej jest poprosić 

o pisemne potwierdzenie przyjęcia zerwania umowy. W momencie, 

kiedy wysyłamy taki druk pocztą, warto to zrobić przynajmniej tydzień 

przed końcem okresu ubezpieczenia (może być miesiąc wcześniej), 

najlepiej listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru. 

Odpowiedzialność cywilna rolnika 

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy same-

go rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody 

z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Trzeba tu pa-

miętać, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący 

i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. 

Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na wypłacie odszkodowania 

w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodar-

stwa rolnego. Szkody mogą powodować śmierć, rozstrój zdrowia 

bądź też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. 

Krótko mówiąc – rolnik wykupuje OC po to, aby z własnej kiesze-

ni nie musiał wypłacać pieniędzy za szkody wyrządzone osobom 

trzecim np. sąsiadowi, któremu zniszczy opryskami uprawy pod-

czas zabiegów agrotechnicznych prowadzonych przy granicy pól.

Maksymalna odpowiedzialność za szkody spowodowane z tytułu OC 

rolnika jest określona ustawą i jest wspólna dla wszystkich towarzystw. 

Sumy gwarancyjne za szkody spowodowane działalnością rolnika 

aktualnie wynoszą:

- w przypadku szkód na osobie 5,0 mln euro za jedno zdarzenie;

- wprzypadku szkód na mieniu 1,0 mln euro za jedno zdarzenie.

Kiedy nie działa OC rolnika?     

Nie każdy posiadacz gospodarstwa wie, że OC rolnika nie działa 

w każdym przypadku. Jeżeli rolnik poza działalnością rolniczą pro-

wadzi działalność agroturystyczną lub wykonuje usługi np. koszenia 

na cudzym polu, obowiązkowe OC rolnika nie działa. Wtedy rolnik 

powinien wykupić dodatkową dobrowolną polisę chroniącą jego od-

powiedzialność cywilną związaną z tego typu usługami.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków 

Prócz OC rolnika posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl 

ustawy musi zawrzeć również umowę obowiązkowego ubezpie-

czenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 

Budynkiem jest w tym przypadku obiekt budowlany o powierzchni 

powyżej 20m2, określony zgodnie z prawem budowlanym (Art. 3, pkt. 

2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Dz.U.

z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), będącym w posiadaniu 

rolnika. Budynek taki można nazwać budynkiem, kiedy ma fundamenty 

i jest pokryty dachem nie musi mieć jeszcze okien i drzwi (nie dotyczy 

budynków przeznaczonych do rozbiórki).

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie budynków?

Rolnicy nie zawsze wiedzą, że obowiązkowe ubezpieczenie bu-

dynków dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, 

powłok malarskich oraz tynków, ale nie dotyczy stałych elementów 

wyposażenia takich jak: armatura sanitarna, wbudowane szafy wnę-

kowe, baterie słoneczne. Takie stałe elementy należy ubezpieczyć 

osobno w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. Warto również po-

myśleć o mieniu ruchomym znajdującym się we wnętrzu budynków 

tj. na przykład sprzęcie AGD, RTV, czy meblach, ponieważ za utratę 

lub zniszczenie tych przedmiotów nie dostaniemy odszkodowania 

z polisy obowiązkowej. Można je ubezpieczyć od zdarzeń losowych 

oraz kradzieży z włamaniem i rabunku na warunkach dobrowolnych. 

Drugim istotnym faktem, o którym należy wiedzieć jest zakres zda-

rzeń losowych, od których chroni ubezpieczenie. Zakres ochrony 

gwarantowanej przepisami ustawy jest uboższy w stosunku do tego, 

jaki oferują nam ubezpieczenia dobrowolne. Polisa obowiązkowa nie 

zapewni nam ochrony przed ryzykami takimi jak: przepięcia, szkody 

wodociągowe, dym i sadza, upadek masztu, anteny, czy drzewa. Klient 

może się ubezpieczyć od tych zdarzeń wykupując polisę dobrowolną 

za dodatkową składką.

Jak ustalana jest wartość budynków?

Zgodnie z §70 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych warto-

ści budynków muszą być ustalone wspólnie przez ubezpieczającego 

i towarzystwo ubezpieczeń, odrębnie dla każdego budynku. Suma 

ubezpieczenia musi odpowiadać wartości rzeczywistej (wartość nowa 

pomniejszona o stopień zużycia) lub nowej (w odniesieniu do budynków 

nowych, których stopień zużycia nie przekracza 10%).  Ubezpieczeniem 

nie są objęte budynki, których stan techniczny przekroczyły 100% 

normy zużycia (wg prawa budowlanego), które są przeznaczone do 

rozbiórki oraz które są namiotami lub tunelami foliowymi.

Podsumowanie

Przy wznawianiu ubezpieczenia należy przemyśleć, czy za-

warcie samego ubezpieczenia obowiązkowego, czy to OC rolni-

ka, czy to budynków będzie wystarczające. Gospodarstwo rolne 

to bowiem nie tylko mury, ale również to, co znajduje się w środ-

ku: maszyny, urządzenia, zwierzęta, prywatne rzeczy rolnika – to 

wszystko stanowi wartość, która w przypadku szkody zamienia 

się w stratę materialną. Należy również pomyśleć o działalności, 

którą prowadzimy. Czy ogranicza się ona do prowadzenia gospo-

darstwa, czy też obejmuje usługi, bo w takim wypadku OC rolnika 

powinno się rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne. 

Każda osoba fi zyczna będąca w posiadaniu gospodarstwa rolnego 

ma obowiązek ubezpieczenia OC i budynków wchodzących w skład 

gospodarstwa. Nie każdy czuje potrzebę takiego ubezpieczenia, jednak 

należy zwrócić uwagę na konsekwencje braku polisy  w przypadku 

szkody. Ceną jest utrata lub uszkodzenie posiadanego mienia, która 

niejednokrotnie może spowodować trudności w funkcjonowaniu 

gospodarstwa przez długi czas.

Opracowała:

R.S.
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Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS 
Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń 

lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Powyższa ustawa jako zasadę wprowadza elektroniczną 

formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności 

do pracy. Niemniej przewiduje również papierową formę 

zaświadczeń lekarskich. 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS 

zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:

• w formie papierowej  na formularzu ZUS – ZLA (tak 

jak dotychczas), albo

• wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub 

• wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie 

wypełnione ręcznie.

Wobec powyższego w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycz-

nia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony (rolnik, domownik) 

powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekar-

skiego w formie papierowej, które następnie winien przekazać do Kasy 

w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego. 

Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego w KRUS 

rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już 

tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubez-

pieczony nie będzie musiał składać wniosku o przyznanie 

prawa do zasiłku chorobowego, bowiem elektroniczne 

zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS. 

Podstawa prawna: art. 6 i art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pienięż-

nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

Źródło: KRUS

Zmiany w ubezpieczeniach upraw już od 1 stycznia 2017 r.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpie-

czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę 

w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfi kacji Komisji Europej-

skiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do 

składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zmiany spowodują ułatwienie dostępu rolników do ubezpieczeń 

z dopłatą oraz upowszechnienie ubezpieczeń pakietowych. Rolnik nadal 

jednak będzie miał możliwość wybrać jeden rodzaj ryzyka. Dopłata 

z budżetu państwa do składki będzie wynosić do 65%. Dopłata w tej 

wysokości będzie należeć się przy ubezpieczeniach pakietowych – 

w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeniowy stawki taryfowej 

nie przekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o uprawy na 

użytkach rolnych klasy V i VI istnieć będzie możliwość podwyższenia 

stawki taryfowej do 12 i 15% sumy ubezpieczeń tych upraw. Dopłata 

nie będzie przysługiwać w przypadku gdy rolnik ubezpieczy się od 

pojedynczego ryzyka i dojdzie do przekroczenia stawek 9,12,15 %.

Stawka ubezpieczeń w przypadku zwierząt zostaje na tym samym 

poziomie 0,5%. W razie przekroczenia stawki, dopłata budżetowa do 

65% nie będzie przysługiwała.

Możliwość zawierania umów na ubezpieczenia pakietowe da szansę 

na ubezpieczenie się także na wypadek suszy.

Anna Obermiler

PIR Porosły

Podstawowe zasady stosowania środków ochrony roślin 
Sezon wegetacyjny ruszył pełną parą, dlatego też należałoby sobie 

przypomnieć kilka podstawowych zasad dotyczących stosowania 

środków ochrony roślin. Wszystkich profesjonalnych użytkowników, 

a więc wszystkich rolników obowiązuje Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 

o środkach ochrony roślin (z późn. zm.). Niestety część z nich zapomina, 

iż z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin 

stało się w Polsce obowiązkiem. Środki ochrony roślin (ŚOR) należy 

stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu. Produ-

cent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin 

wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed 

agrofagami. Wg omawianych zasad, użycie chemicznego ŚOR powinno 

być poprzedzone monitoringiem i możliwe dopiero po przekroczeniu 

progu ekonomicznej szkodliwości oraz z uwzględnieniem okresów 

karencji i prewencji. Niestety w przypadku wielu chorób czy szkod-

ników, po zaobserwowaniu objawów na roślinach jest już za późno 

na walkę z nimi i plon jest już nie do uratowania. Dlatego szczególny 

nacisk kładzie się na stosowanie płodozmianu, odpowiednich odmian 

(przynajmniej tolerancyjnych), przestrzegania optymalnych terminów 

siewu, stosowania właściwej agrotechniki, nawożenia oraz zapobie-

gania rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Bardzo ważna 

stała się również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie 

warunków sprzyjających ich występowaniu. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, do zabiegów chemicznych 

można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do 

obrotu i stosowania (zezwolenia wydaje Minister Rolnictwa i Roz-

woju Wsi). Nowością, która znacznie zaostrzyła przepisy w zakresie 

stosowania ŚOR i niestety nie wszyscy użytkownicy o tym wiedzą, jest 

możliwość zakupu owych środków jedynie dla osób, które ukończyły 

szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczy-

pospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego 

szkolenia. W każdym przypadku użycia pestycydów należy zapoznać 

się z etykietą- instrukcją stosowania. Użytkownik profesjonalny jest 

zobligowany do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata doku-

mentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania 

i zastosowaną dawkę, obszar i nazwę uprawy, na których zastosowano 

środek ochrony roślin oraz przyczynę wykonania zabiegu środkiem 

ochrony roślin. Bardzo ważny jest również sprzęt techniczny, którym 

opryski są wykonywane oraz ubiór roboczy (maska, okulary, kombi-

nezon, rękawice oraz odpowiednie buty). Pamiętać należy o atestacji 

co 3 lata (nowy opryskiwacz z FV zakupu- 5 lat) oraz kalibracji przed 
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Urządzenia chłodnicze objęte obowiązkiem rejestracji
W pierwszej połowie stycznia rząd dostosował polskie przepisy do 

prawa Unii Europejskiej dotyczącego substancji zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fl uorowanych gazach cieplarnianych tym 

samym wprowadzając obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych 

zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 

fl uorowanych gazów cieplarnianych (np. schładzarki do mleka, kli-

matyzatory, chłodnie do owoców i warzyw) w Centralnym Rejestrze 

Operatorów w Instytucie Chemii Przemysłowej.

Obowiązek ten jest wynikiem zapisu w ustawie 

z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fl uorowanych gazach cie-

plarnianych (Dz.U.2015.881), Rozporządzeniu  Ministra 

Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego 

Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony 

Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56), oraz Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie 

wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz 

sposobu jej sporządzania i prowadzenia (Dz.U.2016.73).

Do rejestracji urządzeń chłodniczych zobowiązane są zarówno 

osoby fi zyczne jak i fi rmy tj. rolnicy, farmaceuci, grupy producenckie, 

sklepy z regałami chłodniczymi, zakłady przetwórstwa rolniczego, 

sadownicy przechowujący owoce w chłodniach. Urządzenia należy 

zarejestrować w systemie Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu 

na stronie www.ichp.pl. Rejestracji należało dokonać najpóźniej do 

14 marca b.r. w przeciwnym wypadku kontrolerzy, którymi będą 

inspektorzy ochrony środowiska będą nakładać kary w wysokości 

od 600 zł do 3000 zł.

W przypadku nie zarejestrowania urządzenia w terminie należy 

to zrobić niezwłocznie korzystając z formularza rejestracji na stronie 

www.cro.ichp.pl i sporządzić pierwszą kartę urządzenia.

Rejestracja urządzeń chłodniczych wiąże się również z obowiąz-

kiem ich serwisowania przez instalatorów posiadających odpowiednie 

uprawnienia i certyfi kat F-gazowy, a to z kolei wiąże się z do-

datkowymi kosztami właścicieli sprzętu. Eksploatator jest 

również zobligowany do przeprowadzania okresowych 

przeglądów szczelności, których częstotliwość będzie 

zależała od ilości czynnika chłodzącego jednak nie 

rzadziej niż raz w roku, chyba że urządzenie ma za-

montowany elektroniczny wykrywacz nieszczelności, 

wówczas czas pomiędzy przeglądami wydłuża się dwu-

krotnie. Serwisant ma 5 dni na odnotowanie przeglądu 

okresowego w internetowej karcie urządzenia, w przypadku 

braku takiej adnotacji przewidziane są wysokie kary.

Podlaska Izba Rolnicza wnioskowała o zwolnienie rolników i sadow-

ników z obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych, bądź o wydłużenie 

okresu rejestracji ww. urządzeń, ponieważ informacja o rejestracji nie 

dotarła do wszystkich zainteresowanych osób.

Nowelizacja ww. ustawy przewidziana jest na lipiec tego roku. 

Krzysztof Malczyk

PIR Sokółka

Fakty i mity nt. wypalania traw
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się 

strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Zdawałoby się, że 

autorytety naukowe w programach telewizyjnych i radiowych, prasie 

branżowej, na szkoleniach i konferencjach tak dobitnie wypowiadały 

się na temat negatywnych skutków wypalania traw, że nikt nawet nie 

pomyśli o podłożeniu ognia na swojej ziemi.

Niestety wielu rolników nadal uważa, że ten proceder to najtańszy 
sposób zwalczania chwastów oraz użyźnienie gleby. To jednak tylko mit. 
Wypalanie traw nie użyźni łąki czy pastwiska; wypalanie traw niszczy 
mozolnie budowany ekosystem łąki. W ciągu kilku minut niszczona jest 
wieloletnia praca setek organizmów, które znalazły swój dom na rolniczej 
łące. Ogień przynosi też wymierne straty: hamuje wchłanianie azotu 
z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą w ten 
sposób urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną np. mrówki, które 
zjadając resztki organiczne ułatwiają rozkład pozostałości po roślinach 
i zwierzętach czym wzbogacają warstwę próchnicy. Dodatkowo mrówki 
z jednego mrowiska mogą zniszczyć nawet do 4 milionów szkodliwych 

owadów rocznie. W pożarach traw giną też biedronki, zjadające mszy-
ce, dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej 
właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje 
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie 
plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację.

To nieprawda, że nad palącą się trawą łatwo zapanować – sucha 
trawa pali się bardzo szybko. Pożar często przenosi się na zabudowania, 
w wyniku wypalania traw rokrocznie giną ludzie. Wymagania „Dobrej 
kultury rolnej” zakazują wypalania traw, kto tego nie przestrzega musi 
się liczyć z obniżką przysługujących dopłat bezpośrednich o 3%, a także 
płatności rolnośrodowiskowych.

Mniejsze dopłaty to nie wszystko. Ten kto podpala trawy popełnia 
przestępstwo zagrożone karą grzywny do 5 tysięcy złotych; jeżeli taki 
pożar zagrozi życiu, zdrowiu lub mieniu sprawca może zostać poddany 
karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Anna Kobus
PIR Siemiatycze

każdym sezonem roboczym oraz po zmianie parametrów opryski-

wacza. Bardzo istotne są warunki atmosferyczne: wiatr, temperatura, 

wilgotność. Ale to rolnikom powinno zależeć bowiem na tym, aby 

oprysk był jak najbardziej efektywny, chociażby ze względu na bardzo 

wysoką cenę tych substancji czy perspektywę utraty plonu. Wszelkie 

zabiegi chemiczne muszą być jak najbardziej precyzyjne. 

Celem stosowania środków ochrony roślin jest osiągnięcie mak-

symalnej skuteczności przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi 

oraz środowiska.

Serdecznie zapraszamy do biur powiatowych w celu uzyskania 

bardziej szczegółowych informacji w zakresie przepisów, dostępności 

i doboru środków ochrony roślin oraz możliwości odbycia szkolenia 

podstawowego lub uzupełniającego z zakresu stosowania środków 

ochrony roślin.

Magdalena Kowalska 

PIR Hajnówka
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Gęsi ucztują na polach
W okolicach Goniądza pod koniec marca tego roku 20 tysięcy gęsi 

obsiadło pola i niczym szarańcza zniszczyło wiele hektarów ozimin. 

Poszkodowani rolnicy nie mogą liczyć na odszkodowania. Obowiązująca 

Ustawa Prawo łowieckie przewiduje możliwość zapobiegania szko-

dom w uprawach i płodach rolnych wyrządzanych przez ptaki łowne, 

przez wydanie zgody na ich płoszenie przez marszałka województwa. 

Jednakże dzikie gęsi nie zostały zaliczone do tych gatunków. Gęsi 

nie są objęte ochroną gatunkową w myśl rozporządzenia o ochronie 

gatunkowej zwierząt i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są 

wypłacane odszkodowania za szkody przez nie wyrządzone. Szkody 

te w porównaniu z wyrządzanymi przez inne wyznaczone gatunki 

zwierzyny, mają miejsce przeważnie w okresie przelotów, dlatego 

uważane są jako marginalne, jednak w indywidualnych przypadkach 

są bardzo dotkliwe.

Do Podlaskiej Izby Rolniczej co roku napływają sygnały o szkodach 

wyrządzonych przez dzikie gęsi. Zarząd PIR od kilku lat zajmuje się 

problemem dzikich gęsi, żurawi czy krukowatych i stara się zwrócić 

uwagę na ten problem. Izba niejednokrotnie wnioskowała o zmianę prze-

pisów Prawa łowieckiego i dostosowanie ich do współczesnych realiów.

Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej została powołana specjalna 

komisja, która oszacowała straty w gminie Goniądz. W tym roku 

gęsi zniszczyły w tej gminie ok. 60 hektarów upraw, jednak w latach 

poprzednich tych szkód było pięciokrotnie więcej. Szkody pojawiają 

się głównie w ozimej pszenicy i pszenżycie. Komisja oszacowała, że 

plony z w/w upraw będą średnio o 1,5 tony niższe z hektara.

Według  poszkodowanych z gminy Goniądz prawo powinno chronić 

zwierzęta, jednak wraz ze wzrostem ich liczebności, drastycznie rosną 

straty w ich gospodarstwach. Rolnicy chcą, aby zmodyfi kować prawo 

tak, aby mogli starać się o odszkodowania za straty spowodowane przez 

te czy inne ptaki. Liczą przynajmniej na wydłużenie okresu polowań 

na gęsi i zmniejszenie ich populacji.

Najlepszym zdaniem Izby byłoby rozszerzenie ustawowej odpo-

wiedzialności skarbu państwa na szkody wyrządzone przez wszyst-

kie zwierzęta.

Anna Pietraszewicz

PIR Porosły

Utrzymywanie odpowiednich warunków 
zoohigienicznych – podstawowy czynnik ograniczający 
zachorowalność wśród zwierząt

Regularne czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń inwen-

tarskich jest rzeczą niezmiernie ważną, iż ogranicza populację 

drobnoustrojów chorobotwórczych. Sterylna czystość w oborach jest 

wręcz niemożliwa ze względu na specyfikę chowu zwierząt, jednak 

czyszczenie okresowe i dezynfekcja skutecznie ogranicza ilość zarazków. 

Pozwala minimalizować zachorowalność zwierząt jak również ludzi 

opiekujących się nimi.

Czyszczenie oraz dezynfekcja zupełnie inaczej wyglądają w dużej, 

dobrze zmodernizowanej, najczęściej bezuwięziowej oborze, a ina-

czej w niedużym budynku inwentarskim, przy niewielkiej produkcji. 

W niewielkich oborach czyszczenie utrudnione jest ze względu na brak 

możliwości przemieszczenia stada w inne kojce. W takich warunkach 

codzienne usuwanie nieczystości gwarantuje utrzymanie odpowiednich 

warunków sanitarnych.

Przeprowadzenie dezynfekcji zalecane jest przynajmniej raz w roku, 

najlepiej w momencie, kiedy zwierzęta przebywają poza budynkiem, 

czyli w okresie letnim. Zabieg należy poprzedzić dokładnym oczysz-

czeniem, wymyciem oraz wysuszeniem pomieszczenia. Sanitaryzacja 

jest zabiegiem pracochłonnym, bazującym na dokładności, aby liczba 

drobnoustrojów była znikoma.

Wyróżniamy trzy rodzaje dezynfekcji:

• Profi laktyczna – przeprowadzana okresowo w miejscach bytowa-

nia zwierząt w celu eliminacji drobnoustrojów chorobotwórczych. 

• Bieżąca – przeprowadzana podczas trwania choroby w stadzie, 

ma na celu zapobieganie szerzenia się infekcji.

• Odkażanie końcowe – przeprowadzane jest po wygaśnięciu 

choroby chlewni w celu wyniszczenia drobnoustrojów choro-

botwórczych.

Dezynfekcję można przeprowadzić zarówno chemiczną, biologiczną 

jak i fi zyczną. Najczęściej używana jest metoda chemiczna ze względu 

na szybkość i łatwość działania oraz natychmiastową skuteczność. 

Najczęściej wykorzystywane są środki chemiczne zawierające w swoim 

składzie: kwasy, zasady, tlenki wapnia, środki uwalniające chlor, środki 

utleniające. Dezynfekcja biologiczna oparta jest na walce pożytecznych, 

naturalnych mikroorganizmów z tymi nieprzydatnymi. Są to tzw. 

Emy, czyli odpowiednio skomponowane mieszaniny bakterii kwasu 

mlekowego, bakterii fotosyntezujących oraz drożdży. Jest to metoda 

naturalna, pozbawiona środków chemicznych oraz organizmów 

modyfikowanych genetycznie a stymulująca odporność zwierząt. 

Dezynfekcja fizyczna warunkuje wykorzystanie promieniowania 

ultrafioletowego lub wysokiej temperatury. 

Dezynfekcja obór jest jedną z norm nałożonych na producenta 

rolnego w zakresie zasad wzajemnej zgodności, do których przestrze-

gania jest zobowiązany.

Sylwia Truchel

PIR Zambrów
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Klasyfikacja tusz wołowych w systemie EUROP
System klasyfi kacji tusz wołowych utworzono w celu zapewnienia 

godziwej zapłaty producentom za dostarczone zwierzęta, opartej na 

rzetelnej ocenie jakości tusz. Producenci zwierząt rzeźnych, dostar-

czający je do ubojni, mogą żądać zapłaty na podstawie rozliczenia 

uwzględniającego wyniki klasyfi kacji tusz. Drugim ważnym celem 

było zwiększenie przejrzystości rynku w zakresie handlu tuszami 

wołowymi oraz właściwe ustalanie cen w notowaniach na giełdach 

Unii Europejskiej. Polskie ubojnie od dnia akcesji Polski do Unii Eu-

ropejskiej mają obowiązek klasyfi kowania tusz wołowych w systemie 

EUROP. Przepisy dotyczące klasyfi kacji tusz zwierząt rzeźnych określają 

obowiązek podjęcia klasyfi kacji przez ubojnie oraz obowiązek prowa-

dzenia nadzoru nad klasyfi kacją przez Inspekcję Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych.

W przypadku klasyfi kacji tusz wołowych przepisy UE nakładają 

na ubojnie obowiązek powiadamiania dostawców bydła o wynikach 

klasyfi kacji tusz, niezależnie od stosowanego sposobu rozliczeń (waga 

żywa, waga bita ciepła, klasa uformowania i otłuszczenia). Wspólnoto-

wa skala klasyfi kacji tusz wołowych, zgodnie z art. 10 rozporządzenia 

nr 1308/2013, jest stosowana w odniesieniu do tusz wołowych pocho-

dzących z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej. Właściwe przepisy 

określają następujące kategorie tusz wołowych:

Z –  tusze młodego bydła w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 mie-

sięcy;

A –  tusze niekastrowanych młodych samców w wieku od 12 mie-

sięcy do poniżej 24 miesięcy;

B –  tusze niekastrowanych samców w wieku od 24 miesięcy;

C –  tusze wykastrowanych samców (wolców) w wieku od 12 mie-

sięcy;

D–  tusze samic, które się cieliły (krów);

E –  tusze innych samic (jałówki) w wieku od 12 miesięcy.

Przepisy określają następujące klasy uformowania i otłuszczenia 

tusz wołowych:

Klasy uformowania:

S –  wybitna (nie stosowana w Polsce)- ćwierć tylna podwójnie 

umięśniona, grzbiet wybitnie wypukły, szeroki i gruby, łopat-

ka wybitnie wypukła i gruba, wszystkie profi le ekstremalnie 

wypukłe, wyjątkowo rozwinięte mięśnie;

E –  doskonała – ćwierć tylna bardzo gruba, profi le bardzo wypukłe, 

grzbiet bardzo wypukły szeroki i gruby aż do łopatki, łopatka 

bardzo wypukła i gruba, wszystkie profi le wypukłe, wyjątkowo 

rozwinięte mięśnie;

U –  bardzo dobra – ćwierć tylna gruba, profi le wypukłe, grzbiet 

gruby aż do łopatki, łopatka gruba i wypukła, profi le zasad-

niczo wypukłe;

R –  dobra – profi le przeważnie proste, grzbiet gruby, ale zwężający 

się przy łopatce, łopatka dobrze rozwinięta ale nie taka gruba, 

kształty proste na całej długości;

O –  dostateczna – profi le z tendencją do lekkiej wklęsłości, grzbiet 

niedostatecznie szeroki i gruby, łopatka z tendencją do wąskiej, 

niedostatecznie gruba;

P –  słaba – profi le wklęsłe, do bardzo wklęsłych, grzbiet wklęsły, 

wąski, z widocznymi kośćmi, łopatka wąska, płaska i z widocz-

nymi kośćmi, słabo rozwinięte mięśnie.

Klasy otłuszczenia:

1 –  niska – brak pokrycia, bądź nieznaczna pokrywa tłuszczu na 

części brzusznej i między żebrami 2– mała – niewielka warstwa 

tłuszczu pokrywa część tuszy, mniej widoczna na kończynach;

3 –  średnia – poza udźcem łopatką prawie wszędzie mięśnie pokryte 

tłuszczem, niewielkie złogi tłuszczu w jakie klatki piersiowej;

4 –  wysoka – mięśnie pokryte tłuszczem, na udźcu i łopatce czę-

ściowo widoczne, wyraźnie widoczne złogi tłuszczu w jamie 

klatki piersiowej;

5 –  bardzo wysoka – cała tusza pokryta tłuszczem, duże złogi 

w jamie klatki piersiowej.

W każdej klasie uformowania oraz otłuszczenia stosuje się trzy 

podklasy oznaczone wyróżnikami: „+” i „-”. Tusze wołowe w Pol-

sce są klasyfi kowane metodą wizualną. Rzeczoznawca nadaje klasę 

uformowania i otłuszczenia, oceniając stopień wykształcenia mięśni 

i stopień otłuszczenia tuszy oraz porównując wygląd tuszy z opisami 

poszczególnych klas. Masa tusz oraz klasa jakości handlowej wg sys-

temu EUROP powinny być ustalone w czasie 1 godz. od momentu 

rozpoczęcia czynności ubojowych (czyli od oszołomienia).

Tusze znakuje się bezpośrednio po sklasyfi kowaniu przez stem-

plowanie lub etykietowanie. Etykieta powinna zawierać dodatkowo 

następujące informacje: nazwę i numer zatwierdzenia rzeźni, numer 

identyfi kacyjny lub ubojowy zwierzęcia, datę uboju i masę tuszy, 

kategorię oraz klasę uformowania i otłuszczenia. Wynik klasyfi kacji 

tusz wołowych są przekazywane na piśmie osobom fi zycznym i praw-

nym prowadzącym ubój. W fakturze lub dokumencie dołączonym 

do faktury, adresowanym do dostawcy zwierząt, powinny znaleźć się 

informacje o kategorii oraz klasie uformowania i otłuszczenia tusz, 

a także o masie tusz.

Obowiązek stosowania klasyfi kacji tusz wołowych w Polsce dotyczy 

wszystkich rzeźni, które w ostatnim zakończonym roku ubiły powyżej 

3900 szt. bydła (tj. ponad 75 szt. tygodniowo średnio w roku).Koszty 

klasyfi kacji tusz oraz odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie skali 

klasyfi kacji tusz wieprzowych i wołowych ponoszą w Polsce ubojnie.
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Czynności nadawania klas jakości handlowej tuszom wołowym 

w systemie EUROP mogą wykonywać tylko osoby, które mają upraw-

nienia rzeczoznawcy w zakresie klasyfi kacji. W Polsce rzeczoznawcy 

najczęściej są pracownikami rzeźni. Warunkiem wpisu do rejestru 

rzeczoznawców jest posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej 

z zakresu zasad klasyfi kacji tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzone 

zdaniem egzaminu przed komisją kwalifi kacyjną powoływaną przez 

Głównego Inspektora JHARS. Uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie 

klasyfi kacji tusz wołowych w systemie EUROP nadaje – w drodze 

decyzji administracyjnej – wojewódzki inspektor JHARS, właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy. Rzeczoznawcy 

otrzymują uprawnienia do prowadzenia klasyfi kacji tusz wieprzowych 

lub wołowych na terenie całego kraju na okres trzech lat.

Inspekcja JHARS prowadzi kontrolę prawidłowości klasyfi kacji 

tusz wołowych co najmniej 2 razy w kwartale. Niezapowiedziane in-

spekcje, podczas których wykonywany jest test kontrolny co najmniej 

40 wybranych losowo tusz (w małych zakładach na dostępnej liczbie 

tusz, nie mniejszej niż 25 sztuk).

System klasyfi kacji tusz zwierząt rzeźnych został wprowadzony w UE 

pod naciskiem producentów w celu zapewnienia dostawcom żywca 

rzeźnego godziwej zapłaty wynikającej z wysokiej jakości dostarczonego 

surowca. Producenci zwierząt rzeźnych, żądając od swoich odbiorców 

rozliczenia opartego na wynikach klasyfi kacji, mogą uzyskać korzyść 

zasadniczą – premię za wysoką jakość zwierząt dostarczonych do 

uboju. Pozostałe korzyści, jakie może uzyskać producent to:

– obniżenie kosztów produkcji zwierząt, zwłaszcza kosztów pasz, 

przez obniżenie zużycia pasz na 1 kg przyrostu,

– szybszy obrót kapitału zainwestowanego w produkcję poprzez 

skrócenie cyklu produkcyjnego,

– pewność zbytu zwierząt przez podpisanie umowy kontraktacyjnej 

z zakładem ubojowym.

Arkadiusz Puchacz

PIR Wysokie Mazowieckie

Kiła kapusty w rzepaku
Powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce przekracza już 800 tysięcy 

hektarów. W  ostatnich latach zainteresowanie rzepakiem stale rosło. 

W ciągu piętnastu lat dwukrotnie zwiększył się areał jego uprawy. Obec-

nie rzepak jest najpowszechniej uprawianą rośliną oleistą w naszym 

kraju. W standardowym, zbożowo-przemysłowym zmianowaniu jest 

siany na tym samym polu co 2-3 lata. Skutkuje to nadmierną kompen-

sacją agrofagów: chwastów, szkodników i chorób, które przyczyniają 

się do znacznej obniżki plonów. 

Od kilkunastu lat producenci borykają się ze stale narastającym 

problemem – najgroźniejszą z chorób porażających rośliny rzepaku 

– z kiłą kapusty.

Kiła kapusty szczególnie często występuje gdy w płodozmianie 

uprawia się po sobie rośliny krzyżowe. Jej rozprzestrzenianiu się 

sprzyja uprawa w monokulturze, ograniczona ilość uprawek zarówno 

pożniwnych, jak i przedsiewnych oraz niskie pH gleby. Niestety, nie 

można jej zwalczać chemicznie, a jej rozprzestrzenianie może nastę-

pować poprzez przenoszenie zakażonych resztek gleby na maszynach 

i narzędziach rolniczych, oponach, obuwiu czy oborniku, a nawet 

wraz z wodą gruntową i deszczem. Sprawcą choroby jest bezwzględ-

ny pasożyt – pierwotniak Plasmodiophora brassicae. Jego zarodniki 

przetrwalnikowe mogą pozostać uśpione w glebie nawet przez 10 lat, 

gdyż charakteryzują się bardzo wysoką tolerancją na niekorzystne 

warunki środowiskowe takie jak mróz czy susza. W sprzyjających 

okolicznościach z zarodników wydostają się pływki, które transpor-

towane są przez wodę gruntową. Napotykając na swej drodze rośliny 

kapustowate poprzez włośniki wnikają do korzeni, w których rozwija się 

wielojądrowe plazmodium patogenu. Na zakażonych  korzeniach roślin 

pojawiają się jasnożółte narośla oraz zgrubienia o różnych kształtach 

i wielkości, które z czasem brunatnieją i ulegają rozkładowi. W ten 

sposób dochodzi do uszkodzenia systemu korzeniowego. Nie jest on 

w stanie pobierać wody i substancji pokarmowych. Efektem tego jest 

żółknięcie liści, zahamowanie wzrostu, szybsze pąkowanie i kwitnie-

nie, a w rezultacie więdnięcie całej rośliny, szczególnie zauważalne 

w okresach defi cytu wody. W skrajnych przypadkach kiła kapusty 

może spowodować całkowitą utratę plonu rzepaku. 

Dogodne warunki, sprzyjające jej rozwojowi to: gleby kwaśne, 

ubogie w wapń, z tendencją do zalewania i zaskorupiania się, nie-

dostatecznie napowietrzone. Wczesne siewy rzepaku ozimego także 

sprzyjają infekcjom kiły szczególnie, gdy wrzesień jest ciepły i suchy. 

Temperatura gleby wynosząca około 20ºC sprzyja rozwojowi sprawcy 

choroby. Takie okresowe przesuszenia gleby przyczyniają się do eks-

presowego porażania całego systemu korzeniowego, który nie może 

dostarczać wody i składników odżywczych do części nadziemnych 

roślin. Kiła kapusty to bezsprzecznie najgroźniejsza i najtrudniejsza 

do opanowania choroba atakująca rośliny krzyżowe, tym bardziej, że 

jesienią jest często niemożliwa do rozpoznania. 

Standardowymi metodami ograniczania występowania tego patoge-

nu jest przestrzeganie zasad prawidłowego płodozmianu – zachowanie 

3-4 letniej przerwy w uprawie roślin krzyżowych na tym samym polu. 

W przypadku infekcji Plasmodiophora brassicae zakażone pole należy 

wyłączyć z uprawy roślin kapustowatych na 8 lat. Na tych polach po-

winno się uprawiać rośliny, które nie są żywicielami tego pierwotniaka 

(zboża, ziemniaki, buraki). Na już zainfekowanych plantacjach trzeba 

ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę przejazdów i zabiegów 

uprawowych, a po ich wykonaniu wszystkie maszyny i narzędzia, 

włącznie z oponami i obuwiem pracowników przed przejazdem na 

inne pola dokładnie oczyścić, wymyć i zdezynfekować.

W uprawach roślin wysiewanych po rzepaku powinno się bez-

względnie zwalczać chwasty z rodziny kapustowatych. Na tych plan-

tacjach nie powinno się stosować obornika pochodzącego ze zwierząt, 

które karmione były roślinami porażonymi przez kiłę kapusty.

Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się tej choroby po zbio-

rach rzepaku należy dokładnie przeorać resztki – niszczyć samosiewy 

i chwasty oraz zadbać o poprawę struktury gleby  zapewniając jej 

optymalne warunki wodno-powietrzne. 

Jednak najprostszą metodą zapobiegania stratom powodowanym 

przez kiłę kapusty jest wybór odmian odpornych na tę groźną chorobę. 

Na szczęście odmian tego typu jest coraz więcej. W tym roku COBORU 

pozytywnie zaopiniowało wpisanie do Krajowego Rejestru kolejnej 

odmiany charakteryzującej się wysoką tolerancją na ten patogen –  DK 

Platinium. Jest to wyjątkowo plenny mieszaniec –109% wzorca, który 

przełamuje dotychczasowy kompromis pomiędzy odpornością na 

kiłę kapusty a wysokim plonem. Ta odporna na kiłę kapusty odmiana 

z pewnością szybko zyska uznanie producentów, tym bardziej, iż 

plonuje znacznie powyżej wzorca.

Anna Rogowska
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PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”
Niecierpliwie oczekiwany rządowy program „Rodzina 500 plus”, 

wprowadzony ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

ruszył 1 kwietnia. Przyjrzyjmy się zasadom przyznawania i wypłacania 

świadczenia wychowawczego w wysokości 500 złotych netto na dziecko, 

którego celem wg ustawy jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 

jego potrzeb życiowych. Taka pomoc może stać się dużym wsparciem 

budżetu wielu rodzin, także tych z obszarów wiejskich.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Świadczenie będzie wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko 

(rozumiane jako: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko adop-

towane lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną rodziców do 

ukończenia przez nie 18-tego roku życia) bez względu na wysokość 

osiąganych dochodów. Ponadto wprowadzono kryterium dochodowe, 

dzięki któremu rodziny osiągające dochód na osobę nie przekraczający 

800 zł będą mogły pobierać 500 zł również na pierwsze dziecko. Jeśli 

członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, limit dochodu na 

jedną osobę wzrasta do 1200 zł (warto zauważyć, że pomoc przysługuje 

na dzieci, które nie ukończyły 18-tego roku życia, ale do wyliczenia 

dochodu rodziny uwzględnia się także dzieci do 25-tego roku życia, 

pozostające na utrzymaniu rodziców). W przypadku rodzin z dzieckiem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności uwzględniane będą także dzieci 

w wieku powyżej 25-ciu lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc będą mogli otrzymać rodzice, jeden rodzic, opiekunowie 

prawni oraz osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, z wyłączenie 

sytuacji, gdy dziecko; pozostaje w związku małżeńskim, ma prawo 

do świadczenia rodzinnego za granicą, ma prawo do świadczenia na 

własne dziecko, przebywa w placówce zapewniającej całodobowe 

utrzymanie bądź jest pod opieką zastępczą.

Dochód wyliczany jest wg danych GUS z 2014 roku. W przypadku 

ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 

dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, 

z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), co oznacza, że w 2014 roku 

miesięczny dochód uzyskany z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 208,83 

zł. Jeśli rodzina uzyskuje dochody z działalności pozarolniczej, docho-

dy te sumuje się. Ciekawe jest, że ustalając dochód rodziny uzyskany 

z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego 

podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane 

w dzierżawę, z wyjątkiem:

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej 

stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospo-

darstwa rolnego;

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rol-

niczą spółdzielnię produkcyjną;

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z po-

bieraniem renty strukturalnej.

Czynsz zapłacony z tego tytułu pomniejsza dochód gospodarstwa. 

Dotyczy to również rolników dzierżawiących ziemię od ANR.

FORMALNOŚCI

Wniosek 500 Plus o zasiłek można składać od 1 kwietnia do 

końca czerwca osobiście bądź drogą elektroniczną w urzędzie gminy 

lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się 

o świadczenie. W przypadku starania się o pomoc na pierwsze dziecko 

do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fi zycznych dla 

każdego członka rodziny. Osoby, które złożą wnioski do końca czerwca 

mogą liczyć na wyrównanie wstecz do 1 kwietnia. Po tym terminie 

świadczenia również będą przyznawane, ale pieniądze będą przysłu-

giwały od miesiąca, w którym złożono wniosek. Wnioski na kolejne 

okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Docelowo 

prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 

dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Pierwszy 

okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie dłuższy, bo od 

kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu w tym roku nie 

będzie trzeba składać dwóch wniosków. 

Gmina ma 3 miesiące na wypłatę pierwszych świadczeń. O tym, 

kiedy świadczenie będzie wypłacone, nie decyduje kolejność składania 

wniosków. Dobrą informacją jest też ta, że świadczenie wychowawcze 

nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń 

z innych systemów wsparcia (rodzinne, z pomocy społecznej czy 

funduszu alimentacyjnego).

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, 

że z programu „Rodzina 500 plus” skorzysta 2,7 mln rodzin, zaś 

wsparciem zostanie objętych 3,7 mln dzieci. Przy założeniu, że 

wychowanie dziecka kosztuje 176-190 tys. zł, program ma pokryć 

57- 61 proc. kosztów utrzymania dziecka.

Źródło: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wycho-

wywaniu dzieci (Dz. U.2016.195)
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WAŻNE DATY
od 1 kwietnia

rozpoczęła się wypłata zwrotów akcyzy 
na podstawie wniosków złożonych w lutym br.

do 25 czerwca
w oddziałach ARR 

można składać wnioski o dopłatę 
do zużytego kwalifikowanego materiału siewnego

WAŻNE DATY
W biurze Podlaskiej Izby Rolniczej 

w Porosłach można skorzystać 
z bezpłatnych porad prawnych.

Adwokat prof. nzw. Ewa Katarzyna Czech 
przyjmuje w każdy wtorek 

w godzinach od 10.30 do 13.30.
 Szczegółowe informacje można uzyskać 

pod nr. telefonu: 85 676 08 62  
 Czekamy również na Państwa pytania 

pod adresem bialystok@pirol.pl z dopi-
skiem – pytania do prawnika.

Wybrane pytania i odpowiedzi umieści-
my na łamach naszej gazety.  

Dyżur prawnika

Wywiad z Panią adwokat, prof. dr hab. Ewą Katarzyną 
Czech, specjalistką z zakresu prawa ochrony środowiska
1) Jakie dostrzega Pani główne problemy prawne w społeczności 

rolników?

Niewątpliwie, na chwilę obecną jedną z najważniejszych kwestii, 
o której warto wspomnieć, jest zagadnienie szkód łowieckich. Aktualnie 
obowiązujące regulacje nie stwarzają takich instrumentów prawnych, 
które dawałyby możliwość uzyskania przez rolnika odszkodowania, 
w jego opinii adekwatnego do poniesionych przez niego strat. Przepisy 
stawiają de facto w pozycji uprzywilejowanej dzierżawców i zarządców 
obwodów łowieckich. Problem powstaje w związku ze skorelowaniem 
obowiązków dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do dokony-
wania oględzin uszkodzonych upraw i szacowania strat  z obowiązkiem 
uiszczania przez nich świadczeń z tego tytułu. Nierzadko zarzuca się im 
z tego względu brak obiektywności przy wykonywaniu obowiązków. Stąd 
też nowelizacja przepisów w tym zakresie wydaje się być nieunikniona. 
Potencjalna zmiana ustawy ma na celu wyeliminowanie negatywnych 
zjawiska, z jednoczesnym poszanowaniem praw kół łowieckich. Do-
póki jednak pożądane zmiany nie nastąpią, trwa zagorzała dyskusja 
na temat możliwości pogodzenia interesów rolników i kół łowieckich. 
W obecnym stanie prawnym najlepszym rozwiązaniem wydaje się być 
propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów. Znaczącą 
rolę może tu odgrywać posiadający ugruntowaną wiedzę prawniczą 
pełnomocnik, który nierzadko jest gwarantem rzetelnego omówienia 
kwestii spornych i ukierunkowania na opłacalne dla obu stron praw-
ne rozwiązanie konfl iktu. Korzystne z fi nansowego punktu widzenia 
i niezwykle praktyczne jest też wnoszenie pozwu zbiorowego w tego 
typu sprawach. Warto podkreślić, że pomoc ze strony doświadczonego 
prawnika pozwala na zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym 
zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do problemów społeczności lokalnych 
i na wypracowanie takich rozwiązań, które uwzględnią szczególne po-
trzeby danej grupy ludzi. W przypadku rolników, doradztwo ze strony 
specjalisty z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony 
środowiska, a także prawa cywilnego, wydaje się być nieodzowne, ze 
względu na specyfi czne problemy ich dotykające.

2) Z jakimi jeszcze trudnościami, od strony prawnej, w życiu 

codziennym borykają się rolnicy, co do których warto zasięgnąć 

fachowej porady prawnej? 

Wielokrotnie w swojej praktyce zetknęłam się z zagadnieniem 

ustanowienia służebności przesyłu tj. ograniczonego prawa rzeczo-

wego, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących 

do przesyłu energii, substancji itp. Nierzadko na gruntach rolnych, 

będących własnością danego rolnika, postawione zostały kilkadzie-

siąt lat wcześniej słupy energetyczne, których to lokalizacja wpływa 

na sposób korzystania z nieruchomości przez rolnika. Sytuacje takie 

pozostają przez wiele lat nieuregulowane prawnie, na czym fi nansowo 

i faktycznie traci sam rolnik. Zamiar wybudowania urządzeń, który 

jest przesłanką do ustanowienia służebności przesyłu, może być ujaw-

niony przez przedsiębiorcę w każdy sposób, który jest dla właściciela 

nieruchomości dostatecznie jasny. Za ustanowienie służebności ustala 

się wynagrodzenie. Czynniki kształtujące wysokość wynagrodzenia 

to m.in. wpływ usytuowania urządzeń na wartość nieruchomości, 

uciążliwość dla właściciela w zakresie ich prawidłowej eksploatacji, 

przeznaczenie nieruchomości, w tym zapisy planistyczne, czy spo-

sób korzystania z urządzeń przesyłowych. Istotny problem pojawia 

się w momencie bezumownego korzystania z gruntów. Warto wtedy 

skorzystać z pomocy prawnika, aby w pierwszej kolejności podjąć 

próbę polubownego załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. 

Jednak może to być dopiero początek drogi do rozwiązania proble-

mu. Istnieje bowiem ewentualność rozstrzygania sporu przed sądem. 

Wiele zależy od nastawienia przedsiębiorcy i konkretnej sprawy. 

Pomoc specjalisty w dziedzinie prawa pozwala dobierać odpowiednie 

środki do danego stadium sprawy, by poprowadzić ją w jak najmniej 

uciążliwy i najkorzystniejszy dla właściciela nieruchomości sposób. 

Taką praktykę stosuję w swojej kancelarii. Spór sądowy uważam tak 

naprawdę za ostateczność. 

3) Jak ocenia Pani pomoc dla rolników taką, jak operacje typu „Premie 

dla młodych rolników”? Czy z prawnego punktu widzenia tego typu 

programy rzeczywiście pomagają rolnikom rozwinąć ich działalność? 

Premia dla młodego rolnika ma na celu umożliwienie rolnikowi 

podjęcia przedsięwzięć, które pozwolą mu na szybszy rozwój gospo-

darstwa i jego modernizację. Programy tego typu powinny być tak 

sformułowane, aby w sposób jasny, precyzyjny ale także przystępny, 

określały wymogi konieczne do uzyskania dofi nansowania. Istotne jest, 

aby kryteria uzyskania premii przystawały do realiów wykonywanej 

działalności. Niejasne i niekonsekwentne przepisy mogą niejedno-

krotnie stanąć temu na przeszkodzie, zwłaszcza, jeżeli młody rolnik 

sam stara się wypełnić odpowiednio wniosek o premię, bez posiadania 
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fachowej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji. Ilość załącz-

ników i oświadczeń, jakie należy dołączyć do wniosku, też nie ułatwia 

procesu rekrutacji. 

Operacje typu „Premie dla młodych rolników” mają na celu 

zachęcenie do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. 

Równocześnie mają przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych 

zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwiększenia 

konkurencyjności całego sektora rolnego. Jednakże w swojej praktyce 

niejednokrotnie słyszę głosy ze strony rolników, że wymogi stawiane 

przed młodym człowiekiem, który pod rygorem zwrotu części lub 

całości premii zostaje zobowiązany do samodzielnego prowadzenia 

gospodarstwa przez ściśle wskazany okres czasu czy skrupulatnego 

realizowania założeń biznesplanu, przy jednoczesnej formalizacji 

swoich działań, mogą niekiedy wydawać się nazbyt restrykcyjne. Brak 

jest także konsekwencji w formułowaniu wymogów w poszczególnych 

edycjach tego typu programów. Niejednokrotnie sposób realizacji 

dofi nansowania nie spełnia realnych oczekiwań rolników i powoduje 

zniechęcenie do starania się o dofi nansowanie.

4) W ostatnim czasie przepisy prawne, które bezpośrednio kształtują 

sytuację prawną rolników, zmieniają się w bardzo szybkim tempie. 

Jaka jest Pani opinia w kwestii nowelizacji ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego w kontekście obrotu ziemią rolną?

Z prawnego punktu widzenia projektowanych nowelizacji prawa 

w przedmiocie obrotu ziemią rolną warto poddać ocenie regulację 

w zakresie przesłanek podmiotowych do sprzedaży ziemi rolnej 

zarówno po stronie zbywcy, jak i nabywcy. Kluczowym jest przepis 

wprowadzający wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie 5 lat od 

dnia wejścia w życie projektowanej ustawy z dnia 31 marca 2016 r. 

o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Od zasady tej będą 

wprowadzone wyjątki. Zdaniem Autora Projektu ustawy, obowiązujące 

obecnie w tej materii przepisy prawne w niewystarczający sposób 

przeciwdziałają spekulacyjnemu nabywaniu nieruchomości rolnych. 

Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być co do zasady 

tylko rolnicy indywidualni. Rolnik  indywidualny będzie mógł nadal 

przenieść własność nieruchomości rolnej w drodze umowy darowizny, 

dożywocia czy też sprzedaży. Nieruchomości rolne będą mogły być 

nabywane także w drodze dziedziczenia, zapisu windykacyjnego oraz 

orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego, wydanego na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Za zgodą Prezesa Agencji, 

nieruchomości rolne będą mogły nabyć także inne podmioty dające 

gwarancję należytego prowadzenia działalności rolniczej, oraz jeśli 

w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów 

rolnych. Zgodę na nabycie będzie mogła uzyskać również osoba fi -

zyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeśli posiada 

kwalifi kacje rolnicze, daje rękojmię należytego prowadzenia działalności 

rolniczej i co ważne zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat 

od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której 

położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład 

tworzonego gospodarstwa rodzinnego. W przypadku niewyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości, Agencja na wniosek zbywcy będzie 

obowiązana do nabycia tej nieruchomości za zapłatą ceny rynkowej. 

Nowością jest również m.in. przyznanie Agencji prawa pierwokupu 

akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego będących właści-

cielami nieruchomości rolnych.

Niewątpliwie zmiany te są przełomowe i budzą wiele kontrowersji, 

zwłaszcza w przedmiocie konstytucyjnej ochrony prawa własności. 

Zasadnicze zmiany w przepisach prawa zawsze powodują odzew spo-

łeczny i wywołują polemikę na forum publicznym. Dopiero praktyka 

pokazuje, na ile zmiany te były słuszne. Z pewnością im więcej zmian 

w prawie, tym więcej powstaje pytań i rodzi się problemów prawnych. 

W mojej opinii, na chwilę obecną, rolnicy nie znajdują się kom-

fortowej sytuacji, mając na względzie spektrum zmieniających się 

przepisów prawa, które ich bezpośrednio dotyczą. 

rozmawiała mgr Martyna Kropiewnicka

Wystąpienia Podlaskiej Izby Rolniczej 
Działania Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej za okres marzec – 

kwiecień 2016 r. koncentrowały się głównie na realizacji bieżących 

zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego.

Zarząd PIR kontynuuje pracę działając w oparciu o Ustawę o izbach 

rolniczych, Statut Podlaskiej Izby Rolniczej, kierunki działania okre-

ślone przez Walne Zgromadzenie PIR oraz wnioski zgłaszane przez 

Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej. 

W omawianym okresie Zarząd zrealizował następujące działania:

- Wystąpił z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapy-

taniem na jakim etapie są prace nad zmianą prawa wodnego oraz 

prace nad przepisami dotyczącymi wyznaczana obszarów OSN. 

- Opracował założenia do projektu „Zastępstwo w rolnictwie”, które 

zostało przedłożone w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

- Wystosował pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie zorganizowania spotkania, w celu ponownego po-

chylenia się nad tematem wywłaszczenia nieruchomości pod 

budowę obwodnicy Augustowa.

- Wystąpił z pismem do Wojewody Podlaskiego o zaangażowanie 

i interwencję do Rządu RP o podjęcie natychmiastowych działań na 

rynku zbytu trzody chlewnej z terenów objętych ograniczeniami.

- Wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o rozpropa-

gowanie wśród samorządów gminnych opracowanego przez 

Podlaską Izbę Rolniczą przykładowego wniosku zgłoszenia 

szkody w uprawach i płodach rolnych. 

- Wystąpił z pismem do Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w sprawie możliwości pozyskania 

środków na dofi nansowanie programu wapnowania gleb. 

Wystąpienia do Krajowej Rady Izb Rolniczych:

- Zarząd PIR podjął interwencję w sprawie wydłużenia okresu 

rejestracji urządzeń chłodniczych. 

- Wystąpił z prośbą o podjęcie działań, w celu wprowadzenia nowego 

zapisu do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 

uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, które 

rozszerzy miejsca produkcji oraz miejsca sprzedaży produktów 

pochodzenia zwierzęcego o których jest mowa w pkt 1 ustawy. 

Wniesiono uwagi do następujących projektów aktów prawnych:

- do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzania 

odstrzału sanitarnego dzików.

- do projektu zmiany ustawy Prawo łowieckie złożonego w Sejmie 

RP przez grupę posłów partii „Kukiz 15”.

- do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie 

złożone przez grupę posłów PiS.
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Obrady IV Walnego Zgromadzenia 
Podlaskiej Izby Rolniczej

18 marca 2016r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się 

IV Walne Zgromadzenie Izby. 

Obradom w których wzięło udział 28 delegatów przewodniczył 

Prezes Izby Grzegorz Leszczyński. 

Jednym z punktów porządku obrad było uzupełnienie składu Za-

rządu Podlaskiej Izby Rolniczej – w związku z wygaśnięciem mandatu 

członka Zarządu- Stanisława Rogalskiego. 

Nowym członkiem Zarządu wybrany został Antoni Sowiński- 

delegat z powiatu białostockiego, gmina Tykocin.

Na IV Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej przyjęli 

zaproszenie: Jan Zabielski- Wicewojewoda Podlaski, Alicja Anusz-

kiewicz - Kierownik Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Bryczkowski - zastępca Podlaskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Grzegorz Czochański- zastępca 

Dyrektora OT Agencji Rynku Rolnego oraz Bożena Jelska Jaroś- Prezes 

Podlaskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej. 

Podczas wystąpień gości poruszane były kwestie dotyczące min. 

nadzwyczajnego wsparcia dla producentów mleka i producentów 

wieprzowiny. W skali województwa na dzień 18 marca 2016r. zostało 

złożonych 17 tys. wniosków przez producentów mleka. 

Ostateczną kwotę wsparcia do 1 szt. sprzedanego tucznika rolnicy 

poznają po weryfi kacji wszystkich wniosków i podzieleniu obiecanej 

puli pieniędzy przez liczbę zwierząt kwalifi kujących się do dopłaty.

ARR deklaruje, że decyzje administracyjne rolnicy otrzymają naj-

później do 18 czerwca br., a pieniądze będą wypłacone do 30 czerwca. 

Wzorem lat ubiegłych Agencja będzie prowadziła dopłaty do ma-

teriału siewnego. W tym roku zmieniła się formuła naliczania dopłaty. 

Do 25 czerwca będą przyjmowane wnioski. Po ich zebraniu zostanie 

ustalona kwota w stosunku do całego kraju i do 30 września będzie 

znana wysokość dopłaty do materiału siewnego. 

Dr Bryczkowski poruszył temat dotyczący Afrykańskiego Pomoru 

Świń. Jest to jedna z najgroźniejszych chorób, ponieważ potrafi  się 

szerzyć wśród dzikich zwierząt. Podejmuje się bardzo dużo działań, 

aby tą chorobę najpierw ograniczyć a potem ją zwalczyć. Najrozsąd-

niejszym wyjściem było podjęcie działań w kierunku zwiększonej liczby 

odstrzałów. W tym celu wyszło rozporządzenie o tzw. sanitarnym 

odstrzale mające na celu zmniejszenie pogłowia dzików do 0,5 km 2. 

Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski zapewniał delegatów, iż 

rozwój rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich są głównym z prioryte-

tów obecnego rządu. Przedstawicielom rządu w terenie jak zapewniał 

Wicewojewoda - chodzi o to, żeby się spotykać, omawiać konstruktyw-

nie wszystkie zagadnienia i problemy nurtujące rolników, a następnie 

przekazywać je do Ministerstwa i w miarę możliwości realizować te 

zadania. Poinformował delegatów, iż „PUW traktuje Izbę jako partnera 

ponieważ rolnicy mają największą wiedzę”. Zadań i problemów w rol-

nictwie jest bardzo dużo. Część z tych zadań jest w pewnym stopniu 

już rozwiązanych, część zostało protegowane.

W chwili obecnej – jak zapewniał delegatów PIR Wicewojewoda- 

zostały rozwiązane następujące sprawy: 

1. Minister Rolnictwa wyasygnował środki na odstrzał dzików. Do 

10 marca odbywało się liczenie zwierząt, do końca marca mają 

spłynąć wnioski z Kół Łowieckich informujące o ilości populacji 

dzików w naszym województwie. Za odstrzał dzika myśliwy 

otrzyma ok. 400 zł/szt. 

2. Złożony został wniosek do Ministra Rolnictwa z rezerwy celowej 

na zwiększenie środków na melioracje i spółki wodne. 

3. Została zwiększona ilość stacji referencyjnych do pomiaru 

opadów deszczu, aby określić czy na danym terenie jest susza 

czy też jej nie ma.

4. Zostały zwiększone środki na odłownie. 

5. Zostanie zwiększona ilość dopłat na ubezpieczenie rolników. 

Skarb Państwa będzie dopłacał do ubezpieczenia do 65%. 

Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej przyjęło 2 stano-

wiska wysłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra 

Środowiska. Treść obu stanowisk przedstawiamy poniżej.

Agnieszka Artemiuk

PIR Porosły

- do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządze-

nie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełnić 

wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego.

- do rozporządzenia MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy fi nansowej na operacje typu „Modernizacja gospo-

darstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020.

- do projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ze-

zwalającego na porozumienia i decyzje w sektorze mleka – wy-

dawanego na podstawie art. 222 rozporządzenia nr 1308/2013.

- do projektu rozporządzenia delegowanego Komisji rozszerza-

jącego zakres zezwoleń na porozumienia i decyzje w sektorze 

mleka – wydawanego na podstawie art. 219 ust. 1 (środki wy-

jątkowe) w związku z art. 228 rozporządzenia nr 1308/2013. 

- do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania 

„Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014-2020.

Informujemy, iż ww. pisma są dostępne na stronie internetowej 

www.pirol.pl  w zakładce Działalność Zarządu

Iwona Denisiuk 

PIR Porosły
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Stanowisko Walnego Zgromadzenia 
Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 18.03.2016 r.
Delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej zebrani na Walnym Zgro-
madzeniu w dniu 18 marca 2016 r. wnioskują o podjęcie przez 
Ministra Środowiska działań zmierzających do uregulowania 
przedstawionych poniżej kwestii:

l. Wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią gospodarowanie na 

ternach objętych ochroną zarówno rolnikom, jak i samorzą-

dom, tj m. in.:

• ograniczenie uciążliwości w gospodarowaniu rolniczym na 

terenach Parków, ich otulin, oraz na obszarach Natura 2000,

• stworzenie preferencji dla lokalnych rolników i przedsiębiorców 

w przetargach ogłaszanych przez Polskie Parki Narodowe na 

dzierżawy gruntów i świadczenia usług na rzecz parków na-

rodowych,

• stworzenie korzystnych warunków sprzedaży nieruchomości 

dla parków narodowych,

• dofi nansowanie gmin, na terenie których leżą obszary chro-

nione.

2. Wyłączenie z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

płatności za tzw. pakiety przyrodnicze.

W Polsce ochroną przyrody zajmuje się resort środowiska i to 

środki fi nansowe tego resortu powinny być na tę ochronę kierowane. 

Tymczasem w ramach PROW 2014-2020 po raz kolejny znalazły się 

środki na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Pakietu 

4 i 5, które to nastawione są na ochronę cennych siedlisk i zagrożonych 

gatunków ptaków. Na ten cel kierowane są znaczące środki, mające 

zachęcić rolników do użytkowania łąk i pastwisk, na których bytowanie 

znalazły zagrożone gatunki. W praktyce benefi cjentami tych pakietów 

zostali głównie przedsiębiorcy, którzy wyspecjalizowali się w koszeniu 

łąk i pastwisk, wydzierżawiając w tym celu odpowiednie tereny.

Nie negujemy zasadności wymienionych działań, są one potrzebne 

i powinny być realizowane. Jesteśmy jednak przeciwni fi nansowaniu 

ich ze środków kierowanych na rolnictwo, szczególnie że rozwiązań 

wymagają inne kwestie nurtujące rolników, jak chociażby odszkodowa-

nia za szkody wyrządzane przez zwierzyną i to rodzi kolejny wniosek:

3. Zmniejszenie populacji bobrów i zniesienie moratorium na 

odstrzał łosi w województwie podlaskim oraz zwiększenie 

i zintensyfi kowanie działań mających na celu zatrzymanie żubrów 

w jego naturalnym środowisku.

Szkody wyrządzane przez bobry, które zgodnie z obowiązują-

cym prawem objęte są ochroną na terenach użytkowanych rolniczo, 

wyrządzają poważne szkody wynikające z podtopień łąk i pastwisk. 

Szacuje się że w całym kraju jest ich ok. 45 tys. z czego aż 15 tys. w woj. 

podlaskim. Tak znacząca ilość bobra oraz szybki wzrost populacji 

przysparza wiele problemów dla rolników w prawidłowym użytko-

waniu terenów zielonych.

Nasilają się szkody wyrządzane przez żubry. Podlasie to kraina 

trzech puszcz. Rolnicy gospodarujący na tym terenie mają świadomość 

sąsiedztwa tak cennych przyrodniczo siedlisk, szczególnie dotyczy to 

Puszczy Białowieskiej. Niestety szkody w uprawach rolnych wyrzą-

dzane przez Króla Puszczy przestają być gospodarczo znośne. Stada 

żubrów pojawiają się na polach uprawnych późną jesienią i praktycznie 

bez przerwy przebywają tam aż do wiosny. Populacja tego gatunku 

rośnie z roku na rok. Według informacji podanych przez Białowieski 

Park Narodowy obecnie wynosi 578 sztuk, z czego około 200 bytuje 

stale poza Puszczą. Według danych liczebność tego ssaka nie była od 

czasów II wojny światowej tak wysoka. Prognozy nie są optymistycz-

ne dla rolników. Roczny przyrost żubrów wynosi około 70-80 sztuk, 

a śmiertelność około 30 sztuk. Przy redukcji populacji zaledwie kilku 

sztuk w ciągu roku, w niedługim czasie ilość tych zwierząt niebez-

piecznie zbliży się do 1000 sztuk. Zasięg ich wędrówek za pokarmem 

będzie się stale powiększał. Rolnikom nie zależy na odszkodowaniach 

za szkody wyrządzone przez żubry. Chcą, aby nie doprowadzały one 

gospodarstw na skraj bankructwa. Poprzez penetracje i niszczenie 

upraw przez zwierzynę dziką mamy na dzień dzisiejszy sytuację taką, 

że w bliskim sąsiedztwie zwartych kompleksów leśnych rolnictwo prak-

tycznie zanika. Dodatkowym realnym zagrożeniem stają się również 

wypadki komunikacyjne z udziałem żubrów, które wychodzą z lasu 

w poszukiwaniu pożywienia. W naszym rozumieniu należy zwiększyć 

i zintensyfi kować działania mające na celu zatrzymanie zwierzyny w jej 

naturalnym środowisku. Rozwiązaniem mogło by być stałe i większe 

dokarmianie tych zwierząt w lasach oraz stworzenie stref buforowych 

na polach sąsiadujących z lasami. Niewątpliwie należy się tym tematem 

zająć i rozważyć bardziej racjonalne zarządzanie populacją.

Natomiast z uwagi na ogromny wzrost populacji łosi oraz szkód 

jakie wyrządzają w województwie podlaskim, gatunek ten powinien 

być pozyskiwany tam gdzie przekraczana jest optymalna wielkość 

populacji. Obecnie zasadna wydaje się pilna potrzeba łagodzenia 

niekorzystnych skutków wzrostu liczebności tego gatunku poprzez 

wznowienie pozyskania łosi w niektórych rejonach, głównie w Polsce 

północno-wschodniej. Wprowadzone moratorium na odstrzał łosi 

spełniło już pokładane w nim oczekiwania. Krajowa populacja łosia 

została odbudowana, a w województwie podlaskim nawet w stop-

niu znacznym.

Należy podjąć wszelkie działania mające na celu prawidłowe gospo-

darowanie populacją łosia zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki 

łowieckiej w zakresie ochrony, hodowli oraz pozyskania zwierzyny. 

Roczne przyrosty populacji powinny być badane z zastosowaniem 

odpowiednich metod. Należy ocenić, które rejony charakteryzują się 

niskimi przyrostami, gdzie pozyskanie nie jest konieczne, a gdzie jest 

ono niezbędne. Pozyskanie łosia konieczne jest na obszarach, gdzie 

jego zagęszczenie jest większe od 5 osobników na l 000 ha powierzchni 

leśnej i bagiennej. W praktyce oznaczałoby to eksploatację łowiecką 

w wybranych nadleśnictwach na obszarze czterech regionalnych 

dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, gdzie notuje się najwyższe 

liczebności łosia, a poziom szkód istotnych utrudnia prowadzenie 

gospodarki leśnej (tj. RDLP Białystok, Warszawa, Lublin i Olsztyn). 

W ten sposób z pozyskania wyłączone będą lokalne ostoje oraz po-

pulacje o małym zagęszczeniu w pozostałej części Polski. Pozwoli to 

na ich dalsze trwanie oraz umożliwi zachowanie procesu swobodnej 

migracji osobników, niezbędnej dla trwałości populacji lokalnych.

4. Włączenie do odszkodowań podlegających Skarbowi Pań-

stwa szkód wyrządzanych przez żurawie, dzikie gęsi oraz 

ptaki krukowate.

Podlascy rolnicy nie tylko narażani są na szkody w uprawach 

polowych wyrządzane przez zwierzęta będące pod ochroną państwa 

– żubry, rysie, wilki, bobry czy łosie, ale także żurawie, dzikie gęsi, 

kruki, wrony i gawrony, które wyrządzają poważne szkody, a nie są 

objęte odpowiedzialnością Skarbu Państwa.

Okazuje się bowiem, że żurawie oraz dzikie gęsi wyrządzają nie-

małe szkody rolnikom a zwłaszcza plantatorom kukurydzy siejąc 

zniszczenia na polach, gdy w drodze do lęgowisk zatrzymują się 
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w północno-wschodnim regionie naszego kraju na żerowanie. Obec-

nie żuraw oraz dzika gęś występują w Polsce bardzo licznie. Tak jak 

bociany staje się również coraz mniej płochliwe i gniazdują nawet 

w pobliżu osiedli ludzkich.

Problem coraz większych szkód w rolnictwie i leśnictwie spowo-

dowany jest również tym, że naturalny zasięg wyżej wymienionych 

ptaków krukowatych w ostatnim okresie bardzo niebezpiecznie się 

zwiększa. Gatunki te dla utrzymania szybko wzrastającej populacji 

zajmują coraz to nowe siedliska. Jak wynika z obserwacji rolników 

kolonie lęgowe gawronów przekraczają nieraz tysiące gniazd. Równo-

cześnie, w ocenie rolników, bardzo szybki wzrost populacji kruków, 

gawronów i wron stanowi poważne zagrożenie dla ptaków siewkowych 

oraz drobnej zwierzyny.

W ocenie rolników tak wysoka liczebność krukowatych może sta-

nowić także zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego. 

Liczne kolonie krukowatych są powodem problemów sanitarnych na 

osiedlach i terenach zieleni. Ptaki te w większości należą do ptaków 

częściowo wędrujących. Z reguły są wszystkożerne. Pokarm zdobywają 

na terenach rolniczych i leśnych, na trawnikach, na terenach wzdłuż 

rzek i wysypiskach śmieci.

5. Zwolnienie rolników (jako osób fi zycznych) z ponoszenia 

opłat za wydanie zezwolenia na czynności związane min. 

z usuwaniem tam bobrowych

Wnosimy o zwolnienie rolników (jako osób fi zycznych) z ponoszenia 

opłat za wydanie zezwolenia na czynności związane z usuwaniem tam 

bobrowych, umyślne zabicie lub przemieszczanie z miejsc regularnego 

przebywania na inne miejsce osobników bobra europejskiego, który 

swoim działaniem przyczynia się do powstawania szkód w uprawach 

i płodach rolnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1182) osoba fi zyczna składając wniosek o wyda-

nie zezwolenia zobowiązana jest uiścić opłatę skarbową w wysokości 

82 zł. Pobieranie tych opłat jest niezrozumiałe w sytuacji, gdy rolnik 

poniósł starty wyrządzone przez to zwierzę i dodatkowo jest zmuszony 

zapłacić za zezwolenie na usuniecie np. tam bobrowej.

Mamy nadzieję, że poruszane kwestie znajdą zrozumienie kierow-

nictwa resortu środowiska, ze swojej strony podtrzymujemy deklarację 

o otwartości na konstruktywną współpracę.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia 
Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 18.03.2016 r.

Delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej zebrani na IV Walnym Zgro-

madzeniu postulują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie 

działań zmierzających do realizacji przedstawionych spraw:

1. Restrukturyzacja Hodowli Zarodowej Zwierząt Knyszyn Sp. 

z o.o.

Podlaska Izba Rolnicza stanowczo stoi na stanowisku aby utrzymać 

hodowlę zarodową w Knyszynie, zarówno bydła jak i trzody chlewnej. 

To jedyna taka placówka w naszym województwie, mająca swoją tra-

dycję i renomę. Powinno się oczywiście dokładać starań aby Hodowla 

Zarodowa była nastawiona na produkcję materiału wysokiej jakości 

oraz stanowiła wzór dla producentów z naszego regionu.

Trwające dyskusje nad restrukturyzacją spółki z Knyszyna powinny 

więc zmierzać w kierunku osiągnięcia wymienionych celów. Co do 

kwestii włączenia Hodowli Zarodowej Zwierząt Knyszyn w strukturę 

innej spółki Skarbu Państwa, to naszym zdaniem jest to dopuszczalne 

pod warunkami zachowania hodowli w Knyszynie przy obecnym 

stanie zatrudnienia.

Podnosząc przedmiotowe kwestie oraz uwzględniając zaintere-

sowanie rolników omawianym tematem, chcielibyśmy prosić Pana 

Ministra o informacje, na jakim etapie są plany restrukturyzacyjne 

Hodowli Zarodowej w Knyszynie? Na jakich warunkach dokonane 

będzie ewentualne przekształcenie spółki oraz jakie plany innowa-

cyjnych rozwiązań są przewidziane do zastosowania w Knyszynie?

2. Sytuacja na rynku trzody chlewnej.

Kolejne rozszerzenie czerwonej strefy w związku z wystąpieniem 

ASF w województwie podlaskim, powoduje że wracają problemy 

producentów trzody chlewnej. Ta sytuacja dobitnie pokazuje jak 

niezbędne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań. Wnioskujemy 

o wprowadzenie rekompensat dla producentów żywca wieprzowego do 

czasu utrzymania stref z ograniczeniami, a także specjalnego systemu 

ubezpieczeń inwestycji związanych z produkcją trzody.

Uważamy, że w województwie podlaskim powinna działać zakład 

mięsny, który dokonywałby skupu żywca, szczególnie od producentów, 

którzy mają gospodarstwa położone w strefach z ograniczeniami. 

Zakład ten powinien być nadzorowany przez Skarb Państwa. Jest to 

rozwiązanie niezbędne, gdyż tylko w ten sposób można zapobiegać 

problemom ze skupem.

Sytuacja kryzysowa związana z wystąpieniem ASF w naszym kraju 

pokazuje dobitnie, że spółki Skarbu Państwa działające w sferze rolnic-

twa powinny rozwijać działalność w zakresie przetwórstwa i tworzenia 

silnych marek własnych, które należałoby odpowiednio wypromować.

Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń jest sytuacją nadzwyczaj-

ną, powodującą realne uciążliwości dla rolników z obszarów objętych 

obostrzeniami, dlatego też w ślad za tworzeniem stref musza iść zdecy-

dowane decyzje i natychmiastowe rozwiązania adekwatne do sytuacji.

3. Przywrócenie dopłat eksportowych na rynki spoza Unii Eu-

ropejskiej.

Rosyjskie embargo czy nadprodukcja mleka sprawiają duże pro-

blemy nie tylko polskim producentom rolnym. Dlatego apelujemy 

o wprowadzenie mechanizmów, które wesprą eksport do krajów spoza 

Unii Europejskiej.

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę większego otwarcia 

na kontakty handlowe z Białorusią. Uważamy, że kraj ten przy stwo-

rzeniu odpowiednich warunków byłby atrakcyjny ekonomicznie dla 

naszych producentów.

4. Uruchomienie cukrowni na terenie województwa podlaskiego 

na terenach po byłej cukrowni w Łapach.

Zapowiedzi Ministra Rolnictwa o uruchomieniu cukrowni w na-

szym województwie spotkały się z zainteresowaniem i aprobatą rolni-

ków. Podlaska Izba Rolnicza w pełni popiera tę inicjatywę i postuluje 

o jej urealnienie.
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Obecnie w strukturze zasiewów dominuje kukurydza, dla której 

trudno znaleźć alternatywę. Uprawa buraka cukrowego w naszym 

regionie ma długoletnią tradycję, dlatego też rolnicy chętnie do niej 

powrócą, szczególnie że przy obecnym załamaniu na rynku mleka 

poszukują oni dodatkowych źródeł dochodu.

5. Wsparcie działań związanych z melioracjami.

Kolejnym ważnym tematem wymagającym podjęcia pilnych działań 

są melioracje. Niestety ani w nowym PROW 2014-2020 ani w RPO dla 

Województwa Podlaskiego nie znalazły się środki na melioracje szcze-

gółowe. Natomiast potrzeby są ogromne i jeśli nie znajdą się środki na 

ten cel, to sytuacja która obecnie nie jest dobra będzie się pogłębiać.

Susza, która zniszczyła ubiegłoroczne plony, jest wyraźnym sy-

gnałem, że powinniśmy bardziej szanować zasoby wodne. Niezbędna 

jest więc budowa zbiorników retencyjnych oraz sprawnych systemów 

melioracyjnych. Ostatnie lata pokazują bowiem, że z anomaliami 

pogodowymi zmagać się będziemy coraz częściej, a rolnictwo jest od 

aury prawie całkowicie zależne.

6. Podjęcie działań do stworzenia systemu zastępstw w rol-

nictwie oraz zmiana przepisów w zakresie wypłat zasiłków 

chorobowych dla rolników.

W obowiązujących przepisach prawnych brak jest uregulowań 

w systemie zdrowotnym rolników. Rolnik posiadający gospodarstwo 

nastawione na hodowlę zwierząt jest niejako przywiązany do gospo-

darstwa. Nie może zrobić sobie przerwy czy skorzystać z urlopu nawet 

w przypadku choroby, musi też być minimum 30 dni na zwolnieniu 

aby dostać zasiłek chorobowy.

W województwie podlaskim, które jest regionem rolniczym domi-

nuje produkcja mleka, która jest bardzo pracochłonna. Niezbędne jest 

zatem wprowadzenie rolniczego systemu zastępstw na wzór Finlandii, 

które zabezpieczy specjalne prawa przedsiębiorców rolnych prowa-

dzących hodowlę zwierząt, np. zastępstwo podczas choroby, zasiłki 

chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia czy urlop wypoczynkowy.

7. Nie rozszerzanie obszarów szczególnie narażonych (OSN).

Podlaska Izba Rolnicza sprzeciwia się zwiększeniu obszarów OSN 

w woj. podlaskim na podstawie stosowanej obecnie metodologii. Mając 

na uwadze interes rolników postulujemy o ponowne przeanalizowanie 

zasięgu OSN poparte wiarygodnymi badaniami Państwowego Moni-

toringu Środowiska oraz szerokimi konsultacjami i uzgodnieniami 

z rolnikami, których wprowadzenie obszarów OSN ma dotyczyć.

Realizacja programu jest bardzo czasochłonna i kosztowna i część 

gospodarstw nie będzie w stanie sprostać wymaganiom programowym, 

co będzie wiązało się w niektórych przypadkach z zaprzestaniem 

produkcji rolniczej i zwierzęcej. Program działań nakłada nie tylko 

zobowiązania i zalecenia, w postaci prowadzenia ewidencji, skrócenia 

terminów wywozu na grunty rolne nawozów naturalnych, ograniczenia 

ich ilości ale również wymusza poniesienie dodatkowych kosztów, na 

dostosowanie pojemności zbiorników na gnojówkę, gnojowicę oraz 

budowę lub rozbudowę powierzchni płyt gnojowych, a także implikuje 

koszty w postaci wynagrodzenia dla doradcy rolniczego za pomoc 

w wprowadzeniu niezbędnej dokumentacji.

8 marca 2016 r. – Dzień Kobiet 
– Spotkanie Delegatek Podlaskiej Izby Rolniczej

Dzień Kobiet zapoczątkowano w kraju słynącym z kapitalizmu, 

w Stanach Zjednoczonych. Amerykanki zaczęły obchodzić swoje święto 

w 1909 roku, później ten zwyczaj przyszedł do Europy, początkowo 

do Austrii i Danii, później do Niemiec i Szwajcarii.

W Polsce Dzień kobiet został zauważony dopiero po II wojnie, 

ponieważ pasowało do socjalistycznej propagandy. Obecnie to święto 

jest miłą tradycją dzięki, której kobiety tego dnia doceniane są trochę 

bardziej i głośniej się mówi o potędze kobiecości i umiejętnościach 

godzenia wielu funkcji - pracy zawodowej, społecznej i bycia żoną 

i matką.

Dlatego też, aby uczcić ten dzień w siedzibie Podlaskiej Izby Rolni-

czej 8 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Delegatek Podlaskiej Izby 

Rolniczej. Powyższe spotkanie miało na celu przybliżyć działalność 

samorządu rolniczego paniom, które po raz pierwszy dołączyły do 

grona delegatów, wzajemne poznanie się oraz wypracowanie wspól-

nych wniosków. Posiedzenie rozpoczął Grzegorz Leszczyński – Prezes 

Podlaskiej Izby Rolniczej, który przywitał przybyłe Panie podkreślając 

ogromne znaczenie pań, ich pracy oraz tego święta. Następnie Zarząd 

wręczył paniom po symbolicznej róży.

Podczas spotkania panie dyskutowały nad potrzebą działań ze strony 

kobiet ponieważ wieś to nie tylko uprawa roli i hodowla zwierząt, to 

także aspekty kulturowe, oświatowe i inne do których panowie nie 

przywiązują zbytniej uwagi. A ważnym jest aby w przyszłości mło-

dzi ludzie czuli się na wsi bezpiecznie, widzieli przyszłość dla siebie 

i swoich rodzin i nie musieli szukać lepszych perspektyw w mieście.

Podczas posiedzenia Panie wypracowały 3 wnioski:

- stworzenie Komisji ds. Kobiet działającej przy Podlaskiej Izbie Rol-

niczej,

- drugi wniosek dotyczył cykliczności spotkań na 8 marca,

- trzeci natomiast – podtrzymując dobrą tradycję – ze względu 

na wolny wakat,  aby w Zarządzie PIR pojawiła się kobieta.

Anna Obermiler

PIR Porosły



1919

WIEŚCI Z IZBY

19

Na Targach Agrotech  w Kielcach
Rolnicze Targi Agrotech odbywają się co roku w Kielcach. W tym 

roku przypadały na 18- 20 marca. Do Kielc zjechali się czołowi pro-

ducenci oraz dilerzy maszyn rolniczych oraz fi rm współpracujących 

z sektorem rolniczym. Na arenie Agrotech swoje produkty zaprezen-

towało około 700 wystawców z kraju i z zagranicy. W zeszłorocznej  

edycji targów brało udział około 65 tysięcy zwiedzających podobnie 

jak w roku bieżącym.

Jedną z największych premier była prezentacja nowego Ursusa C- 

3159V Power. Producent szczyci się faktem, iż nowy Ursus na transmisji 

Vigusa jest w 100 % polskim produktem. Nowatorska transmisja jest 

efektem współpracy centrum badawczo-rozwojowego Ursus R&D 

z inżynierami Politechniki Lubelskiej i Wojskowej Akademii Technicz-

nej w Warszawie. Nowy Ursus posiada zsynchronizowaną skrzynię 

biegów 32X32 z systemami powershift (gwarantuje płynną obsługę 

oraz optymalne wykorzystanie mocy) oraz powershuttle (umożliwia 

szybką zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła). 

Po zwiedzaniu całych targów można był stwierdzić bardzo wyso-

kie zainteresowanie rolników bronami talerzowymi oraz agregatami 

uprawowymi. Praktycznie każdy z wystawców maszyn rolniczych 

miał w ofercie taki osprzęt. Osobiście twierdzę, że rynek agregatów 

oraz bron ulega przesyceniu. Większość tych sprzętów różni się od 

siebie niewielkimi detalami a niekiedy tylko marką i kolorem. Dlatego 

też jeżeli planujemy taki zakup powinniśmy to zrobić w tym okresie, 

ponieważ dilerzy prześcigają się miedzy sobą promocjami skierowa-

nymi do klienta. 

Reasumując mogę stwierdzić, że wyjazd był udany. Spotkania 

z innymi rolnikami, wymiana zdań, zapoznanie się z innymi sektorami 

rolnictwa zawsze są mile widziane. Szczerze polecam każdemu wyjazd 

na takie targi. Koszt nie jest tak duży jak mogłoby się wydawać. Jeżeli 

jedzie się ze znajomymi w piątkę wydatek przypadający na jedną osobę 

to około 150 zł. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do takich wyjazdów. 

Delegat PIR Augustów

Inż. Karol Grabowski

Delegacja z Białorusi z wizytą w Podlaskiej Izbie Rolniczej
Z inicjatywy Jana Wdowiaka – Przewodniczącego oraz członków 

Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 25 lutego 2016 r. Zarząd Pod-

laskiej Izby Rolniczej w swojej siedzibie gościł delegację z Grodzieńskiego 

Wojewódzkiego Stowarzyszenia Rolników z Republiki Białoruskiej 

w osobach: Bernard Todrik – Przewodniczący Zarządu, Władimir 

Uszkiewicz – Dyrektor Generalny, Tatiana Czistiakowa – Prezes Firmy 

Handlowej „Rajskaja Dolina”, Aleksiej Todrik – Prezes Gospodarstwa 

Wspólnego TODRIK oraz Konsul Białorusi – Mikołaj Kamyszyk.

Z ramienia Izby w spotkaniu wzięli udział: Grzegorz Leszczyński – 

Prezes Zarządu, Piotr Rusiecki – Członek Zarządu, Witold Grunwald 

– Członek Zarządu, Piotr Stocki – Przewodniczący Rady Powiatowej 

PIR w Hajnówce, Jan Wdowiak – Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Barbara Ewa Laskowska – Dyrektor Biura PIR 

oraz Ewa Łempicka – Prezes Spółki Prosperita.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy, która w przyszło-

ści mogłaby skutkować realizacją wspólnych projektów, w tym min. 

dotyczących współpracy transgranicznej.

Agnieszka Artemi uk

PIR Porosły



Elżbieta Szumska
Elżbieta Szumska- delegatka rady po-

wiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu 

grajewskiego. Od urodzenia mieszka w Ciem-

noszyjach w gminie Grajewo. W 1992 roku 

otrzymała od rodziców ziemię i pomimo iż 

ukończyła studia pedagogiczne, swoje życie 

związała z pracą na wsi.

Od 1997 roku wraz z mężem prowadzi 

gospodarstwo rolne, w którym hodują bydło 

mięsne oraz dodatkowo prowadzą działal-

ność gospodarczą nastawioną na sprzedaż 

pasz i środków do produkcji rolnej. Ponadto 

od wielu lat, bo od 2003 roku jest sołtysem 

wsi Ciemnoszyje a także od dwóch kadencji 

zasiada w radzie gminy Grajewo.

Pani Szumska bardzo lubi pracę z ludźmi 

i jest bardzo zaangażowana we wszelką dzia-

łalność na rzecz wsi i ich mieszkańców. Wraz 

z nimi założyła Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Ciemnoszyje, dzięki czemu mogą korzystać 

z dotacji unijnych. Dzięki jej zabiegom, przy 

pomocy wójta i pracowników gminy Gra-

jewo we wsi stanęła tablica upamiętniająca 

pacyfi kację mieszkańców wsi w 1944 roku,  

zmodernizowano boisko dla dzieci i młodzie-

ży przystosowując go do gry w koszykówkę 

oraz jazdy na rolkach, zorganizowano zajęcia 

wokalno – taneczne dla dzieci i młodzieży 

oraz kurs komputerowy i języka angielskiego 

dla dorosłych. 

Pani Szumska wraz z mieszkańcami 

Ciemnoszyj organizuje też wiele imprez 

kulturalnych, w tym wpisane już w tradycję 

miejscowości Spotkania Wigilijne, w które 

angażują się kobiety  przygotowując trady-

cyjne potrawy oraz dzieci, które specjalnie 

na tę okazję przedstawiają jasełka.

Elżbieta Szumska ponadto należy do 

LZS Ciemnoszyje, Stowarzyszenia Rozwoju 

Gminy Grajewo, OSP-Ciemnoszyje, oraz 

jest Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Ciemnoszyje, ponieważ bardzo ważna jest dla 

niej integracja mieszkańców wsi, rozwijanie 

i promowanie kultury fi zycznej oraz stwo-

rzenie takich warunków na wsi by młodzież 

chciała tu pozostać i związać z nią swoją 

przyszłość. 

Ma jeszcze wiele celów i planów na naj-

bliższe lata. Jest zdania, że dzięki pomocy 

innych  ludzi kochających wieś są one moż-

liwe do wykonania.
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A może zielony jęczmień?
Zielony jęczmień to bogate źródło witamin i składników mine-

ralnych. Młode źdźbła zboża zawierają witaminy z grupy B, witaminy 

C, E i K, beta-karoten, kwas foliowy oraz minerały: mangan, magnez, 

potas, chrom, żelazo, wapń, fosfor, cynk, krzem, sód oraz bor.

Istnieją dwie metody otrzymywania sproszkowanego jęczmienia. 

Pierwsza polega na wyciśnięciu soku z młodej trawy jęczmiennej, 

a następnie odparowania wody (pod ciśnieniem i w niskiej temperatu-

rze). Druga metoda polega na suszeniu młodego jęczmienia w wyższej 

temperaturze i sproszkowaniu powstałego suszu. Proszek uzyskany 

z soku zachowuje niemal wszystkie cenne składniki. Przy drugim 

sposobie, pod wpływem temperatury niektóre związki utleniają się 

(na przykład witamina C), co obniża wartość produktu. W proszku 

otrzymywanym z suszu jest natomiast więcej błonnika.

Zawarte w zielonym jęczmieniu składniki pomagają utrzymać 

równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. Chlorofi l obecny w pre-

paracie wykazuje również działanie przeciwzapalne oraz wspomaga 

leczenie niedokrwistości. Witamina C, E i beta-karoten sprawiają, 

że młody jęczmień posiada właściwości przeciwutleniające i działa  

przeciwzapalnie. Magnez zawarty w jęczmieniu ma wpływ na działanie 

układu nerwowego i pomaga przy stanach przedłużającego się stresu. 

Ten związek pomocny jest również przy bólach i zawrotach głowy. 

Natomiast potas wspólnie z magnezem regulują pracę serca. Żelazo 

transportuje tlen do krwi, bierze udział w produkcji czerwonych krwinek 

i zapobiega anemii. Kwas foliowy zawarty w zielonym jęczmieniu jest 

szczególnie ważny dla kobiet w ciąży, ponieważ ma wpływ na układ 

nerwowy płodu. Witamina K odgrywa ważną rolę w krzepnięciu krwi. 

Natomiast błonnik korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego.

Preparaty z zielonego jęczmienia są też polecane osobom pragną-

cym schudnąć ze względu na wysoką zawartość błonnika, jak również 

witamin i składników mineralnych. Rozpuszczalne frakcje błonnika 

pokarmowego zawarte w młodym jęczmieniu zwiększają uczucie 

sytości i opóźniają opróżnianie żołądka. Zaś błonnik nierozpuszczal-

ny pobudza perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom, które często 

pojawiają się u osób w trakcie odchudzania.

Pamiętajmy jednak, że preparaty z zielonego jęczmienia to 

środki wspomagające odchudzanie i nie zastąpią odpowiednio 

zbilansowanej diety i aktywności fi zycznej.

Sok z zielonego jęczmienia

Proszek z zielonego jęczmie-

nia rozpuść w szklance chłodnej 

wody, soku owocowego lub soku 

ze świeżo wyciśniętych owoców. 

Pamiętaj, woda nie może być go-

rąca, bo spowoduje straty wita-

min i inaktywuje enzymy zawarte 

w zielonym jęczmieniu. Sok na-

leży pić 20 do 30 minut przed je-

dzeniem, najlepiej 2 razy dziennie. 

Proszek możesz również dodać do 

jogurtu, płatków owsianych, zupy 

czy surówki.

A. Artemiuk
PIR Porosły
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Pierogi z kaszą gryczaną 
Składniki: 2 szklanki mąki, 1 jajko, 200 ml 

ciepłej wody, sól

Farsz: 100 g kaszy gryczanej (1 woreczek), 

1/2 kg sera białego, 1 cebula, 50 g masła

Przygotowanie: Ugotować kaszę gryczaną. 

Odstawić do ostygnięcia. Cebulę pokroić 

w kostkę. Na patelni rozgrzać masło i pod-

smażyć cebulę na złocisty kolor. Ser biały 

rozkruszyć w misce. Dodać wystudzoną ka-

szę gryczaną i cebulkę. Farsz doprawić solą 

i pieprzem. 

Przygotować ciasto na pierogi. Ciasto rozwał-

kować i wycinać kółka za pomocą szklanki. 

Nakładać przygotowany farsz i zlepiać pie-

rogi. W garnku zagotować osoloną wodę, 

wrzucać pierogi na wrzątek i gotować przez 

około 4 min.

Pierogi ze 
szpinakiem i fetą
Farsz: 450 g mrożonego lub świe-

żego szpinaku, 250 g sera typu feta, 

1 średnia cebula, sól, pieprz, mie-

lona gałka muszkatołowa, 2 łyżki 

masła, 2 ząbki czosnku.

Ciasto na pierogi: 2 szkl mąki, 3/4 szkl 

gorącej wody, 3 łyżki oleju

Przygotowanie: Na patelni rozpuszcza-

my 2 łyżki masła. Siekamy cebulę i podsma-

żamy ją na rozgrzanym maśle, po chwili doda-

jąc do niej przeciśnięty przez praskę czosnek.

Gdy cebula się zeszkli dodać szpinak i lekko 

przyprawić sola i pieprzem.

Podsmażać około 10 minut. Zestawić z ku-

chenki do ostygnięcia. Następnie do ostudzo-

nego szpinaku wkruszamy ser feta i na koniec 

przyprawiamy szczyptą gałki muszkatałowej. 

Na stolnicę wysypujemy mąkę i łączymy ją 

z gorącą wodą, olejem i zagniatamy ciasto. 

Następnie ciasto rozwałkowujemy na bardzo 

cienki placek i foremką do pierogów wykrawa-

my małe placuszki. Lepić pierogi nakładając 

farsz szpinakowy na wykrojone placuszki 

i mocno ściskać brzegi. Gotowe  pierogi go-

tować w lekko osolonej wodzie ok. 5 minut 

od wypłynięcia na wierzch wody.

Odcedzone pierogi wykładamy na talerz. Na 

wierzch można dodać odrobinę kwaśnej śmie-

tany i posypać koperkiem.

Pierogi z soczewicy
Skłądniki na farsz: 150 g czerwonej socze-

wicy, 1 cebula, 1 jajko, 1 łyżka masła, 

1 łyżka bułki tartej, przyprawy: sól, 

pieprz, majeranek

Ciasto na pierog i :

 1 i 1/2 szkl. mąki pszen-

nej, 130 ml gorącej prze-

gotowanej wody.

Przygotowanie: Soczewicę opłukać pod bie-

żącą wodą. Wsypać do garnka i zalać zimną 

wodą 3 cm powyżej poziomu soczewicy. Wsy-

pać pół łyżeczki soli i zagotować. Zmniejszyć 

ogień i gotować jeszcze przez 30 min. Po tym 

czasie odcedzic soczewicę na sitku i zosta-

wić do ostygnięcia. Cebulę obierać i posiekać 

w drobną kostkę, zeszklć na maśle i wrzucić 

razem z ugotowaną soczewicą do miski. Kie-

dy całość przestygnie, dosypać bułkę tartą, 

pieprz, majeranek, sól (w razie potrzeby). 

Wbić jajko i wymieszać. Nabierając łyżeczką 

farszu, uformowaćj niewielkie kulki.

Zagnieść ciasto na pierogi. Następnie zawinąć 

w folię i zostawić na 15 min. Po tym czasie roz-

wałkować ciasto na oprószonej mąką stolnicy 

na grubość 2-3 mm. Szklanką wycinać kółka 

i zalepiać w każdym kulkę farszu. W dużym 

garnku zagotować posoloną wodę. Pierogi 

wrzucać partiami do wrzątku i gotować ok. 

7 min od wypłynięcia na powierzchnię. Poda-

wać ze śmietaną zmieszaną z ziołami.

Dziś pierogi serwujemyDziś pierogi serwujemy
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Nowa sfera działalności Top Gen
Mając na uwadze pomoc hodowcom w osiąganiu ich zamierzeń 

hodowlanych, Top Gen stale stara się poszerzać i wzbogacać swoją 

ofertę. Pragniemy towarzyszyć i pomagać nie tylko w kwestii rozrodu 

bydła, ale również w innych gałęziach produkcji mleka. 

Po udanym zeszłorocznym debiucie maści i żeli pielęgnacyjnych 

dla krów z linii Prevet nadszedł czas na nowość.

Od 1 marca 2016 do naszej oferty włączyliśmy dippingi poudojowe 

i środki do mycia instalacji udojowej z linii Prevet, zatem poszerzamy 

zakres obsługi stad m. in. o pielęgnację poudojową wymion.

Dippingi są produkowane w Polsce, testowane na krowach od 

czerwca 2015, a Top Gen jest ich wyłącznym dystrybutorem w kraju. 

Oferujemy je w czterech kategoriach, wszystkie o gęstej konsystencji, 

niekapiące, o wyraźnej barwie:

• Mlexan 1 to najsilniej działający, bo dwuskładnikowy preparat, 

na który patogeny się nie uodparniają! Jednak dwutlenek chloru 

ulega utlenianiu, w związku z czym musi być przygotowywany 

przed użyciem, na okres nie dłuższy niż tydzień. Jest to środek 

o najsilniejszym działaniu;

• Mlexan 2 DIP 5000 to roztwór aktywnego kompleksu jodu 

w wysokim stężeniu (nie ulega utlenianiu), na trudne warunki 

(problemy z komórkami somatycznymi), gotowy do użycia;

• Mlexan 2 DIP 3500 to również roztwór aktywnego kompleksu 

jodu, jednak tu stężenie jest nieco niższe. Stosowany w oborach, 

gdzie nie ma zbyt dużych problemów z somatyką. Gotowy 

do użycia;

• Mlexan 3 to roztwór kwasu mlekowego, nie utlenia się, gotowy 

do użycia.

Wszystkie są bezpieczne dla skóry, zawierają substancje pomocni-

cze o działaniu pielęgnującym i regenerującym (pantenol, gliceryna, 

alantoina, lanolina). W związku z czym skóra pozostaje w dobrej 

kondycji, a jednocześnie kanały strzykowe są zabezpieczone przed 

wnikaniem patogenów.

Ważną sprawą jest zdanie sobie sprawy z tego, iż na kwas mlekowy 

i jod bakterie potrafi ą się uodpornić, w związku z czym zaleca się sto-

sowanie zamiennie preparatów zawierających różne substancje czynne.

Ponadto wprowadzamy do oferty preparaty do mycia instala-

cji udojowych:

• Mlexan OX – koncentrat do mycia aparatów udojowych, aby 

zapobiec przenoszeniu się mastitis pomiędzy krowami;

• Mlexan Alkal – zasadowy środek do mycia całej instalacji;

• Mlexan Acid – kwasowy środek do mycia całej instalacji – 

używany wymiennie z Mlexan Alkal.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż w najbliższym czasie oferta 

Top Gen z pewnością się poszerzy. Zapraszamy do zapoznania się 

z nowościami na www.topgen.pl i na facebooku oraz w kolejnych 

wydaniach Agroizby. 

Wszystkich niezbędnych informacji udzieli Państwu również pan 

Paweł Sztukowski (666 831 995).

Justyna Krzyżewska

Top Gen
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