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Drodzy Rolnicy, 

Delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej

Polska złota jesień cieszy nas swoimi 

urokami. To również czas wytężonej pracy 

w polu. To czas zbioru kukurydzy na ki-

szonkę i ziarno. Aura w tym roku sprzyjała 

tej roślinie, dlatego zbiory są dobre. Jesień 

to również gorący okres na rynkach rol-

nych, zwłaszcza na Podlasiu. Czy uda się 

pokonać problem ASF-u? Zdecydowane 

działania rządu w zwalczaniu tej choroby 

powinny przynieść efekt, zwłaszcza, że czynniki decyzyjne w końcu zrozumiały, iż 

eliminacja dzika na Podlasiu to priorytetowa sprawa. 

Kolejne pytanie nurtujące rolników dotyczy sprawy nieszczęsnego importu zbóż 

i kukurydzy z Ukrainy w ramach kontyngentu unijnego, który pozostaje w naszym 

kraju prawie w całości. Czy uda się go zatrzymać? Gdyby tak się stało, dałoby to 

nadzieję gospodarzom na godne życie.

Tegoroczna jesień przyniosła również pytanie, czy w nowej sytuacji odnajdą się 

ODR-y, które zmieniły właściciela? Zdaniem samorządu rolniczego to one powin-

ny po 1 stycznia 2017 roku szacować szkody łowieckie z ramienia wojewody, jako 

niezależni rzeczoznawcy. 

Intensywne prace legislacyjne Ministerstwa Rolnictwa sprawiają, że mamy 

dużo do zrobienia, bo Podlaska Izba Rolnicza stara się na bieżąco opiniować nowe 

ustawy i rozporządzenia. Czynimy tak od 20 lat z różnym skutkiem, starając się 

być konstruktywnym partnerem w podejmowaniu rożnych decyzji przez władzę.

Dziękuję Wam Delegatom za wytrwałość , za tę mrówczą pracę, często nie-

wdzięczną, ale potrzebną dla naszego rolnictwa i życzę sobie i Wam, aby nasz głos 

zawsze był brany pod uwagę.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu PIR

Grzegorz Leszczyński
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Afrykański pomór świń (ASF)
Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna 

i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz 

dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF 

niewra żliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem 

ASF. W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem 

szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie meto-

dami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy 

zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest 

przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych ponoszonych 

przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. 

Są one związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami 

eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzyma-

niem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych 

wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia. 

Czynnik etiologiczny

Czynnikiem etiologicznym choroby jest wirus ASF, który namnaża 

się przede wszystkim w komórkach odpornościowych. Na szczególne 

podkreślenie zasługuje znaczna oporność wirusa ASF na działanie czyn-

ników środowiskowych np. temperatury czy czynników chemicznych. 

W mięsie mrożonym od świń zakażonych wirus przeżywa 1000 dni, 

w mięsie suszonym – 300 dni, w mięsie solonym 182 dni, a w mięsie 

mielonym 105 dni. We krwi przechowywanej w temperaturze poko-

jowej zarazek utrzymuje się w stanie zakaźnym przez 10-18 tyg., a w 

kale – 11 dni. Wirus ASF jest także oporny na wysychanie i gnicie. Na 

terenie Hiszpanii stwierdzono obecność zakaźnego wirusa w zagrodach, 

w których wybito zwierzęta 4 miesiące wcześniej, w gnijących zwłokach 

pozostawionych w temperaturze pokojowej zachował on żywotność 

przez 18 tygodni, zaś w śledzionie zakopanej w ziemi przez 280 dni. 

W niskiej temperaturze wirus ASF jest żywotny i zjadliwy przez kilka 

lat, ciepło natomiast niszczy go relatywnie szybko: w temperaturze 

55ºC ginie po 45 min., a w temperaturze 60ºC po 20-30 minutach. 

Patogeneza 

Najczęstszą bramą wejścia zarazka do organizmu jest przewód 

pokarmowy, zakażenie może nastąpić także przez drogi oddechowe, 

uszkodzoną skórę, przez odbyt lub zakażone nasienie. Po wtargnięciu 

do organizmu, wirus drogą naczyń krwionośnych i limfatycznych do-

staje się w pierwszej kolejności do komórek odpornościowych tkanek, 

do których ma szczególne powinowactwo (migdałki, węzły chłonne 

żuchwowe), a następnie do innych narządów, w których namnaża się 

intensywnie, po czym ponownie wraca do układu krwionośnego, gdzie 

utrzymuje się aż do śmierci zwierzęcia. 

Objawy kliniczne 

Rozróżnia się postać nadostrą (charakteryzują ją nagłe padnięcia, 

bez objawów towarzyszących), postać ostrą, podostrą, przewlekłą 

oraz utajoną. Najczęściej obserwowane objawy kliniczne ujawniają 

się dopiero 6-10 dni po zakażeniu ASFV. Objawy kliniczne i przebieg 

choroby zależą od tego, jakie narządy uległy uszkodzeniu. Najbardziej 

dramatyczne objawy kliniczne i zmiany sekcyjne towarzyszą ostremu 

przebiegowi infekcji. Pierwszym i jedynym objawem klinicznym choroby 

jest wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 – 42ºC, któremu jednak 

nie towarzyszą inne symptomy. Gorączkujące świnie mają na ogół 

zachowany apetyt, poruszają się normalnie i tylko niektóre wykazują 

objawy podniecenia lub dużo leżą. Stan taki utrzymuje się przez 3-4 

dni, tj. do momentu spadku wewnętrznej ciepłoty ciała poniżej normy, 

który ma miejsce zwykle 24 godziny przed śmiercią. Wtedy pojawiają 

się inne objawy kliniczne, które ulegają szybkiemu nasileniu i powodują 

śmierć zwierząt. Do najczęściej spotykanych objawów klinicznych, 

które powstają po spadku gorączki i poprzedzają śmierć zwierząt 

chorych, należą: sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, 

lecz liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty i niejednokrotnie 

krwisty wypływ z nosa, zapalenie spojówek i wypływ z worka spojów-

kowego, biegunka, często z domieszką krwi, wymioty. U niektórych 

świń zakażonych sztucznie obserwowano objawy nerwowe. Maciory 

prośne z reguły ronią. Błony płodowe i skóra płodów wykazują często 

wybroczyny i wylewy krwawe. Wskaźnik zachorowalności i śmiertel-

ności sięga do 100% zwierząt. 

Zwalczanie choroby

Dotychczas nie opracowano szczepionki przeciw ASF. Aktualnie 

zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi 

poprzez wybijanie zwierząt chorych oraz znajdujących się w strefi e 

zapowietrzonej. Zwalczanie ASF polega w pierwszej kolejności na 

uniemożliwieniu wprowadzenia wirusa ASF na obszar kraju. 

Wprowadzenie ASFV do Polski jest możliwe poprzez: 

1. przewożenie (przemyt) żywności przez osoby zza wschodniej 

granicy; 

2. skarmianie świń resztkami (małe stada); 

3. środki transportu; 

4. migrację zwierząt dzikich – zagrożenie głównie dotyczy woj. 

wschodnich (małe stada). 

Za ochronę stada przed ASFV odpowiada właściciel gospodarstwa. 

Aby nie dopuścić do wejścia wirusa do stada świń hodowca powinien 

bardzo solidnie zabezpieczyć chlewnię poprzez odpowiednie jej ogro-

dzenie, uniemożlwiające kontakt świń z dzikami, nie wpuszczanie na 

teren gospodarstwa pojazdów oraz postronnych osób, pilnowanie 

zmiany obuwia i odzieży przez osoby, które muszą wejść do chlewni, 

nie wykorzystywanie jako ściółki zanieczyszczonej słomy, etc. Bardzo 

ważnym źródłem zarazy jest mięso, produkty mięsne oraz nie goto-

wane odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od świń chorych 

lub nosicieli. Z tego powodu należy bezwzględnie przestrzegać zakazu 

skarmiania zlewek kuchennych. Hodowcy świń nie powinni brać 

udziału w polowaniach, a jeśli to robią powinni koniecznie pamiętać 

o dezynfekcji sprzętu łowieckiego. W związku z zagrożeniem ASF 

właściciel powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje świnie, 

włącznie z oceną apetytu i objawów gorączki. Jeżeli hodowca stwier-

dza objawy zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast 

powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii, bezpośrednio 

lub za pośrednictwem swojego lekarza, wójta lub burmistrza. Należy 

podkreślić, że właściciele świń nie powinni obawiać się zgłaszania 

podejrzanych przypadków zachorowań świń ponieważ w przypadku 

stwierdzenia ASF i likwidacji stada właściciel otrzymuje pełne odszko-

dowanie z budżetu państwa. 

Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel 

– Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF Zakład Chorób Świń 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach.
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Stanowisko Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej 
w sprawie aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej 
oraz rynku zbóż

W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej oraz 

rynku zbóż Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje do Rządu RP o podjęcie 

natychmiastowych działań!

Wielokrotnie od niemalże trzech lat interweniujemy w sprawie pod-

jęcia zdecydowanych rozwiązań mających na celu łagodzenie skutków 

wystąpienia wirusa ASF w naszym województwie. Problem ten obecnie 

dotyka już nie tylko podlaskie ale i sąsiadujące województwa, co oznacza, 

że należy go potraktować tak jak o to apelował samorząd rolniczy, jako 

zagrożenie krajowej produkcji trzody chlewnej. Rozprzestrzeniane się wi-

rusa wiąże się bowiem nie tylko z ogromnymi kosztami likwidacji zarażo-

nych stad (warto zastanowić się jaki byłby koszt likwidacji produkcji np. 

w województwie wielkopolskim?), ale także problemami ze zbytem 

mięsa, czy zboża paszowego.

Zapowiedzi działań podnoszone przez resort rolnictwa idą w do-

brym kierunku, ale potrzeba jest wdrażania rozwiązań natychmiasto-

wych, bowiem czas działa na niekorzyść rolników. 

Największy problem mają producenci ze zbytem zwierząt w strefach 

zagrożonej i z ograniczeniami, co kumuluje ogromne straty fi nansowe, 

problemy z zachowaniem dobrostanu zwierząt i niepokoje społeczne. 

Dlatego apelujemy do Rządu RP o:

1. zorganizowanie natychmiastowego skupu zwierząt ze stref 

dotkniętych ograniczeniami;

2. zapewnienie wsparcia producentom trzody chlewnej w likwidacji 

skutków wystąpienia wirusa ASF;

3. uruchomienia państwowego zakładu przetwórczego do celów 

przerobu mięsa pochodzącego z terenów objętych ograniczeniami;

4. wprowadzenie zakazu handlu żywymi zwierzętami na wszystkich 

targowiskach w Polsce;

5. zwiększenia kontroli związanej z obrotem zwierząt, nie tylko 

ukierunkowanej na rolnika, ale także wśród pośredników, służb 

weterynaryjnych itp.;

6. depopulacji dzików, szczególnie na terenach objętych ochroną, 

które w tej chwili stały się ostoją tych zwierząt;

7. wprowadzenie systemowych długofalowych działań mających 

na celu wsparcie produkcji związanej z trzodą chlewną;

8. rozważenie możliwości budowy ogrodzenia wzdłuż granicy 

z Białorusią, tak by migracja zwierząt była objęta monitoringiem. 

Ponadto Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje o pilną interwencję 

w sprawie skupu zbóż.

Rok 2016 jest dla polskiego rynku zbóż bardzo niekorzystny. Naj-

pierw zimowe wymarznięcia, potem sucha i chłodna wiosna i wreszcie 

deszcze w okresie zbiorów. Ziarno jest mokre, kiepskiej jakości, a zbóż 

konsumpcyjnych brakuje. Z informacji uzyskiwanych od rolników 

wiemy, że zakłady skupujące nie chcą przyjmować zboża od rolników, 

a proponowane ceny są niskie. W tym roku tona pszenicy kształtuje 

się w okolicach 550 zł/t (w 2015 r. – 680 zł/t), żyta 430 zł/t (w 2015 

r. – 520 zł/t). Zdajemy sobie sprawę, iż większość zboża nadaje się 

tylko na pasze, więc zasadnym jest aby ceny ziarna konsumpcyjnego 

były wyższe, tak jednak nie jest. 

Mamy świadomość, że niskie ceny podyktowane są nie tylko słabszą 

jakością zbóż, ale przede wszystkim importem z zagranicy, głównie 

Ukrainy, która otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na bezcłowy 

eksport zbóż do krajów unijnych. Ze względu na koszt transportu – 

większość tego zboża trafi a do wschodnich województw Polski.

Wynikająca z postanowień Komisji Europejskiej swoboda handlu 

sprawia, iż ukraińscy rolnicy produkują coraz więcej zbóż, które idzie na 

eksport, a ze zbytem naszych płodów rolnych mamy problem. Wymogi 

jakie musza spełnić polscy rolnicy stosując min. integrowaną ochronę 

roślin, zakazy stosowania wielu środków chemicznych, przestrzeganie 

okresów karencji, powodują że nasze zboże jest niekonkurencyjne 

w stosunku do ukraińskiego, gdzie rolnicy nie muszą spełniać takich 

wymagań przy produkcji. Dlatego nie zgadzamy się, aby pod hasłem 

współpracy z krajami Unii, polski rolnik na tym tracił.

Niepokój wśród rolników wzbudzają także informacje, o tym, że 

to nie ARR decyduje o cenach zbóż, a prywatne podmioty, którym 

wydzierżawiane są magazyny zbożowe, np. spółki Elewarr i to one 

decydują skąd i za ile zostanie zakupione zboże.

W związku z powyższym żądamy, aby Rząd RP potraktował spra-

wę jako pilną i podjął natychmiastowe działania także w tym sekto-

rze produkcji.
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Aktualności dot. ASF
 � W Polsce odnotowano dotąd dwadzieścia ognisk afrykańskiego 

pomoru świń u trzody chlewnej (tj. od 17 lutego 2014 r.), z cze-

go czternaście w województwie podlaskim (pozostałe cztery 

w lubelskim, a dwie w mazowieckim). ASF stwierdzono na 

podstawie wyników badań otrzymanych dnia 9 września 2016 r. 

z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwo-

wego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach, w gospodarstwie położonym w gminie 

Stara Kornica, w powiecie łosickim (woj. mazowieckie), w którym 

utrzymywano 63 świnie. 

 � Od 13 września b.r. obowiązuje ustawa o rozwiązaniach związa-

nych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, która zakłada 

wykup świń ze stref zagrożonych i przerób mięsa na konserwy, 

a następnie ich zakup przez instytucje państwowe. Na pasztety 

i konserwy będzie przetworzonych co najmniej 7 tysięcy ton 

mięsa, tj. co najmniej 100 tysięcy sztuk zdrowej trzody z ob-

szarów zagrożonych. Według ustawy, każda zakupiona świnia 

zostanie przebadana, a jej mięso zanim trafi  do handlu będzie 

przetworzone w temperaturze powyżej 120 stopni. Zapropo-

nowane w ustawie rozwiązania pozwolą na legalną sprzedaż 

tuczników do zakładów zatwierdzonych przez powiatowego 

lekarza weterynarii, a rolnicy otrzymają co najmniej średnią 

rynkową cenę z ich regionu. 

 � W 13 gospodarstwach z woj. podlaskiego Prokuratura Okręgowa 

w Białymstoku od dwóch tygodni prowadzi śledztwo w sprawie 

rozprzestrzeniania wirusa afrykańskiego pomoru świń. Obejmie 

nim wszystkie ujawnione w ostatnim czasie przypadki zakażenia 

trzody chlewnej w regionie. 

 � Trwa zlecony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

sanitarny odstrzał dzików. Zmniejszenie populacji ma zapobiec 

rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Początkowo odstrzał sanitarny 

dzików dotyczył tylko regionów przy wschodniej granicy, gdzie 

występował ASF. Potem zapadła decyzja o rozrzedzeniu populacji 

tych zwierząt do linii Wisły. Od 9 września b.r. odstrzał obejmuje 

całą Polskę. Zgodnie z zaleceniami UE bezpieczna liczba dzików, 

nie przekracza 5 osobników na 1000 ha (0,5 szt/km2). Rozrzedze-

nie populacji dzika poprzez zintensyfi kowany odstrzał powinno 

przyczynić się do znacznego ograniczenia rozprzestrzeniania 

się choroby.

Rusza wsparcie dla rolników 
z tytułu zmniejszenia produkcji mleka

W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych Komisja 

Europejska w lipcu bieżącego roku ogłosiła tzw. pakiet wsparcia 

rolnictwa. Właśnie w ramach tego pakietu wdrożona zostanie po-

moc fi nansowa dla producentów mleka którzy zmniejszą dostawy 

mleka do podmiotów skupujących. Kwota przewidziana dla całej 

wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro. 

Wsparcie będzie wynosić 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu 

do ilości odpowiadającej różnicy między mlekiem dostarczonym 

w trakcie okresu referencyjnego, a mlekiem dostarczonym podczas 

okresu redukcji.

Wsparcie będzie przysługiwało producentowi mleka, który posiadał 

produkcję mleka w okresie referencyjnym i zredukował ją. Do pomocy 

kwalifi kuje się nie więcej niż 50% redukowanej produkcji w odnie-

sieniu do okresu referencyjnego i nie mniej niż 1500 kg. Warunkiem 

dodatkowym ubiegania się o pomoc jest także udokumentowana 

produkcja w lipcu br.   

Rolnicy mają do wyboru 4 terminy składania wniosków odpowia-

dające 4 okresom w których zadeklarują redukcję produkcji mleka. 

Każdy rolnik może złożyć nie więcej niż jeden wniosek, przy czym 

rolnicy którzy złożą wniosek w pierwszym okresie redukcji będą mogli 

jeszcze skorzystać z pomocy fi nansowej w czwartym okresie redukcji. 

Lp Okres redukcji Okres referencyjny
Termin składania wnio-

sków do OT ARR

1.
październik, listopad, 

grudzień 2016 r.

październik, listopad, 

grudzień 2015 r.

21 września 2016 r. 

do godz. 12.00

2.
listopad, grudzień 2016 r., 

styczeń 2017 r.

listopad, grudzień 2015 r., 

styczeń 2016 r.

12 października 2016 r.

 do godz. 12.00

3.
grudzień 2016 r., styczeń, 

luty 2017 r.

grudzień 2015 r., styczeń, 

luty 2016 r.

9 listopad 2016 r.

do godz. 12.00

4.
styczeń, luty, 

marzec 2017 r.

styczeń, luty, 

marzec 2016 r.

7 grudzień 2016 r.

do godz. 12.00

Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć m.in. kopie 

faktur potwierdzających ilość mleka sprzedanego w okresie referen-

cyjnym lub oświadczenie od podmiotu skupującego o tej ilości oraz 

kopie faktury potwierdzającej sprzedaż w lipcu 2016r. 

Następnie rolnik w ciągu 45 dni po zakończonym procesie redukcji 

powinien złożyć wniosek o płatność do OT ARR. Po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku środki fi nansowe zostaną przelane na konto 

bankowe producenta mleka. 

Elżbieta Orłowska

PIR Kolno
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Wnioski na małe przetwórstwo
W terminie 29 września – 28 października 2016 r. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia kolejny nabór 

wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi i ich rozwój, w ramach PROW 2014-2020. Wnioski mogą 

składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegający 

ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Warunkiem uzyskania pomocy fi nansowej będzie rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. 

Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji działalności prze-

twórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu 

pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja 

spełnia wymogi programu. 

Wsparciem objęto sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców 

i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin ole-

istych i wysokobiałkowych.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych 

przez benefi cjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom 

wynosi 50 %, a wysokość wsparcia fi nansowego, jakie można otrzymać 

w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w przypadku tej grupy 

benefi cjentów wynosi 300 tys. zł, jednakże wielkość pomocy przyznanej 

na realizację jednej operacji nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. Do 

kosztów kwalifi kowalnych zaliczyć można m.in.: budowę lub moder-

nizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, 

zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania 

i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej, zakup urządzeń 

służących poprawie ochrony środowiska.

Ze wsparcia wyłączony został zakup środków transportu, używanych 

maszyn, urządzeń lub sprzętu. O kolejności przysługiwania pomocy 

zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie 

kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Wnioski na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie pro-

duktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”  należy składać w Oddziałach 

Regionalnych ARiMR.

Anna Kobus

PIR Siemiatycze

 opracowano na podst. ARiMR

Dopłaty do materiału siewnego będą mniejsze
Do konsultacji społecznych trafi ł rządowy projekt rozporządzenia 

w sprawie stawek dopłat do materiału siewnego. Proponowane w nim 

kwoty są mniejsze niż rok temu.

Projekt rozporządzenia ustala na 2016 rok następujące stawki dopłat:

 � 69,40 zł/ha w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub 

mieszanek pastewnych,

 � 111 zł/ha w przypadku roślin strączkowych,

 � 347 zł/ha w przypadku ziemniaków.

Dlaczego stawki są niższe?

W 2016 roku weszły w życie nowe zasady przyznawania dopłat do 

materiału siewnego i sadzeniowego. Teraz wysokość dopłaty jest uzależ-

niona od liczby wniosków i dostępnego limitu fi nansowego w budżecie 

krajowym. W 2016 roku do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 72,5 

tys. wniosków, w których rolnicy wnioskowali o przyznanie dopłat do:

 � 1 087 000 ha zbóż,

 � 35 000 ha roślin strączkowych,

 � 32 500 ha ziemniaków.

W budżecie krajowym do podziału na ten cel przewidziano ponad 

90 mln zł, dlatego zawarte w projekcie rozporządzenia stawki wynikają 

z podzielnia dostępnej puli pieniędzy przez liczbę hektarów, do których 

wnioskowano o dopłaty.  

Rządowy projekt trafi ł również do konsultacji Podlaskiej Izby 

Rolniczej. Opinia samorządu rolniczego w sprawie obniżenia dopłat 

do materiału siewnego była negatywna. 

Redakcja PIR

Nowa instytucja do obsługi rolników 
– Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW)

Obecnie w naszym kraju w obszarze rolnictwa funkcjonują trzy 

agencje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencja Nieruchomości Rolnych 

(ANR). Dwie pierwsze pełnią funkcję akredytowanych agencji płatniczych. 

To właśnie te instytucje wypłacają środki fi nansowe dla producentów 

rolnych zarówno z budżetu krajowego jak i funduszy europejskich. Bar-

dzo często dla przeciętnego rolnika nie jest do końca zrozumiałe z jaką 

sprawą i o jaką pomoc może wnioskować do poszczególnych agencji. 

Podstawowym celem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest powo-

łanie na bazie istniejących agencji instytucji realizującej odpowiedzialny 

rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W tym celu tworzy się Agencję 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW),  która  ma być podstawową 

instytucją realizującą zadania w zakresie programowania rozwoju ob-

szarów wiejskich wraz z zadaniami prowadzenia optymalnej i zgodnej 

z interesem publicznym polityki gospodarowania nieruchomościami 

rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa. 

Nowa agencja (AROW) powstanie z zasobów majątkowych i oso-

bowych Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, 

które ulegną likwidacji. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa będzie jedyną właściwą agencją płatniczą w Polsce.

Proponowane zmiany wprowadzą racjonalny podział zadań oraz 

zmniejszą wydatki budżetu państwa. Ponadto zmniejszy się liczba 

aktów prawnych. AROW będzie instytucją przygotowaną strukturalnie 

i posiadająca odpowiednie kompetencje do tego, aby przejęć i twórczo 

rozwinąć zadania związane z doradztwem rolniczym, programami 

pomocowymi dla rolnictwa. Docelowo zarządzać będzie także no-

wymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, 

jak na przykład ochrona dochodów rolniczych, marketing rolny oraz 

scalanie i wymiana gruntów.

Źródło: Projekt Ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sylwia Truchel 
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Państwo Monachowie z Kobylanki w woj. podlaskim 
laureatami 3 miejsca w XIV Ogólnokrajowym Konkursie 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju w 2016 r. uznano 

gospodarstwo Państwa Spychalskich z woj. kujawsko-pomorskiego. 

Zdobyli tym samym nagrodę główną, ciągnik rolniczy ufundowany 

przez Prezesa KRUS.

Państwo Jolanta i Jan Monachowie z Kobylanki (gm. Michałowo), 

reprezentujący województwo podlaskie, zdobyli trzecie miejsce 

i nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Państwo 

Monachowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 63,2 ha, 

wyspecjalizowane w hodowli bydła mlecznego. Stado podstawowe 

krów utrzymywane jest w oborze wolnostanowiskowej, młodzież zaś 

w jałowniku z kojcami. Produkcja roślinna w gospodarstwie podpo-

rządkowana jest potrzebom paszowym. Uprawiana jest kukurydza na 

kiszonkę i użytki zielone.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia 

w gospodarstwach rolnych. W konkursie brały udział osoby pełno-

letnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone 

w KRUS. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej. 

Gospodarstwa fi nalistów XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpiecz-

ne Gospodarstwo Rolne wizytowała i oceniła powołana przez Prezesa 

KRUS Centrala Komisja Konkursowa. Jej członkowie reprezentowali 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Radę Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników oraz redakcje Agroserwisu i AGROmechaniki.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Komisje Konkursowe sprawdziły:

 � ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, 

 � stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych,

 � wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony rucho-

mych części, 

 � stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, 

 � warunki obsługi i chowu zwierząt,

 � stosowanie i jakość środków ochrony osobistej,

 � rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospo-

darstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia 

bezpieczeństwa pracy,

 � organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci.

Do tegorocznej edycji Konkursu w kategorii gospodarstw indy-

widualnych zgłosiło się 970 podmiotów. Większość z nich (77%) to 

gospodarstwa o powierzchni do 50 ha fi zycznych. Najczęściej (402, tj. 

41,4%) prowadzące produkcję roślinno-zwierzęcą oraz gospodarstwa 

z produkcją roślinną – zbóż i innych upraw rolnych (224, tj. 23,1%).

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 23 września br. podczas 

Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Iwona Nagórka

Specjalista

OR KRUS w Białymstoku
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Kombajnem po drogach publicznych
Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruk-

tury i Budownictwa odpowiedział na pismo samorządu rolniczego 

w sprawie uzyskania zezwolenia na poruszanie się kombajnem po 

drogach publicznych.

W obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu 

wolnobieżnego, ciągnika rolniczego, zespołu pojazdów składający się 

z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej 

(np. kombajnu zbożowego ze zdemontowanym hederem) do ruchu 

określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz. U. 2015 r. poz. 305, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd 

uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzy-

many, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim 

jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu 

na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto przepis ust. 

4 w art. 66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zabrania umieszczania 

wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych 

części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała 

osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu.

Natomiast przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 31 

grudnia 2012 r. (§45 ust. 1 pkt 1) określają, iż dopuszczony do uczest-

nictwa w ruchu pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy oraz przyczepa 

przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami powinny być tak zbudowane, 

wyposażone i utrzymane, aby wystające części, które mogą naruszać 

stateczność pojazdu lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników 

ruchu, mogły być na czas jazdy zdemontowane lub złożone. Części 

urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, 

powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej.

Przepis § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. 

stanowi, iż dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wol-

nobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy 

specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m.

W przypadku jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo 

zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika 

rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemon-

towanym hederem) spełnia wyżej wskazane warunki dopuszczenia 

pojazdu do ruchu, wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r., a jego szerokość prze-

kracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to zgodnie z art. 64b 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym możliwe jest uzyskanie zezwolenia 

kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego.

Natomiast w przypadku jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy 

albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika 

rolniczego i przyczepy specjalnej nie spełnia przywołanych wyżej warunków 

wynikających z ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządze-

nia z dnia 31 grudnia 2012 r. (np. kombajn zbożowy z zamontowanym 

hederem), to w myśl przepisów art. 71 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym nie jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Zezwolenie kategorii II (zgodnie art. 64b ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym) jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wol-

nobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się 

z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. 

Zezwolenie kategorii II wydaje starosta, właściwy ze względu na siedzibę 

wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, po uiszczeniu opłaty, 

w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Zezwolenie kategorii II wydaje się na wniosek podmiotu wykonu-

jącego przejazd (np. rolnika). Do wniosku podmiot ten dołącza dowód 

wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wzór wniosku o wydanie 

zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego określa załącznik nr 

2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd po-

jazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 764). Natomiast wysokość opłaty 

określają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat 

za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. 

poz. 366), zgodnie z którymi wysokość opłaty za wydanie zezwolenia 

kategorii II wynosi 100 zł (1 pkt 2 rozporządzenia).

Starosta wydaje zezwolenie kategorii II, na blankiecie zezwolenia 

kategorii II (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do wyżej 

wymienionego rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2012 r.), na okres 12 

miesięcy, wskazując w nim podmiot wykonujący przejazd (np. rolnika) 

oraz pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

W przedmiotowej kwestii zezwolenia kategorii II na przejazd po-

jazdu nienormatywnego (np. kombajnu zbożowego) należy wskazać 

również, że zgodnie z przepisami art. 64 ust. 3 i załącznikiem nr 1 do 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie kategorii II uprawnia 

wskazany w nim pojazd nienormatywny do ruchu po drogach publicz-

nych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad.

 Redakcja PIR

Substancje smoliste szkodliwe dla zdrowia
Wprowadzone dwa lata temu rozporządzenie Komisji Europej-

skiej reguluje dopuszczaną ilość substancji smolistych w wyrobach 

wędzarniczych na terenie państw stowarzyszonych. Unijna dyrektywa 

dotyczy głównie dopuszczalnej ilości benzopirenu – węglowodoru 

aromatycznego o działaniu rakotwórczym, który powstaje w wyniku 

spalania drewna i osadza się w mięsie. Dotychczasowa norma dopusz-

czalnej zawartości benzopirenu została obniżona z pięciu do dwóch 

mikrogramów na kilogram wędliny, jednak nie wszyscy muszą się 

dostosować do wprowadzonego limitu. Wszystkie produkty wpisane 

na listę wyrobów regionalnych mogą być wędzone w sposób tradycyj-

ny, jednak ich sprzedaż może odbywać się tylko na rynku krajowym.

Jako alternatywę dla producentów Unia proponuje sztuczną metodę 

wędzenia, polegająca na zanurzaniu mięsa w preparacie wędzarniczym, 

zawierającym ekstrakt z naturalnego dymu, z którego substancje smoliste 

zostają odfi ltrowane. Czy tak wytwarzana wędlina zastąpi tradycyjnie 

produkty wędzarnicze? Zdaniem ekspertów metoda ta jest na pewno 

zdrowsza dla konsumentów, jednak koneserów tradycyjnych wyrobów 

taka wędlina prawdopodobnie nie zadowoli.

Nadal prowadzone są negocjacje o wydłużeniu okresu, w którym 

handel tradycyjnie wędzonymi wyrobami będzie możliwy. Wydłużenie 

go pozwoli zakładom zebrać odpowiednie środki na zmianę technologii 

wędzenia, która niestety związana jest z dużymi nakładami fi nanso-

wymi. Problem ten dotyczy głównie małych fi rm, które nie mają aż 

tak dużego obrotu, aby dokonać modernizacji w tak krótkim czasie. 

W przypadku niewydłużenia okresu obowiązywania dotychczaso-

wych przepisów, nowa dyrektywa wejdzie w życie 1 września 2017 roku. 

Redakcja PIR
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Owce – czy to dobry pomysł na przyszłość?
Na temat opłacalności hodowli owiec z prezesem Regionalnego 

Związku Hodowców Owiec i Kóz – Mieczysławem Raczkowskim 

– rozmawia Krzysztof Malczyk.

K.M. Dlaczego zdecydował się Pan na hodowlę owiec?

M.R. To przez moją żonę, opowieść rodzinna głosi, że jako dziecko 

w Boże Narodzenie wyciągnęła ze żłóbka fi gurkę baranka i chodziła 

z nim po kościele. I to był znak. A poważnie, to w 1992 r. ukończyłem 

studia na wydziale Zootechnicznym SGGW w Warszawie „i szczęśliwie 

powróciłem na wieś” do rodzinnego gospodarstwa. To nie był najlep-

szy czas dla rolnictwa, ale ja szukałem swego miejsca. Próbowałem 

z trzodą chlewną, wiśniami i z ziemniakami. Efekt nie był powalający. 

Trzeba było zacząć myśleć. Moje gospodarstwo jest położone w do-

linie rzeki Sokołdy, a więc bardzo słabe grunty orne i dużo użytków 

zielonych. Grunty orne potrzebują obornika, a jeżeli zwierzęta to te 

które zjadają zielonkę.

K.M. Jest wiele ras owiec, jaka dominuje u Pana w gospodarstwie?

M.R. W moim gospodarstwie utrzymuję ok. 250 sztuk rasy wrzosówka 

i kilkadziesiąt owiec rasy PON.

K.M. Jaki jest podstawowy cel hodowli?

M.R. Oczywiście ekonomiczny. Głównie to sprzedaż jagniąt rzeźnych.

K.M. Czy z hodowli owiec da się wyżyć?

M.R. Powiem tak „przeżyć owszem ale utuczyć się nie bardzo.”

K.M. Czy jest popyt na mięso i jak kształtuje się cena za kilogram?

M.R. Tak, w zasadzie nie ma problemów ze zbytem. Większość to-

waru idzie za granicę, ale od 3 lat dobrze rozwija się rynek krajowy. 

Cena w granicach 6-10 zł za kg żywca jagnięcego, w zależności od 

wagi i pory roku.

K.M. A jak ma się sprawa z wełną?

M.R. Rzadko sprzedaż pokrywa koszty strzyży.

K.M. Proszę powiedzieć ile wynoszą dopłaty do owiec?

M.R. W chwili obecnej do owcy, która w dniu 15 maja jest w wieku 

12 miesięcy i będzie utrzymywana w gospodarstwie od 15 maja do 

25 listopada rolnik otrzymuje 25 euro (od przyszłego roku prawdo-

podobnie 30 dni po złożeniu wniosku). Do sztuk, które uczestniczą 

w programie zasobów genetycznych, po spełnieniu odpowiednich 

warunków można otrzymać dotację nawet 360 zł.

K.M. Czy praca przy owcach jest czasochłonna?

M.R. Myślę, że jest mniej pracy niż przy innych zwierzętach. Najwięcej 

uwagi trzeba poświęcić podczas wykotów. Porównywalnie 1 krowa 

to 10 owiec, tzn. przy jednej krowie mamy jeden poród rocznie, przy 

10 owcach porodów jest o wiele więcej.

K.M. Jest Pan Prezesem Regionalnego Związku Hodowców Owiec 

w Białymstoku proszę powiedzieć jak widzi Pan przyszłość hodowli 

owiec na Podlasiu?

M.R. Województwo podlaskie posiada warunki do rozwoju hodowli 

owiec, są też tradycje owczarskie. Obecnie w naszym regionie domi-

nuje mleczarstwo i słusznie, to ten dział rolnictwa, który daje godziwy 

wynik fi nansowy, jednak potrzebuje on kosztownych inwestycji. Część 

hodowców bydła mlecznego z racji na różne ograniczenia (paszowe, 

park maszynowy, budynki, czy siły roboczej) poszukuje alternatywy 

dla użytków zielonych we własnym gospodarstwie. Owczarstwo, to 

obecnie kierunek coraz bardziej powszechny i w niedalekiej przyszłości 

może stać się interesujący dla wielu rolników.

K.M. Czy jest szansa, że owce będą alternatywą dla gospodarstw w któ-

rych wygaśnie produkcja trzody chlewnej?

M.R. Dla części pewnie tak. Trzeba jednak pamiętać, że to są zupełnie 

inne gospodarstwa, inne budynki, struktura u praw, maszyny, oraz 

inny efekt ekonomiczny. Informacja ministra rolnictwa o wspieraniu 

rozwoju owczarstwa na Podlasiu wzbudza pewne zainteresowanie. 

Ja jako rolnik i działacz PIR znam wielu hodowców trzody chlewnej 

w naszym województwie. To rzeczowi i solidni fachowcy i szczerze 

ubolewam nad tym jakie szkody wyrządziła im osobiście i całej branży 

choroba ASF. Jako Prezes RZHOiK deklaruje wszelką możliwą pomoc 

i otwartość dla tych trzodziarzy, którzy zechcą zmienić profi l produkcji 

i wstąpić w szeregi naszego związku. 
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Henryk Bugieda – pszczelarz z zamiłowania
Pan Henryk z gminy Lipsk prowadzi pasiekę od 36 lat. Hodowlę 

pszczół rozpoczął w 1980 roku kupując 3 ule. Z czasem docenił ich 

pracowitość i zaczął powiększać pasiekę po 2-3 ule co roku. Obecnie 

posiada 50 rodzin. Około 1990 roku wstąpił do Koła Pszczelarskiego. 

W 2013 roku otrzymał Złotą Odznakę FZP w uznaniu zasług dla 

Polskiego Związku Pszczelarskiego. 

Pan Bugieda hoduje pszczoły odmiany Krainka. W sezonie jedna 

pszczela rodzina liczy sobie od 40-80 tysięcy sztuk. Robotnice żyją 

około miesiąca, natomiast pszczoła, która ma przezimować żyje około 

roku. Matki reprodukcyjne są odmiany Wigor, które hodowca kupuje 

od osób mających pozwolenie. Co roku są one znakowane jednym 

z 5 kolorów (pszczoły rozróżniają tylko 5 kolorów: czerwony, biały, 

niebieski, żółty, zielony) i numerem. Paliczki znajdują się na plecach 

o średnicy ok. 3 mm. Po kolorze rozpoznaje się, z którego roku jest 

matka. Dobra matka składa dziennie do 2 tysięcy jajeczek. Jajeczka 

są zalewane przez karmicielki mleczkiem pszczelim, które zawiera 

odpowiednie składniki pokarmowe dla rozwoju pszczół. Okres wyle-

gania matki trwa 16 dni, pszczoły 21 dni i trutnia 24 dni. Matka żyje 

około 7 lat, ale pszczelarze zazwyczaj hodują je maksymalnie 3 lata. 

Młode pszczoły wylatują w teren po około 1-2 tygodniach. Wśród 

pszczół panuje hierarchia zadaniowa: matka, sprzątaczka sanitariuszka, 

zwiadowca, woszczarka, karmicielka, trutnie, robotnice. Ciekawostką 

jest, że pszczoły zawsze są zwrócone przodem do matki, dbają o nią 

ogrzewając ją i karmiąc.

Karmienie tych owadów trwa w okresie od 15 sierpnia do 20 

września. Pan Henryk karmi je co 2 dni. Podaje im Apiwarol, czyli 

syrop wykonany z pszenicy, który składa się z wartościowych cukrów 

rozłożonych lub cukrem rozpuszczonym w wodzie (1:1). Owady te 

zapełniają około 7-8 ramek pożywieniem. Koszt nakarmienia (tona 

cukru i 200 kg pokarmu) w ciągu roku to 3,5 tysiąca złotych przy 

50 rodzinach.

Po zimie pierwszy oblot pszczół odbywa się zazwyczaj w marcu 

podczas którego pszczoły się oczyszczają. Po oblocie otrzymują do 

jedzenia białą cukrową pastę o nazwie Apifonda, która je wzmacnia 

i pomaga wrócić do aktywnego życia.

Wrogiem pszczół jest Warroza. Pasożyty warrozy podgryzają 

skrzydełka na grzbiecie pszczół. Zwalcza się je lekami, które podaje 

się w postaci pasków wieszanych w ulach, w postaci dymu ze spalania 

lub odparowywania środków przeciw roztoczom. Zabiegi te wykonuje 

się 2 razy jesienią.

Rodzaj miodów zależy od tzw. wziątku, czyli pory roku i kwitnie-

nia roślin. Najbardziej miododajne rośliny to nostrzyk (ok. 800 kg/ha 

i facelia ok. 600 kg/ha). Na 1 litr miodu pszczoły muszą zebrać nektar 

z 50 tysięcy kwiatów. Doświadczeni pszczelarze wyczuwają smakowo 

rodzaj miodu. Pierwsze kręcenie odbywa się na początku czerwca. Jest 

to przeważnie miód z mniszka i sadów przy pasiekach stacjonarnych. 

Jest to miód najbardziej wartościowy. Pod koniec lipca wybiera się 

miód lipowy. Z jednej dużej lipy otrzymuje się 2 litry tego słodkiego 

płynu. Jest jeszcze miód spadziowy, który występuje okresowo i nie 

co roku. Aby zebrać taki rodzaj miodu musi być przez dłuższy okres 

pogoda, gdyż deszcz zmywa spadź. Rosa miodowa powstaje m.in. 

z uszkodzonych przez mszyce igieł modrzewia, świerku, a także lipy, 

dębu oraz płynnych odchodów tych owadów. To jeden z najdroższych 

miodów. Każdy z nich ma inne właściwości lecznicze.

Pasieki są kontrolowane raz w roku przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii . Próbki miodu i wycinek czerwia wysyła się do Labora-

torium Badania Jakości Produktów w Puławach.

Należy pamiętać, że ule wymagają zabiegów pielęgnacyjnych. 

Są dezynfekowane roztworem sody kaustycznej z wodą. Następnie 

intensywnie myte i wypalane palnikiem. Po wywietrzeniu osadzane 

są pszczoły. 

Pan Henryk zwraca uwagę na to, że w dzisiejszych czasach pszczoły 

są niestety wymierającym gatunkiem owadów. Wynikiem tego jest che-

mizacja środowiska. Coraz częściej brakuje roślin miododajnych. Wśród 

młodych ludzi nie ma zbyt dużego zainteresowania pszczelarstwem. 

Może zachętą byłyby dopłaty do pszczół czy też refundowana karma. 

Pszczoły są bardzo wartościowymi owadami i wciąż mało doce-

nianymi. 

Justyna Bogdan

PIR Augustów
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„Zmiany w jednostkach doradztwa rolniczego 
– ODR-y przechodzą do resortu”

Od 20 sierpnia 2016 roku zgodnie z przepisami ustawy z 22 czerw-

ca 2016 roku o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 

wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego podlegają 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

Według zmian w ustawie statuty poszczególnym ODR-om nadaje 

w drodze zarządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powołuje on 

także dyrektorów, oraz członków Rad Społecznych Doradztwa Rolnicze-

go, które działają przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Zwiększy się także skład rad. Do tej pory było 11 członków rady, 

teraz będzie ich 12. W każdej radzie będzie również przedstawiciel 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zgodnie z ustawą wyzna-

czenie nowych rad musi nastąpić w terminie maksymalnie 60 dni od 

dnia wejścia w życie jej przepisów.

Zmianie uległ status prawny ODR-ów. Ośrodki Doradztwa Rol-

niczego z samorządowych wojewódzkich osób prawnych stały się 

państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobo-

wość prawną.

Do zadań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku ze zmia-

nami w ustawie będzie także należało:

 � zatwierdzanie rocznego programu działalności ODR i sprawoz-

dania z jego wykonania,

 � zatwierdzanie cennika usług odpłatnych, świadczonych 

przez ODR,

 � powoływanie dyrektora ODR i – na wniosek dyrektora – za-

stępców dyrektora,

 � zatwierdzenie rocznego planu fi nansowego ODR, jego zmian 

i sprawozdania z jego wykonania,

 � wydawanie zgody na decyzje dyrektora przekraczające zwy-

kły zarząd,

 � kontrola i ocena działalności ODR i Rady Społecznej Doradztwa 

Rolniczego działającej przy ODR.

Monika Szleszyńska

PIR Łomża

Zimowe przechowywanie jabłek i gruszek
Jesień to czas, kiedy zbieramy owoce z naszych sadów. Na zimo-

we przechowywanie najlepiej nadają się późne odmiany jabłek oraz 

gruszek. Ich zbiór czasem odbywa się stopniowo, ponieważ owoce na 

drzewie nie dojrzewają jednocześnie. Rozpoczynamy od tych najwięk-

szych i najbardziej dojrzałych. Owoc jest odpowiednio dojrzały, gdy 

jego lekkie przekręcenie powoduje oderwanie z gałęzi z ogonkiem. 

Ważne jest, by podczas zrywania szypułka w całości pozostała przy 

owocu, ponieważ bez niej owoc szybciej się psuje. Natomiast złamana 

szypułka może uszkodzić pozostałe owoce złożone w pojemnikach.

Gruszki, które będą przeznaczone do przechowywania powinny 

być lekko twarde, nie do końca dojrzałe.

Zbiory należy w miarę możliwości przeprowadzać w pogodny, suchy 

dzień, ponieważ mokre owoce w skrzynkach będą szybciej się psuły. 

Do przechowywania owoców nadają się ażurowe, przewiewne, 

plastikowe oraz drewniane skrzynki, które należy wcześniej dokładnie 

wyczyścić a wnętrze drewnianych wyłożyć gazetami, by ewentualne 

drzazgi nie uszkodziły owoców.

Pamiętajmy, by jabłek i gruszek nie wrzucać bezpośrednio do 

skrzynek a delikatnie układać, ponieważ łatwo się poobijają, co 

skróci znacznie czas ich przechowywania. Dobrze jest już w trakcie 

zbierania je sortować, te z uszkodzoną skórką lub poobijane można 

przeznaczyć na szybsze spożycie lub na przetwory.

Aby jak najdłużej zimą cieszyć się smakiem własnoręcznie zebra-

nych jabłek lub gruszek, należy zapewnić im odpowiednią temperaturę, 

wilgotność oraz sprawną wentylację. 

Optymalna temperatura przechowywania jabłek to od 0º C do 4º C, 

natomiast dla gruszek jest to przedział od -1º C do +1 ºC, a odpowied-

nia wilgotność powinna wynosić około 85-90 %. Takie warunki można 

zapewnić jedynie w chłodni. 

Najbardziej zbliżone i korzystne warunki przechowywania w na-

szym domu panują w chłodnej, ciemnej piwnicy. Wskazane jednak 

jest podniesienie w pomieszczeniu przechowalniczym wilgotno-

ści powietrza, co możemy osiągnąć poprzez ustawienie w pobliżu 

skrzynek pojemników z wodą, ponieważ suche powietrze powoduje 

przyspieszenie starzenia się i więdnięcie owoców. 

Bardzo ważnym czynnikiem w przechowywaniu jabłek w zimę to 

dobra wentylacja, która zapewni usuwanie etylenu produkowanemu 

przez owoce. Nadmiar etylenu przyspiesza dojrzewanie owoców 

i skraca czas ich przechowywania. Ten warunek możemy spełnić 

poprzez lekko uchylone okno oraz częste wietrzenie pomieszczenia. 

Nie zapominajmy o okresowym regularnym przeglądaniu skrzynek 

i usuwaniu owoców z objawami zgnilizny, aby zapobiec jej rozprze-

strzenieniu na pozostałe owoce. 

A w jakli sposób przechowywać małe ilości owoców, kupionych 

w sklepie czy na targu jeśli nie mamy piwnicy? Otóż przy zakupie 

najważniejsze jest, by wybierać owoce jędrne, zdrowe, nieuszkodzone, 

pozbawione plamek i zadrapań na skórce, a jeśli chcemy przetrzymać 

je przez kilka dni- najlepiej nie w pełni dojrzałe. Nie należy też ich 

myć po przyniesieniu do domu, ponieważ woda usuwa ochronną 

warstwę skórki i przyspiesza procesy gnilne. Świeżych owoców nie 

przechowujemy w folii ani w zamkniętych pojemnikach. Jabłka i gruszki 

przeznaczone na bieżącą konsumpcję dobrze czują się pozostawione 

w temperaturze pokojowej, gdzie utrzymają świeżość przez kilka dni, 

a cytryny do dwóch tygodni. Jedynie w lodówce i to maksymalnie do 

2 dni można przetrzymać świeże maliny, truskawki, poziomki oraz 

jagody. Podobnie utrzymają w niej świeżość wiśnie i winogrona, 

a przez 3 – 4 dni – śliwki i czereśnie. Natomiast zarówno banany jak 

i większość owoców egzotycznych źle znosi zbyt niskie temperatury, 

dlatego powinny być przechowywane poza lodówką. 

Elżbieta Makowska 

PIR Grajewo

21 września nowym dyrektorem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie został Adam Mariusz Niebrzydowski. 

Nowy dyrektor PODR jest  też  wiceprezesem Podlaskiej Izby Rolniczej.

Panu Niebrzydowskiemu serdecznie gratulujemy, życzymy wszelkiej pomyślności, zapału i sił do pracy oraz satysfakcji z realizacji 

zawodowych zamierzeń.

Redakcja AGROIZBY
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OSN (obszary szczególnie narażone)
– o tym warto wiedzieć

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował dane na potrzeby 

raportu z realizacji Dyrektywy Azotanowej w Polsce w latach 2012-2015. 

Dyrektywa Azotanowa zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii 

Europejskiej do identyfi kacji i weryfi kacji wód zanieczyszczonych 

i zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu pochodzenia 

rolniczego oraz wyznaczenia obszarów szczególnie narażonych – 

OSN, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. 

Nakłada także wymóg opracowania programu działań mającego na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, utworzenia 

programu monitorowania stanu zanieczyszczenia wód związkami 

azotu i oceny skuteczności wprowadzonych programów działań oraz 

stworzenia zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej. Raport prezentuje 

stan realizacji postanowień Dyrektywy Azotanowej dotyczącej ochrony 

wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pocho-

dzenia rolniczego w Polsce w okresie od 01.05.2012 r. do 30.04.2016 r.

Podstawą do określenia przez regionalnych dyrektorów zarządów 

gospodarki wodnej obszarów szczególnie narażonych na zanieczysz-

czenia azotanami pochodzenia rolniczego było opracowanie „Ocena 

presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 

azotanami pochodzenia rolniczego” w ramach trzeciego cyklu realizacji 

Dyrektywy Azotanowej dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszcze-

niami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Ostatecznie w latach 2012-2016 w Polsce wyznaczono 94 OSN 

o łącznej powierzchni 21 308,07 km2 co stanowi 6,81% powierzchni 

kraju. Sumaryczna powierzchnia wyznaczonych OSN-ów w Polsce 

w stosunku do okresu poprzedniego jest 4,6 krotnie większa. Z raportu 

KZGW wynika, że w danym okresie utworzono 1 563 stanowiska 

monitoringu wód podziemnych oraz 2 526 stanowiska wód powierzch-

niowych. Monitoring jakości rzek prowadzony był dla 2 034 punktów 

pomiarowo-kontrolnych, monitoring jakości jezior i zbiorników wyko-

nany był dla 473 punktów pomiarowo-kontrolnych, a monitoring jakości 

wód przejściowych i przybrzeżnych prowadzony był dla 19 punktów 

pomiarowo-kontrolnych. Stężenia azotanów przekraczające 50 mg/l 

występują jedynie w 7,61% ogólnej liczby badanych studni w ramach 

badań monitoringu krajowego dla wartości maksymalnej i w 5,43% 

stanowisk dla wartości średniej. W 85% stanowisk średnie stężenia 

azotanów nie przekroczyły 25 mg/l, z czego najwięcej (52%) zlokali-

zowanych było w strefi e użytkowej wody gruntowej. W 6% stanowisk 

średnie stężenia kształtowały się na poziomie 25-39,99 mg/l, a w 3% 

– na poziomie 40-49,99 mg/l. Tylko dla 6% stanowisk maksymalne 

stężenia azotanów były wyższe niż 50 mg/l.

W skali kraju saldo azotu średnio wynosi ok. 52,1 kg/ha użytków 

rolnych. Dopływ azotu na powierzchnię 1 ha użytków rolnych to ok. 

131,8 kg (ok. 79,7 kg/ha stanowią plony z użytków rolnych). Bardzo duże 

nadwyżki azotu – głównie formie nawozów mineralnych – (powyżej 

70 kg/ha użytków rolnych) notuje się w województwach północno-

-zachodnich: zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Nadwyżki 

powyżej średniej krajowej notowane są także w województwach: ma-

łopolskim, śląskim i podkarpackim. Nadmiar azotu nie przekraczający 

15 kg/ha użytków rolnych występuje w województwach: lubelskim, 

podlaskim i mazowieckim.

Na wyznaczonych obszarach najwięcej stanowisk charakteryzu-

jących wody zanieczyszczone wystąpiło na poziomie wód płytkich, 

stanowiąc 44% ogólnej liczby stanowisk wód podziemnych na OSN-

-ach, w których stwierdzono stężenie NO
3
 powyżej 50 mg/l; Zawar-

tość azotanów w wodach powierzchniowych na wyznaczonych OSN 

wykazała, że dla wartości średnich tylko w 6,57% stanowisk stężenia 

przekraczały wartość 50 mgNO
3
/l, a dla wartości maksymalnych 

przekroczenie wystąpiło w 39,91% stanowisk.

Średnie saldo azotu w gospodarstwach z produkcją roślinną 

i zwierzęcą, w stosunku do gospodarstw zajmujących się wyłącznie 

produkcją roślinną w poszczególnych strefach było znacznie większe. 

W pierwszym przypadku wynosiło około 1,9 kiloton N, a w drugim 

0,36 kiloton N – co jest następstwem wprowadzania do środowiska 

dodatkowych ilości azotu z odchodami zwierząt gospodarskich. Oznacza 

to, że w rejonach o produkcji polowej wraz z chowem zwierząt – ilość 

azotu pozostającego w środowisku jest większa niż w przypadku tylko 

rejonów o przeważającej produkcji roślinnej.

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje w swoim 

orzeczeniu na niewypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikają-

cych z Dyrektywy Azotanowej. Aktualnie rozważane są dwa możliwe 

podejścia zmiany jej realizacji. Pierwsza opracowywana na poziomie 

krajowym przez Ministerstwo Środowiska zakłada ustanowienie na 

terenie całego kraju jednego programu działań, natomiast na poziomie 

regionalnym dyrektorzy RZGW w oparciu o obowiązujące przepisy 

przeprowadzili weryfi kację wód wrażliwych na zanieczyszczenia związ-

kami azotu źródeł rolniczych. W wyniku tych prac planuje się dalsze 

rozszerzenie obszarów OSN i objęcie ich zasięgiem całych regionów 

wodnych Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, 

Ucker, Warty, Środkowej Wisły, Dolnej Wisły, Łyny i Węgorapy, Nie-

mna, Świeżej, Jarft oraz część regionu wodnego Małej Wisły i Górnej 

Odry. Na obszarach tych będzie obowiązywał jeden program działań.

Źródło:

Opracowanie danych na potrzeby raportu z realizacji dyrektywy 

91/676/EWG (Azotanowej) w okresie 2012-2015

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991

Żyto – mieszańce na słabe gleby
Żyto tradycyjnie już wysiewane jest na najgorszych stanowiskach. 

Wśród rolników panuje przekonanie, iż ten gatunek zboża urośnie 

na słabych, zawodnych glebach. Prawdą jest, iż żyto cechuje się naj-

mniejszymi wymaganiami glebowymi ze wszystkich zbóż, najlepszą 

mrozoodpornością oraz wysoką tolerancją na suszę.

Ten gatunek zboża należy do roślin o niezbyt wygórowanych 

wymaganiach w stosunku do gleby. W porównaniu z pszenicą, żyto 

ozime zdecydowanie lepiej toleruje stres glebowy i lepiej przystosowuje 

się do mało urodzajnych gleb granicznych. Jego zaletą, jako gatunku, 

jest możliwość uprawy na glebach lekkich kompleksu żytniego, od 

bardzo dobrych, do bardzo słabych. Należy jednak zaznaczyć, iż żyto 

bardzo dobrze reaguje na dobrostan siedliska uprawnego – dobrze 

plonuje na glebach żyznych, co oznacza, iż uprawiając je na glebach 

kompleksu pszennego mamy szansę uzyskać bardzo wysokie plony. 

Jednak tradycyjnie już rolnicy pod jego uprawę wybierają najgorsze 

w gospodarstwie stanowiska. Dlatego powinni rozważyć wybór odmian 
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hybrydowych. Wykorzystanie efektu heterozji sprawia, iż odmiany tego 

typu zdecydowanie wyżej plonują na zawodnych glebach, często silnie 

zakwaszonych. Wynika to przede wszystkim z lepszego ich wigoru 

i krzewienia. Mieszańce w porównaniu z odmianami populacyjnymi 

posiadają bardziej rozwinięty system korzeniowy, co znacznie popra-

wia penetrację gleby. Rośliny dzięki temu są lepiej odżywione, gdyż 

w sposób efektywniejszy wykorzystują składniki pokarmowe, nawet 

te, które są trudno dostępne. Silniej rozbudowany system korzenio-

wy hybryd żyta nie tylko przyczynia się do uzyskiwania wyższego 

plonu, ale również dużo lepiej wykorzystuje azot zawarty w glebie, 

który został wprowadzony poprzez nawożenie mineralne lub przez 

mineralizację materii organicznej. Ponadto żyto hybrydowe posiada 

niskie wymagania termiczne, dlatego najwcześniej wznawia wegetację 

wiosenną, bardzo dobrze sprawdza się na słabych, granicznych stano-

wiskach. Jednak jego największą zaletą jest zdecydowanie wyższy plon 

w porównaniu z plonem odmian konwencjonalnych. Dla przykładu, 

według porejestrowych doświadczeń odmianowych prowadzonych 

przez COBORU w ubiegłym roku średni plon odmian populacyjnych 

wynosił: 72,0 dt/ha, a średni plon odmiany mieszańców: 86,4 dt/ha. 

Wynika z tego, że odmiany mieszańcowe w tych samych warunkach 

uprawy są wydajniejsze w porównaniu do odmian populacyjnych.

Poza wyższym plonem hybrydy są bardziej odporne na różnego 

typu stresy, nie tylko związane z niesprzyjającymi warunkami glebo-

wymi, ale także tymi wynikającymi z suszy i chłodów. Wybór hybryd 

zapewnia większą wydajność produkcji przy mniejszych wymaganiach.

Warto także zaznaczyć, iż te odmiany cechują się bardziej wszech-

stronnym zastosowaniem. Żyto hybrydowe to pełnowartościowa 

pasza dla zwierząt. Wartość kiszonek z żyta hybrydowego ma zbliżoną 

wartość pokarmową do kiszonki kukurydzy. Posiadają nieco mniejszą 

wartość energetyczną, zawierają jednak więcej białka. Ponadto po-

prawiają strukturę fi zyczną dawki pokarmowej. Aby uzyskać dobre 

efekty produkcyjne warto prawidłowo bilansować dawkę żywieniową, 

uwzględniając w niej ten składnik. Jego użycie daje porównywalne 

efekty z zastosowaniem ziaren innych zbóż, a stosunkowo niskie koszty 

uprawy, wysoki potencjał plonotwórczy, odporność na suszę, powinny 

skłonić producentów zwierząt do uprawy tej rośliny i wykorzystania 

żyta hybrydowego zarówno do produkcji kiszonek, jak i pasz treściwych.

Ziarno żyta posiada co prawda trochę mniejszą wartość pokarmową 

niż pszenica, jednak znacznie wyższą niż jęczmień. Ziarno mieszańców 

posiada zdecydowanie mniej substancji antyżywieniowych niż ziarno 

uzyskiwane z tradycyjnych odmian.

Ponadto, dla celów energetycznych, żyto mieszańcowe GPS ma 

większą wydajność biogazową liczoną z jednostki materii organicznej 

w porównaniu do kiszonki kukurydzy.

Przykładem odmiany mieszańcowej żyta jest Performer, który 

doskonale dostosował się do typowych polskich warunków. Badania 

COBORU oraz praktyka rolnicza potwierdza jego dobrą efektywność 

w każdych warunkach uprawy. Odmiana ta wcześnie „rusza” w okre-

sie wegetacji, a dzięki efektywnemu wykorzystaniu wody bardzo 

dobrze plonuje.

Wszystkie te zalety świadczą, iż wybór odmian mieszańcowych to 

bardzo rozsądna decyzja. Wysokie plonowanie, dobra jakość handlo-

wa, a także odporność na stresy biotyczne i abiotyczne oraz wszech-

stronność zastosowania to niewątpliwe walory hybryd. Dlatego warto 

rozważyć ich uprawę.

Anna Rogowska

ASF – okiem prawnika 
W związku z wystąpieniem znacznego nasilenia wirusa ASF, który 

dotyka trzodę chlewną oraz zwierzynę leśną – w tym głównie dziki, 

Państwo Polskie podjęło szereg działań dążących do ograniczenia, 

a ostatecznie do eliminacji zachorowań na terytorium naszego kraju. 

Polska przy udziale Komisji Europejskiej, ustanowiła m.in regionaliza-

cję, tj. ustanowienie obszarów objętych zróżnicowanymi restrykcjami, 

uzależnionymi od ryzyka rozprzestrzeniania się ASF na danym obsza-

rze. W polskim prawie regionalizacja ta została wprowadzona mocą 

rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków po-

dejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

(Dz.U.2015.711 z dnia 2015.05.25) [Główny Inspektorat Weterynarii, 

Warszawa, 22 marca 2016 r.]

Na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują również 

podstawowe wymagania bioasekuracji tj. zestaw praktycznych działań  

i ś rodków, które są  podejmowane, aby zapobiegać  przedostawaniu się  

infekcji do budynków fermy oraz aby kontrolować  rozprzestrzenianie 

się  infekcji na jej terenie. [Donald G. Levis, Professor Emeritus, Depar-

tament of Animal Science, University od Nebraska-Lincoln, Rodney B. 

Baker, Senior Clinician, Veterinary Diagnostic and Production Animal 

Medicine, lowa State University, patrz za: „Bioasekuracja świń i ochrona 

fermy trzody chlewnej”, 2011 University of Nebraska on behalf of the 

University of Nebraska-Lincoln Extension]

Wypada jednocześnie wskazać, że otoczenie prawne w tym zakresie 

określone zostało przede wszystkim poprzez przepisy:

 � Dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. – zasady 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 � Decyzji wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 

2014 r. – restrykcje handlowe 

 � Decyzji Komisji 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. – pod-

ręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń 

 � Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwal-

czaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2004 Nr 69 poz.625)

 � Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 

2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (zasady 

zwalczania) (Dz.U.2015.754 z dnia 2015.06.02)
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 � Rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomo-

ru świń (restrykcje handlowe), (Dz.U.2015.711 z dnia 2015.05.25)

 � Rozporządzenia MRiRW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń 

wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie 

wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U.2016.70 

z dnia 2016.01.18)

 � Rozporządzenia MRiRW z 21 października 2010 w sprawie wy-

magań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego 

na użytek własny (Rozporządzenie MRiRW z 21 października 

2010 r., t.j. Dz.U.2016.885)

 � Rozporządzenia MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu za-

pobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 

2015–2018 (Dz.U.2015.517 z dnia 2015.04.14 z późn. zm.)

Problematyczną jest kwestia, dotycząca tego, czy przepisy unijne, 

w których uregulowano zagadnienie zwalczania ASF muszą być zgodne 

z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 z dnia 

1997.07.16 z późn. zm.) Warto zaznaczyć, że dyrektywy prawa unijnego 

obowiązują każde Państwo Członkowskie, do którego są kierowane 

w zakresie rezultatu, który ma być osiągnięty, jednocześnie pozostawia 

się organom krajowym swobodę wyboru formy i środków osiągnięcia 

tego rezultatu (art. 288. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Dz.U.2004.90.864/2 z dnia 2004.04.30)

Zasada pierwszeństwa prawa unijnego jest powszechnie uznawaną 

za jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej. Zgodnie z nią prawo 

unijne, zarówno pierwotne tzn. zawarte w traktatach jak i wtórne tzn. 

rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, korzysta w razie sprzeczności 

z prawem krajowym z pierwszeństwa zastosowania. Należy przy 

tym zauważyć, że musi to być sprzeczność nie dająca się usunąć za 

pomocą wykładni normy krajowej w duchu prawa europejskiego. 

W przypadku takiej nieusuwalnej kolizji prawo wspólnotowo-unijne 

znajduje zastosowanie przed prawem krajowym. [http://www.rp.pl/

artykul/561046-Polska-konstytucja-wazniejsza-od-prawa-unijnego--.

html#ap-1] Jednak Trybunał Konstytucyjny nie przyjął bezkrytycznie 

zasady prymatu prawa unijnego. Mówiąc o możliwości kolizji prawa 

unijnego, z Konstytucją i o ewentualnych wyjściach z tej sytuacji 

Trybunał Konstytucyjny określił jasno, iż Konstytucja RP, jest do-

brem nienaruszalnym i niezbywalnym. Jednocześnie uznał On, że 

suwerenna wola Narodu jest ważniejsza niż normy stanowione przez 

organy zewnętrzne. [http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/ma-

ciej-zoltowski-konstytucja-czy-traktaty--tk-o-zasadzie-pierwszenstwa]

„Trybunał Konstytucyjny już w pierwszej tezie uzasadnienia do 

swego wyroku orzekł, iż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie 

podważyło nadrzędności Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w kra-

jowym systemie prawnym. Zaznaczył także, że Konstytucja, jako akt 

suwerennej woli Narodu nie może zostać zmieniona bądź uchylona 

przez fakt powstania nieusuwalnych sprzeczności z prawem europej-

skim. TK dał więc wyraz zasadzie określonej w artykule 87 w związku 

z art. 91 ust. 2 Konstytucji. Pomimo tego, iż ETS uznał w wyroku 11/70 

przepisy stanowione przez organy Unii jako nowy, nadrzędny system 

prawa, TK zaszeregował akty prawa unijnego jako ratyfi kowane umowy 

międzynarodowe i poddał je konstytucyjnej kontroli. To rozwiązanie 

ma za zadanie chronić Polską suwerenność, na którą powoływali się 

przeciwnicy członkostwa Rzeczpospolitej w Unii Europejskiej, ale także 

poddaje akty prawa unijnego kontroli przez Trybunał Konstytucyjny. 

[Wyrok z dnia 11 maja 2005 r., sygn. akt K 18/04, 49/5/A/2005, http://

www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/maciej-zoltowski-konstytucja-

-czy-traktaty--tk-o-zasadzie-pierwszenstwa].

Uwzględniając wagę problemu skutków występowania ASF dla 

funkcjonowania polskich rolników, należy poddać pod rozwagę czy 

nie należy wskazywanych wyżej przepisów prawa unijnego i polskiego 

rozważyć z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją RP z 1997r. , 

w tym np. konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej. Nie należy 

z góry wykluczyć, że przeprowadzenie szczegółowiej analizy prawnej 

w tym zakresie może doprowadzić do wniosku o konieczności zwe-

ryfi kowania możliwości stosowania wskazywanych wyżej przepisów, 

właśnie z uwagi na ewentualną możliwości naruszania wskazywanej 

konstytucyjnej zasady. 

Równocześnie, koniecznym jest wskazanie, że w ostatnich dniach 

przekazano do Senatu przyjęte przez Sejm przepisy ustawy z dnia 5 

września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystą-

pieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A-

1811886A37DF710C1258022002E52DB). Należy żywić nadzieję, 

że ich obowiązywanie w przypadku pomyślnego zakończenia drogi 

legislacyjnej, pozwoli na rozwiązanie problemu ASF na terytorium całej 

Polski w tym województwa podlaskiego. Jednak dopiero rozpoczęcie 

ich funkcjonowania w praktyce pozwoli na jednoznaczną odpowiedź, 

czy wskazywany wyżej skutek został osiągnięty. 

prof. UwB dr hab. Ewa Katarzyna Czech

 mgr Martyna Kropiewnicka

WAŻNE DATYWAŻNE DATY
W biurze Podlaskiej Izby Rolniczej 

w Porosłach można skorzystać 
z bezpłatnych porad prawnych.

Adwokat prof. nzw. Ewa Katarzyna Czech 
przyjmuje w 3 pierwsze środy miesiąca

w godzinach od 10.30 do 13.00.
 Szczegółowe informacje można uzyskać 

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

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

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

Dyżur prawnika

od 1 października 
rozpoczyna się wypłata zwrotów podatku akcyzowego 

za wnioski złożone w sierpniu

od 17 października
rozpoczyna się wypłata zaliczek na poczet płatności 

bezpośrednich za 2016 r.

do 28.11.2016
można złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów”
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20 letnia historia samorządu rolniczego na Podlasiu
14 grudnia 1995 r. Sejm RP uchwalił “Ustawę o Izbach Rolniczych”, 

reaktywując tym samym Samorząd Rolniczy w Polsce. Ogłoszenie 

ustawy nastąpiło 4 stycznia 1996 r.

Od tej daty rozpoczęły się starania o utworzenie Wojewódzkich Izb 

Rolniczych. Na Podlasiu powstały: Białostocka, Suwalska i Łomżyńska 

Izba Rolnicza. Działalność tych trzech Izb dała początek Podlaskiej 

Izbie Rolniczej.

Suwalska Izba Rolnicza

Pierwsze Walne Zgromadzenie Suwalskiej Izby Rolniczej odbyło się 

17 października 1996 roku i wyłoniło Zarząd w składzie:

Prezes – Mirosław Borowski 

Wiceprezes – śp. Jerzy Goszczyński/ Pan Jacek Kozakiewicz 

Członkowie Zarządu – Jadwiga Zalewska, Krzysztof Krzywicki 

i Adam Medykiewicz (śp. 14.01.2012 r.).

W roku 1998 Suwalska Izba Rolnicza po raz pierwszy wydała wła-

sne czasopismo informacyjne pod nazwą „AGROIZBA”. Czasopismo 

przetrwało do dziś i cieszy się dużym zainteresowaniem rolników.

Łomżyńska Izba Rolnicza

Pierwsze Walne Zgromadzenie Łomżyńskiej Izby Rolniczej odbyło się 

26 października 1996 roku. Delegaci wyłonili Zarząd, w którego 

skład weszli:

Prezes – Szczepan Zalewski

Wiceprezes – Tomasz Gietek 

Członkowie Zarządu – Henryka Mioduszewska, Krzysztof Grodzki 

i Bolesław Niemira.

Działalność Łomżyńskiej Izby Rolniczej skupiała się na pomocy 

producentom rolnym.

30 sierpnia 1998 roku podczas posiedzenia wszystkich Komisji 

problemowych ŁIR powołano:

 � Związek Producentów Mięsa

 � Związek Producentów Mleka

 � Związek Producentów Ziemniaka.

Aktywną działalność w tym czasie prowadzili plantatorzy ziem-

niaka skrobiowego.

Prezesem Związku Producentów Ziemniaka został Michał Lipiński, 

a Izba, w ramach pomocy, użyczyła lokalu i numer telefonu.

Białostocka Izba Rolnicza

BIR powstała z kilkumiesięcznym poślizgiem w stosunku do są-

siednich Izb. I Walne Zgromadzenie BIR odbyło się 15 maja 1998 roku. 

W skład Zarządu weszli:

Prezes – Jan Wnorowski

Wiceprezes – Zbigniew Dembowski

Członkowie Zarządu – Halina Dondziło, Mikołaj Janowski, Jó-

zef Sikorski.

Białostocka Izba Rolnicza nie miała zbyt dużo czasu, aby trwale 

zaznaczyć swoją obecność w świadomości białostockich rolników, 

gdyż w niedługim czasie powstała Podlaska Izba Rolnicza. Mimo tego, 

w czasie swojej działalności podjęła kilka ważnych inicjatyw. Jedną 

z nich była promocja płodów rolnych z województwa.

Działalność 3 Izb Wojewódzkich w wielu aspektach była zbieżna. 

Nawiązywano współpracę z Izbami na zachodzie Europy, Izby brały 

udział w targach, promując rolnictwo z Podlasia. Dostrzegły zapo-

trzebowanie na zbyt produktów rolnych i aktywnie zaangażowały się 

w stworzenie Giełdy Rolno-Towarowej w Białymstoku. Z ramienia 
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Łomżyńskiej Izby Rolniczej odpowiedzialną za tę działalność była 

Henryka Janina Mioduszewska.

W dniu 1 lutego 1999 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

delegatów z byłych wojewódzkich izb rolniczych w Białymstoku, Łomży 

i Suwałkach, powołano Podlaską Izbę Rolniczą z siedzibą w Białym-

stoku. Podlaska Izba Rolnicza jest więc bezpośrednim spadkobiercą 

Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej Izby Rolniczej. 

Szybko rozwijały się struktury powiatowe. Pierwsze Biuro Powiatowe 

powstało 17 maja 1999 roku w Siemiatyczach w starostwie powiatowym.

Obecnie jesteśmy jedną z nielicznych izb posiadających biura we 

wszystkich miastach powiatowych. Dzięki temu jesteśmy bliżej rolnika. 

Łącznie mamy 14 biur powiatowych i Biuro w Porosłach. Na dzień 

dzisiejszy zatrudniamy 23 pracowników  – przy jednym z najskrom-

niejszych budżetów w kraju. 

Do najważniejszych zadań Podlaskiej Izby Rolniczej, zgodnie 

z ustawą i statutem, należy występowanie do organów administracji 

rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z ini-

cjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa rozwoju 

wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów.

Prezesi Podlaskiej Izby Rolniczej :

 � 1999-2003 Krzysztof Tołwiński

 � 2003-2007 Tomasz Gietek

 � 2007-2011 Tomasz Gietek

 � Od 2011 Grzegorz Leszczyński

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych, izby nie mogą prowadzić 

działalności gospodarczej, mogą być udziałowcami w spółkach. Podlaska 

Izba Rolnicza jest właścicielem spółki PROSPERITA, która zajmuje się 

sprzedażą kolczyków dla zwierząt gospodarskich oraz wypełnianiem 

wniosków min.: obszarowych, rolnośrodowiskowych, modernizacja 

gospodarstw rolnych, młody rolnik. Asortyment towarów w ofercie 

Spółki cały czas wzrasta. 

Agnieszka Artemiuk

PIR Porosły
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„Rozwój północno – wschodniej Polski na rynku 
wołowiny”

12 września b.r. w położonym w uroczym miejscu Puszczy Augu-

stowskiej nad jeziorem Białym – Ofi cerskim Yacht Clubie w Augustowie, 

odbyła się konferencja zorganizowana przez Podlaską Izbę Rolniczą 

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pt.: „Rozwój 

północno – wschodniej Polski na rynku wołowiny”. Przedsięwzięcie 

sfi nansowane było z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie. 

 W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Wśród słucha-

czy byli między innymi: zaproszeni goście z Litewskiej Izby Rolniczej, 

reprezentowanej przez: Wiceprezesa Sigitasa Dimaitisa i Sonate Ki-

sieliene oraz Prezes Fundacji Bałtyckiej – Arunas Svitojus, Członek 

Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Krajewski, Wiceprezes 

Krajowej Rady Izb Rolniczych – Mirosław Borowski. Obecni byli także 

przedstawiciele instytucji wspierających rolnictwo: banku PKO S.A., 

fi rmy Wipasz oraz TOP GEN, a także liczni zainteresowani rolnicy.

Prelegentami na konferencji byli :

 � Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów 

Bydła Mięsnego

 � Dr Marcin Gołębiewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-

skiego w Warszawie

 � Tomasz Rasiński – Wiceprezes PZPBM, producent żywca wo-

łowego

 � Józef Wojewódzki – członek zarządu PZPBM, producent żyw-

ca wołowego.

 Program konferencji opierał się na III głównych panelach.

Panel I – PRODUKCJA, a w nim: ukierunkowanie produkcji woło-

winy (jałowice czy byczki), żywienie i dobrostan zwierząt, opłacalność 

produkcji wołowiny a produkcji mleka.

Panel II – MOŻLIWOŚCI NA RYNKU WOŁOWINY: konkuren-

cyjność polskiej wołowiny, czynniki wpływające na cenę wołowiny na 

polskim rynku, QMP – jako przykład systemu pozwalającego zwiększać 

uzyskiwane zyski.

Panel III – SYSTEMY JAKOŚCI, a w nim: przemysł a producenci 

wołowiny, klasyfi kacja w systemie EUROP, grupy producenckie.

Jolanta Klucznik

PIR Sejny
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Dożynki Wojewódzkie 2016
„Dożynki to najważniejsze święto rolników w całym roku kalenda-

rzowym. Organizując dożynki nawiązujemy do pięknej tradycji polskiej 

wsi, w której niezwykle ważnym elementem było podziękowanie za 

plony, urodzaj i szczęśliwe przeprowadzenie żniw”.

Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego

W tym roku Dożynki Wojewódzkie odbyły się 28 sierpnia. Rozpo-

częły się o godzinie 10.00 w Białymstoku – nabożeństwem w Cerkwi 

pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Następnie 

uroczystości przeniosły się do Szumowa (powiat zambrowski). O go-

dzinie 12.00 w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej 

odprawiona została msza święta podczas, której odbyło się święcenie 

wieńców dożynkowych.

Z kościoła korowód dożynkowy przemaszerował na plac po-

między ulicami 1 Maja i Wyzwolenia. Następnie odbyła się część 

ofi cjalna. Starostowie dożynek wręczyli ich gospodarzowi – Jerzemu 

Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego, bochen 

chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów i następnie odbyło 

się dzielenie tym chlebem przez uczestników dożynek.

Podczas dożynek nastąpiło rozstrzygnięcie wielu konkursów. 

Tradycyjnie odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy: 

tradycyjny i nowoczesny. Konkurencja była ogromna, a wieńce wyglądały 

– zwłaszcza te nowoczesne – jak dzieła sztuki. W pierwszej kategorii 

zwyciężyła wieś Studzianki z gminy Wasilków. Natomiast w kategorii 

„Wieńce współczesne” komisja przyznała pierwsze miejsce za wieniec 

przygotowany przez wieś Wyszomierz Rynołty z gminy Szumowo.

Rozstrzygnięte zostały konkursy „Żniwa mogą być bezpieczne”, „Naj-

piękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Szumowo”, na „Maskotkę 

promocyjną Gminy Szumowo”, a także konkursów organizowanych 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku. Podczas Dożynek zaprezentowani zostali najwięksi 

producenci rolni z gminy Szumowo.

Dożynkom towarzyszyła: prezentacja dziedzictwa kulinarnego 

i rękodzieła ludowego, wystawa płodów rolnych, maszyn i urządzeń do 

produkcji rolnej, kiermasz produktów kulinarnych i żywnościowych. 

Do dyspozycji najmłodszych było miasteczko zabaw.

Dożynki zakończyły występy zespołów na czele z gwiazdą wieczoru 

– Krzysztofem Krawczykiem.

Romualda Syczewska, Anna Obermiler

PIR Porosły



20

WIEŚCI Z IZBY

Sprostowanie
W ostatnim numerze AGROIZBY wkradł się błąd odnośnie wieku delegata Pana Zbigniewa Dembowskiego. Prawidłowy wiek naszego 

delegata to 60 lat. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.

Redakcja

Dożynki Jasnogórskie
4 września 2016 r. na Jasnej Górze w Częstochowie po raz kolejny 

odbyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za plony – Jasno-

górskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. 

Uroczystej Mszy Świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych, 

w której uczestniczyło ok. 40 tys. rolników z całej Polski przewodniczył 

Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak. U tronu Królowej Polski 

obecni byli również Prezydent RP Andrzej Duda i Minister Rolnictwa 

Krzysztof Jurgiel.

Prezydent Andrzej Duda zwracając się do przybyłych rolników 

mówił: „chciałem wam podziękować za trud tej codziennej pracy. 

Chciałem wam podziękować też za to, kim jesteście i jacy jesteście, 

że jesteście tymi, którzy przechowują przez dziesięciolecia, przez 

stulecia w swoich rodzinach naszą, polską tradycję, że wychowujecie 

dzieci w naszej wierze katolickiej, że wychowujecie je właśnie w naszej 

tradycji, w naszej kulturze”. Także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Krzysztof Jurgiel podziękował rolnikom za trud całorocznej uprawy 

ziemi i zbioru plonów. Zapewnił, że rozwój rolnictwa w Polsce jest 

jednym z priorytetów obecnego rządu. Przed Mszą Świętą głos zabrał 

także Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz: „wiem dobrze, że nasza praca 

jest uzależniona od wielu czynników przyrodniczych, klimatycznych 

i sytuacji gospodarczej w kraju. Wiem też, że cena uzyskiwana przez 

nas szczególnie za pszenicę, żyto, rzepak – jest niska, a powinna 

w pełni pokrywać koszty. Powinna zapewnić nam godne życie, rozwój 

i perspektywy dla naszych dzieci” – mówił.

 Podczas Eucharystii złożone zostały przez pielgrzymów oraz 

przedstawicieli instytucji rolniczych dary ołtarza. Samorząd rolniczy 

przygotował kosze pełne owoców, warzyw i chleba wypieczonego 

z mąki pochodzącej z tegorocznych plonów. W Święcie tym brały udział 

również poczty sztandarowe z izb rolniczych. W uroczystościach wzięła 

udział liczna grupa reprezentująca Podlaską Izbę Rolniczą: Delegat do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych Romuald Gosk, Członkowie Zarządu 

Witold Grunwald i Antoni Sowiński oraz Joanna Raś – Prezes Pro-

sperita Sp. z o. o. i Jacek Rutkowski – pracownik spółki. Wszyscy oni 

uczestniczyli również 3 września w spotkaniu, na którym poruszana 

była tematyka odszkodowań łowieckich, środków pozyskiwanych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz 

doradztwa rolniczego. W konferencji brał udział Podsekretarz Stanu 

MRiRW Ryszard Zarudzki, oraz Dyrektor Departamentu ds. Leśnictwa 

Ministerstwa Środowiska Jacek Krawczyk.

 Dożynkom Jasnogórskim towarzyszyła także jubileuszowa 25. Kra-

jowa Wystawa Rolnicza oraz Dni Europejskiej Kultury Ludowej. 

W czasie wystawy odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów 

rolniczych, korowód zabytkowych maszyn rolniczych oraz występy 

zespołów ludowych. 

Joanna Raś

Prosperita sp. z o.o.

Członek Zarządu PIR Antoni Sowiński przekazuje Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie 

życzenia owocnej pracy na rzecz polskiego rolnictwa

Delegacja Podlaskiej Izby Rolniczej z darami ołtarza, od lewej Antoni Sowiński, Joanna Raś 

i Witold Grunwald
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Dożynki w Narewce
W dniu 28.08.2016 r. w Amfi teatrze w miejscowości Narewka 

(powiat hajnowski) odbył się Festyn Dożynkowy organizowany przez 

tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury. 

W trakcie uroczystości odbył się konkurs na „Wieniec Dożynkowy”, 

nadane zostały odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, rozstrzygnięto 

również konkurs na „Najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę 

i posesję kwatery agroturystycznej” w Gminie Narewka, miała miejsce 

również wystawa rękodzieła ludowego.

W związku z otrzymanym przez Podlaską Izbę Rolniczą w Haj-

nówce zaproszeniem do wzięcia udziału w tymże wydarzeniu, delegaci 

z powiatu hajnowskiego na czele z przewodniczącym Piotrem Stockim 

zorganizowali stoisko w strefi e Porad i Informacji dla rolników, w któ-

rym zainteresowani mogli uzyskać odpowiedzi na interesujące ich 

pytania w zakresie rolnictwa, ochrony przyrody i środowiska, upraw 

ekologicznych czy też racjonalnego gospodarowania nieruchomościami 

rolnymi. Poza stoiskiem Podlaskiej Izby Rolniczej, porad i informacji 

udzielali również: KRUS, ANR i ARiMR. 

Festyn Dożynkowy w Narewce jest o tyle interesujący, iż w tej 

części województwa podlaskiego kultura polska w znacznej mierze 

miesza się z białoruską (w 2009 r. w gminie Narewka wprowadzono 

język białoruski jako pomocniczy), a po części również z ukraińską, 

w związku z czym Dożynki zostały zwieńczone występami miejscowych 

i zagranicznych zespołów artystycznych, które zaprezentowały utwory 

głównie w języku ukraińskim i białoruskim.

Justyna Iwaniuk 

PIR Hajnówka

Zdjęcia pochodzą ze strony www.siemianowka.pl

Dożynkowo również w Sejnach
18 września 2016 r. na stadionie miejskim w Sejnach odbyły się VIII 

Dożynki Powiatowe. Rolnicy jak tradycja staropolska każe, dziękowali 

za plony zebrane w mijającym roku, oraz prosili o pomyślność na 

przyszłość podczas uroczystej mszy. Następnie miał miejsce przemarsz 

20 grup wieńcowych z przepięknymi wieńcami dożynkowymi oraz 

rozstrzygnięcie konkursów: „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2016”, 

„Estetyczne Gospodarstwo 2016” oraz „Najlepszy Młody Rolnik 2016”.

Wśród obecnych gości byli między innymi: Pani Mirosława Jaro-

szewicz-Łojewska – Szef Gabinetu Politycznego MRiRW, Pan Bogdan 

Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Pan Bogdan Dyjuk – Członek 

Zarządu Województwa Podlaskiego, władze samorządowe z terenu 

powiatu, przedstawiciele instytucji służb mundurowych, organizacji 

i fi rm okołorolniczych. 

Biuro Powiatowe PIR w Sejnach barwnie zaznaczyło swoją obec-

ność na Święcie Plonów. Nasze stoisko informacyjno – promocyjne 

obsługiwane przez: Przewodniczącego PIR w Sejnach – Olgierda 

Palanisa, delegatów: Renatę Cichanowicz, Krzysztofa Skupskiego, 

Mirosława Czarnieckiego oraz Prezesa Prosperita Sp. z o. o. Joannę 

Raś, było tłumnie odwiedzane. Przy słodkich wypiekach trwały roz-

mowy dotyczące obecnej sytuacji w rolnictwie, możliwości rozwoju 

gospodarstw oraz poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu na 

wsi. Takie rozmowy trwały także w stoiskach promocyjnych ARiMR, 

PZDR i KRUS. 

Joanna Raś 

Prosperita sp. z o.o.Stoisko Podlaskiej Izby Rolniczej budziło zainteresowanie nie tylko rolników, ale też przed-

stawicieli służb mundurowych i duchowieństwa
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KĄCIK KULINARNY

Baranina to najbardziej niedoceniane mięso w Polsce. Specyfi czny 

zapach i smak, kojarzy się z tłustym i twardym mięsem . Powodem tego 

może być fakt, że przed laty do uboju były przeznaczane często stare 

osobniki z których pozyskiwana była wełna a mięso i jego jakość nie 

była głównym celem hodowców. Jednak odpowiednio przyrządzona 

baranina posiada bardzo interesujący smak i ma wiele wartości odżyw-

czych. W tym temacie najlepsi są górale, ponieważ baranina to jeden 

z podstawowy produkt kuchni góralskiej. Dietetycy radzą, że warto 

wziąć przykład z mieszkańców górskich regionów. Jagnięcina i młoda 

baranina jest lekkostrawna i ma niewiele tłuszczu.

Jej specyfi czny zapach można wyeliminować poprzez odpo-

wiednie przygotowanie marynaty w której mięso powinno 

„kruszeć” przez parę dni.

Mięso świetnie sprawdza się jako pieczeń, składnik 

dań jednogarnkowych (gulasz), ale również potraw 

z mięsa mielonego.

Baranina w ziołach
Składniki:

80 dag baraniny,

12 dużych niełuskanych ząbków czosnku,

łyżka stołowa posiekanych liści rozmarynu, 

sól,

świeżo zmielony pieprz czarny,

2 łyżki stołowe rozpuszczonego masła,

ok. 20 małych ziemniaczków,

2 łyżki stołowe dobrej oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Rozgrzać piekarnik do temperatury ok. 250°C. Następnie obrać czosnek 

i rozłożyć go w rondlu. Posypać rozmarynem, łyżką soli, małą łyżeczką 

pieprzu i rozpuszczonym masłem. Wstawić na ogień na chwilę tak, 

aby czosnek i rozmaryn zmiękły. Następnie polać powstałym sosem 

równomiernie i dokładnie całe mięso. Zostawić w temperaturze poko-

jowej na jakieś 45 minut. Ziemniaki wrzuć do naczynia żaroodpornego 

i posypać solą, resztką czosnku i rozmarynu. Polać oliwą z oliwek. Na 

ziemniakach położyć mięso i wstawić do piekarnika na 1,5 godziny. 

Co jakiś czas sprawdzać, czy mięso już mięknie. Po 1,5 godz. wyjąć 

mięso, obłożyć folią aluminiową i pozostawić jeszcze na 15 minut. 

Podawać z ziemniaczkami.

Jagnięce kotleciki
Składniki:

400g jagnięcych kotletów schabowych z kością

2 ząbki czosnku

1 łyżka posiekanego rozmarynu

1/4 łyżeczki mielonego świeżego pieprzu

1/2 łyżeczki soli

1 cytryna

2 łyżki oliwy (połączyć z rozmarynem)

olej do smażenia

Sposób przygotowania :

Kotlety umyć i osuszyć. Cytrynę wyszorować i sparzyć. 

Zetrzeć żółtą skórkę z połowy cytryny. Czosnek przecisnąć 

przez praskę i z odrobiną soli nożem utrzeć na pastę. Wymie-

szać oliwę z rozmarynem, czosnkiem, pieprzem, solą i skórką 

z cytryny. Zrobioną tak marynatą posmarować kotleciki z obu stron 

i włożyć do szczelnego naczynia z pokrywką wstawiając do lodówki 

na kilka godzin. Kotlety wyjąć na 15 minut przed pieczeniem.

Piekarnik rozgrzać do 180stopni. Najpierw na patelni grillowej wy-

smarowanej olejem podsmażyć kotlety przez 4 minuty z każdej strony, 

następnie patelnię wstawić do rozgrzanego piekarnika na

 15-do 20 min. Po wyjęciu mięsa z piekarnika przed podaniem przy-

kryć je jeszcze szczelnie folią aluminiowa na 5 minut przed podaniem.

Niedocenione mięso Niedocenione mięso 
– jagnięcina i baranina– jagnięcina i baranina
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