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Mamy już koniec roku… okresu bardzo intensywnego w rolnictwie. Szereg ewolucji legislacyjnych, które przedstawił obecny rząd może
skutkować dalszymi zmianami w przyszłym roku.
Zobaczymy, czy sprzedaż bezpośrednia w końcu
ruszy i przyjmie się na polskiej wsi? Czy dopłaty
do ubezpieczeń upraw i zwierząt spełnią swoją
rolę? Chociaż w tym przypadku dosypywanie
pieniędzy do systemu, który zupełnie się nie
sprawdza to, delikatnie mówiąc, bezsens. Moim
zdaniem, powinna powstać państwowa agencja
ubezpieczeniowa, która prowadziłaby powszechne i tanie ubezpieczenia.
Może w końcu z bobrami będzie robiony porządek. 2700 sztuk do odstrzału to
dobry początek ograniczenia populacji. Zobaczymy czy skutecznie będzie on wykonany.
Następna ważna sprawa to emerytury rolnicze. Minister Rolnictwa i Prezydent
mówili, że są za przechodzeniem na emeryturę rolników w wieku 55 lat kobiety
i 60 lat mężczyźni. Rząd i Sejm każe jednak pracować kobietom do 60 roku życia,
a mężczyznom do 65 roku życia. Czy za rok będzie nowelizacja i wielki sukces
z obniżenia tego wieku? Zobaczymy… Jeśli nie, to przez pięć dodatkowych lat rolnicze małżeństwo straci około sto sześćdziesiąt tysięcy złotych. Pozostawiam to bez
komentarza… Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja z ASF w końcu się
unormuje i „trzodziarze” będą mogli liczyć na efektywną pomoc bez odwoływania
się do patriotyzmu gospodarczego. Myślę, że patriotyzm gospodarczy to piękna
idea, która powinna być promowana przede wszystkim wśród konsumentów, aby
wybierali w sklepach polskie produkty.
Na Święta Bożego Narodzenia przyjmijcie gorące i szczere życzenia, radości
i spokoju w rodzinnym gronie. Aby ten 2017 rok spełnił Wasze oczekiwania w rozwoju gospodarstw i pozwolił z otuchą patrzeć w przyszłość.
Z poważaniem
Grzegorz Leszczyński
Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
to okres spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech czas przy rodzinnym stole upłynie Wam,
drodzy Czytelnicy, w atmosferze spokoju, ciepła i wytchnienia od codziennych obowiązków,
a Nowy Rok przyniesie szczęście i pomyślność!
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W życiu naszego narodu, w kulturze polskiej, święta Bożego Narodzenia zajmują szczególne miejsce. Otoczone są blaskiem pięknej
tradycji i zwyczajów. Nie ma bodajże rodziny, domu, gdzie nie byłoby
choinki, śpiewu kolęd i wspólnej wieczerzy wigilijnej. W podlaskich
domach, w miejsce codziennej gonitwy, zjawia się radość i pokój
między ludźmi.
W bliskości Bożego Narodzenia pragnę zwrócić się do naszych
rolników słowami tego listu na łamach „Agroizby”, chcę podzielić się
krótką reﬂeksją o sprawach rolnictwa oraz złożyć życzenia świąteczne
i noworoczne. Minął rok mojej pracy na stanowisku Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, rok naprawdę ciężkich wysiłków, aby w kryzysowej
sytuacji na rynkach rolnych pomóc producentom dotkniętym niskimi
cenami mleka i mięsa wieprzowego. Po usilnych staraniach na forum
UE pomoc otrzymaliśmy, choć nie w takiej skali, o jaką zabiegaliśmy.
Bardzo sobie cenię pozytywną opinię izb rolniczych o zmianach
ustawowych dotyczących obrotu ziemią. Zatrzymany został wreszcie
proceder spekulacji ziemią polską.
Nasz rząd jest zdeterminowany przeprowadzać zmiany, które podźwigną rolnictwo i gospodarkę żywnościową do poziomu głównych

sił rozwoju polskiej gospodarki – o strategicznym znaczeniu. Zadbamy
o poprawę konkurencyjności polskich gospodarstw, a Pakt dla obszarów wiejskich przyczyni się do unowocześnienia warunków życia
na wsi oraz poprawy dochodów rodzin rolniczych. Przygotowaliśmy
projekty ustaw, które bezpośrednio wpłyną na umocnienie pozycji
rolnika w łańcuchu żywnościowym, jednocześnie ukrócą nieuczciwe
praktyki w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ubezpieczenia
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich staną się tańsze, tym samym
bardziej powszechne.
W tym roku obchodziliśmy 20 lat działalności Podlaskiej Izby Rolniczej. Zawsze doceniałem ważną rolę samorządu rolniczego, dobrze
zorganizowanej działalności jego struktur na rzecz obrony interesów
naszych rolników. Polskiej wsi, którą czekają zmiany, by ludzie mogli
lepiej i godniej żyć, bardzo potrzebny jest sprawny, aktywny samorząd.
W trakcie mojej wieloletniej pracy poselskiej, także obecnie, gdy pełnię
funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opowiadałem się niejednokrotnie za poszerzeniem kompetencji izb rolniczych.
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Pragnę podzielić się z rolnikami naszego województwa, czytelnikami „Agroizby”,
radością z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus.
Niech pokój i szczęście zagoszczą w rodzinach oraz w sercach ludzi.
Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej rozświetli naszą trudną codzienność i będzie zwiastunem lepszego jutra.
Życzę serdecznie, aby w Nowym Roku 2017 spełniły się nadzieje na pomyślność w gospodarstwach,
w całym polskim rolnictwie, a dobre zmiany w naszej Ojczyźnie niech się staną udziałem wszystkich mieszkańców wsi.
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragniemy życzyć
wszystkim Rolnikom oraz Czytelnikom Agroizby
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością z przyjścia na Świat Bożej Dzieciny.
Niech przy magicznym zapachu świątecznego drzewka i dźwiękach kolęd przeżyją Państwo piękne chwile
Bożonarodzeniowej bliskości.
Życzymy, aby świąteczna moc Wigilijnego wieczoru przyniosła radość, spokój i nadzieję,
a Nadchodzący Nowy 2017 Rok niechaj zmienia marzenia w rzeczywistość i obﬁtuje w sukcesy
z poważaniem
Stefan Krajewski

Jerzy Leszczyński

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Podlaskiego

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary i szczęścia
życzy
Bohdan Paszkowski
Wojewoda Podlaski
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Aktualności dotyczące ASF
 W Polsce od 2014 r. odnotowano 23 ogniska ASF u trzody
chlewnej oraz 138 przypadków ASF u dzików (do dnia 29 listopada 2016 r.).
 5 września br. w życie weszła pierwsza specustawa, która teoretycznie umożliwiała skup świń ze strefy „paskowanej” objętej
największymi restrykcjami. Mięso z tych stref miało być przerobione na konserwy i sprzedane bez przetargów jednostkom
ﬁnansów publicznych. W praktyce okazało się, że świnie ubijał
tylko jeden zakład oraz nie było żadnej przetwórni, która mogłaby
przerabiać mięso na konserwy.
 23 września br. weszła kolejna specustawa, która wprowadziła
większe zmiany w przepisach, dając uprawnienia powiatowym
lekarzom weterynarii, którzy w przypadku wystąpienia zagrożenia
choroby zakaźnej oraz jej zwalczania będą mogli nakazać: ubój
lub zabicie świń; wstrzymanie obrotu, żywcem, mięsem, produktami wieprzowymi oraz paszami pochodzącymi z zagrożonych
terenów; odstrzał sanitarny zwierząt dzikich; wyłożenie mat
na drogach; podjęcie działań zabezpieczających gospodarstwa
przed chorobą. Ponadto ustawa przewiduje zwrot kosztów
poniesionych na ochronę chlewni i wypełnianie w/w nakazów.
 W dniach 27 września – 24 października 2016 r. terenowe organy
Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 282 kontrole w rzeźniach, 557 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 35 w chłodniach składowych,
220 w punktach skupu zwierząt, 170 u pośredników w handlu
zwierzętami, 441 środków transportu środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego oraz 963 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 668 kontroli. W wyniku
prowadzonych kontroli ujawniono 33 prowadzone nielegalnie
działalności. Przypadki te dotyczyły m.in.: rozbioru, produkcji,
składowania, pośrednictwa i wprowadzania do obrotu środków
spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz skupu zwierząt.
 W związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r.
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r.,

wszystkie przesyłki świń na terytorium Polski muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego
lekarza weterynarii.
 Aby przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski zarządził w dniach od
3 do 10 listopada br. poszukiwania padłych dzików na wyznaczonych obszarach leśnych. Służby weterynaryjne, leśnicy oraz
wojsko sprawdzały teren powiatów: białostockiego, bielskiego,
monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego i hajnowskiego. Podczas
akcji nie znaleziono padłych dzików.

O rok opóźni się wejście w życie ustawy z dnia
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie
Sejm na 28 posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. uchwalił
ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2017, która to m.in. zakłada, że zmieniająca Prawo
łowieckie ustawa z 22 czerwca 2016 roku wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2018 roku, a nie 2017 roku, jak było to w przyjętej 22 czerwca
nowelizacji Prawa łowieckiego. Natomiast do dnia 15 czerwca 2018 r.,
a nie 2017 r. środki Funduszu Odszkodowawczego będą pochodziły
z dotacji z budżetu państwa.
Zdaniem rządu zmiana terminu wejścia w życie ustawy w zakresie
Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących funduszu i zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania tego funduszu oraz nowego systemu
odszkodowań za szkody łowieckie. Nieoﬁcjalnie jednak wiadomo, że
brakuje aktów wykonawczych do nowelizacji ustawy Prawo łowieckie
oraz nie przewidziano środków na odszkodowania za straty wyrządzone
przez dziką zwierzynę w budżecie na 2017 r. Dlatego też rozważa się
przeniesienie obowiązku szacowania i ﬁnansowania odszkodowań
w części budżetowej na Lasy Państwowe.
Zatem do czerwca 2018 roku w wypłatach rolnikom odszkodowań
za szkody łowieckie nic się nie zmieni, a konﬂikt między rolnikami
a myśliwymi w najbliższym czasie raczej nie zniknie.
Anna Pietraszewicz
PIR Porosły

Ogólnokrajowa inwentaryzacja dzików
Minister Środowiska zarządził ogólnokrajową inwentaryzację
dzików w celu określenia ich liczebności w związku ze wzrostem
zagrożenia ASF. W oparciu o decyzję Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia została przeprowadzona w całym kraju akcja
liczenia dzików. W nadleśnictwach na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Białymstoku liczenie odbyło się w dniach
20-23 października br. metodą pędzeń próbnych (miotów) na losowo
wybranych terenach obejmujących minimum 10% powierzchni leśnej
danego nadleśnictwa. W liczeniu uczestniczyli pracownicy nadleśnictw
i kół łowieckich. Współudział brali również pracownicy lokalnych OSP,
ODR, PIR, zakładów usług leśnych, SG, UG, uczniowie szkół leśnych
i wiele innych chętnych osób.
W skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
wchodzą 22 nadleśnictwa z województwa podlaskiego (Augustów,
Suwałki, Białowieża, Bielsk, Browsk, Czarna Białostocka, Dojlidy, Pomorze, Głęboki Bród, Hajnówka, Knyszyn, Krynki, Nowogród, Nurzec,

Płaska, Rajgród, Rudka, Supraśl, Szczebra, Waliły, Łomża, Żednia) oraz
9 z województwa warmińsko-mazurskiego (Pisz, Maskulińskie, Gołdap,
Ełk, Drygały, Czerwony Dwór, Borki, Giżycko, Olecko).
Największe zagęszczenie dzików jest w nadleśnictwach Augustów
i Szczebra w powiecie augustowskim oraz nadleśnictwach Głęboki
Bród i Pomorze w powiecie sejneńskim (0,4-0,5 szt/km2). Najmniejsze
zagęszczenie tych osobników znajduje się w powiecie białostockim
i łomżyńskim, gdzie wynosi ono od 0,0 do 0,1 szt./km2. W nadleśnictwie Nowogród występuje tak nieliczna populacja tego gatunku, że
jest trudna do zinwentaryzowania założoną metodą. Nadleśnictwo
Rudka ma największy zasięg terytorialny (227559,00 ha), podczas gdy
zagęszczenie ma na poziomie 0,3 dzika/km2. Przeciętne zagęszczenie
dzików w RDLP w województwie podlaskim wyniosło 0,2 dzika/km2,
a w poszczególnych nadleśnictwach wahało się od 0,0 – 0,4 dzika/km2.
Liczebność dzików na inwentaryzowanym terenie w woj. podlaskim
wyniosła 4275 osobników. Inwentaryzacją objęta była powierzchnia
456859,3 ha. Zagęszczenie dzików we wszystkich nadleśnictwach z obu
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województw należących do RDLP w Białymstoku wyniosło 0,3 szt/km2,
a łączna ilość osobników to 6865 szt./km2. Sytuacja w nadleśnictwach:
Białowieża, Browsk, Hajnówka i Supraśl została oceniona na podstawie
obserwacji bezpośrednich przy uwzględnieniu stanu z wiosny 2016,
dotychczasowej realizacji odstrzału oraz sytuacji epizootycznej. Należy zauważyć, że otrzymane zagęszczenia dzików z inwentaryzacji
są znacząco niższe od tych (0,5 dzika/km2) wskazywanych przez
Głównego Lekarza Weterynarii jako konieczne do powstrzymania
rozprzestrzeniania się ASF.

Aktualna informacja o liczebności dzików w polskich lasach ma
istotne znaczenie w walce z epidemią wirusa afrykańskiego pomoru
świń. Oszacowanie liczebności dzików na terenie całego kraju posłuży
do właściwego zarządzania populacją tego gatunku.
Justyna Bogdan
PIR Augustów
Źródło: RDLP Białystok

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji
i rejestracji zwierząt
Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta
gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad.
Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.
1. Zgodnie z nowymi przepisami Numer identyﬁkacyjny świni
– jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało
powyżej 30 dni.
2. Posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą
małżowinę uszną kolczyka z numerem identyﬁkacyjnym.
W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia
przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – posiadacz świni
zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem nie później,
niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.
3. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby
stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany
dodatkowo oznakować tę świnię poprzez wytatuowanie numeru identyﬁkacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada,
w której świnia przebywa powyżej 30 dni.
4. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt.
5. W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła,
owiec, kóz i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę
duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym
elektroniczny identyﬁkator w terminie 7 dni od dnia otrzymania
tego duplikatu.
6. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego
prawidłowe oznakowanie.
7. Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura
Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie
7 dni od dnia zdarzenia:
 zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem
urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 uboju zwierzęcia gospodarskiego,
podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz
miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania
i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń
zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego
ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od
dnia zdarzenia:
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• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
• uboju zwierzęcia gospodarskiego,
podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz
miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz
i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście
miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyﬁkacyjne tych
zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura
Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu
i umieszcza w księgach rejestracji.
10. W celu nadania numeru w Rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych prowadzonym przez ARiMR:
• posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,
• podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
• podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie
targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
• podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie
obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
• podmiot prowadzący rzeźnię,
• podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię,
jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności
nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną:
 nie później niż w dniu:
• wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do
siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
• uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
• unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie
przetwórczym lub spalarni
 w terminie 14 dni od dnia:
 wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu
weterynaryjnego numeru identyﬁkacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt,
 wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu
zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016
poz. 1605)
Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR

INFORMACJE

Znamy stawki poszczególnych dopłat na rok 2016
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały
projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.
Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r.
wyniesie ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie dopłaty będą wyższe. Nieznacznie wzrosną stawki dopłat podstawowych oraz do roślin białkowych.
Wiele rodzajów płatności będzie jednak w porównaniu z ubiegłym
rokiem niższe.
W projektowanych rozporządzeniach stawki dopłat na 2016 rok
zostały określone w następującej wysokości:
1. Jednolita płatność obszarowa 462,05 zł/ha
2. Płatność za zazielenienie 310,10 zł/ha
3. Płatność dla młodego rolnika 231,97 zł/ha
4. Płatność dodatkowa 172,79 zł/ha

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Płatność do bydła 256,20 zł/szt.
Płatność do krów 322,62 zł/szt.
Płatność do owiec 111,95 zł/szt.
Płatność do kóz 68,25 zł/szt.
Płatność do roślin wysokobiałkowych 430,49 zł/ha
Płatność do chmielu 2 317,00 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 287,75 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1 952,25 zł/ha
Płatność do pomidorów 3 074,09 zł/ha
Płatność do owoców miękkich 904,78 zł/ha
Płatność do lnu 289,94 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 547,59 zł/ha
Płatność do tytoniu – Virginia 4,12 zł/kg
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,89 zł/kg
Źródło: www.minrol.gov.pl

Zmiany w płatnościach do roślin wysokobiałkowych
Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do części stosowanych
w Polsce w latach 2015-2016 płatności związanych z produkcją.
W związku z tym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiło
do Komisji Europejskiej zmiany w systemie płatności związanych
z produkcją na lata 2017-2020. Zgodnie z wytycznymi UE, uwzględniono obserwowane trendy w produkcji w latach 2014 i 2015. W celu
uniknięcia negatywnych konsekwencji ﬁnansowych, w przypadku
kilku sektorów konieczne było ukierunkowanie wsparcia na tę grupę
gospodarstw, w których sytuacja ekonomiczna (dochodowa) jest
najtrudniejsza i gdzie utrzymuje się tendencja spadkowa w produkcji
I tak od 2017 r. w miejsce dotychczasowej płatności do roślin
wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin
strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych.
Płatność do roślin strączkowych przysługiwać będzie do uprawy
łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku. Wsparciem objęte będą

powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Płatność
będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych
75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni.
Płatność do upraw paszowych obejmie natomiast takie gatunki jak
esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela
i wyka i będzie przysługiwała maksymalnie do 75 ha. Z płatności wyłączone zostaną także uprawy przeznaczone na zielony nawóz (przyoranie).
W całym sektorze roślin wysokobiałkowych utrzymano łączną
kopertę ﬁnansową, przy czym zwiększono udział środków ﬁnansowych
przeznaczonych na wsparcie uprawy roślin strączkowych na ziarno.
Dokonane zmiany biorą pod uwagę zarówno potrzebę zapewnienia
krajowej produkcji białka roślinnego na pasze, jak i dodatkowe zachęty
do podejmowania uprawy tych roślin jakie pojawiły się wraz z wymogiem upraw proekologicznych (EFA – zazielenienie).
Źródło: www.minrol.gov.pl

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku
Dwa razy do roku (w lutym i sierpniu) każdy rolnik, który chce
otrzymać zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, powinien
złożyć wniosek o zwrot podatku wraz z dołączonymi fakturami VAT
lub ich kopiami (które potwierdzają faktyczną ilość zakupu oleju napędowego), do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego
ze względu na położenie posiadanych gruntów. Zwrot przyznaje się za
okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Rada Ministrów wykonując upoważnienie zawarte w art. 4 ust. 4
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
co roku wydaje rozporządzenie aktualizujące stawki zwrotu podatku
akcyzowego. W projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. zaplanowano
wypłaty na kwotę 860 mln zł oraz kwotę 17,2 mln na pokrycie kosztów
gmin. Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy
będą ubiegać się o zwrot, została określona na ok. 10 mln ha. W związku
z tym, w projekcie przekazanym do konsultacji publicznych na 2017 r.
utrzymano stawkę z zeszłego roku w wysokości 1,00 zł, a limit zwrotu
na kwotę 86 zł za 1 hektar. Kwota limitu jest więc iloczynem 86,00 zł
i powierzchni (ilości) gruntów rolnych w ha, kwota zwrotu to iloczyn
ilości litrów zakupionego oleju napędowego i 1,00 zł.
Zdaniem samorządu rolniczego jest ona zbyt niska. Głównym celem
tej ustawy jest poprawa opłacalności produkcji, natomiast gdy ceny

oleju napędowego i innych środków produkcji rolniczej stale rosną,
występuje coraz więcej niekorzystnych czynników (m.in. spadek cen
mleka, walka z ASF), kwota ta jest coraz bardziej marginalna. Zarząd
Krajowej Rady Izb Rolniczych już od kilku lat wnioskuje do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie zmian. W piśmie z dnia
26 października 2016 r. KRIR sugeruje, że aby produkcja była opłacalna,
konieczne jest podwyższenie stawki do 1,20 zł za litr. Jednocześnie
we wniosku wystąpiono o podwyższenie limitu zużycia na hektar
użytków rolnych do poziomu 120 l/ha, co najmniej dla gospodarstw
utrzymujących zwierzęta o odpowiedniej obsadzie SD/ha, szczególnie
hodowców bydła mięsnego. Zastrzeżenie budzi także termin składania
wniosków w drugiej turze – Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje
o przedłużenie możliwości składania wniosków do końca września,
uzasadniając, że sierpień to okres dużej intensywności prac w rolnictwie, a także czas urlopowy dla pracowników w urzędach.
Samorząd rolniczy ma nadzieje, że jego postulaty zostaną wzięte
pod uwagę.
Paulina Kruszko
PIR Suwałki
źródło: www.krir.pl, www.bip.minrol.gov.pl

7

INFORMACJE

Szansa dla małych gospodarstw, czyli jak zdobyć
60 tysięcy na ich restrukturyzację?
Według aktualnego harmonogramu naboru wniosków PROW
2014-2020 pierwszy kwartał roku 2017 przyniesie od dawna oczekiwane działanie „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Już dziś
właściciele owych małych gospodarstw (a szacuje się, że potencjalnie
ich ilość w skali kraju to 1,7 mln) mogą zastanowić się nad możliwością uzyskania wsparcia w wysokości 60 tys. złotych (płatne w dwóch
ratach po 80% i 20%) na rozwój swojej działalności.
Przypomnijmy, że pomoc może być przyznana wnioskodawcy,
który prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych, jest posiadaczem samoistnym (właścicielem) lub zależnym
(dzierżawcą) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości
służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników. Co ważne, musi być on ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie
przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym
rolnik składa wniosek i w tym okresie nie może także prowadzić innej
działalności gospodarczej.
Pierwszym krokiem podczas planowania ewentualnego udziału
w inwestycji jest obliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa
wyrażonej w euro. Wielkość gospodarstwa kwaliﬁkującego się do
przyznania pomocy nie może przekraczać 10 tys. euro. O tym czy
dane gospodarstwo spełnia ten wymóg zadecyduje nie tylko liczba
użytkowanych hektarów gruntów rolnych ale przede wszystkim skala
i rodzaj prowadzonej produkcji. Podobnie jak dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” kraj podzielony został na 4 makroregiony:
Pomorze i Mazury, Wielkopolskę i Śląsk, Małopolskę i Pogórze aż
wreszcie Mazowsze i Podlasie, do którego to regionu przypisane jest
województwo podlaskie.
Po zakończeniu naboru złożone wnioski zostaną poddane weryﬁkacji oraz ocenie na podstawie kryteriów ustalonych w Rozporządzeniu
Punkty przyznawane będą za:
 kwaliﬁkacje rolnicze (posiadanie ich nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania premii, jednakże wnioski producentów
mających stosowne wykształcenie oraz staż pracy w rolnictwie
znajdą się na wyższych pozycjach listy rankingowej);
 rodzaj planowanej produkcji (premiowane będą gospodarstwa
ekologiczne, uczestniczące w systemach jakości żywności oraz
te, w których na co najmniej 1 ha użytków rolnych uprawiane
będą rośliny wysokobiałkowe);
 kompleksowość biznesplanu (i tu punkty za inwestycje budowlane, deklarację udziału w szkoleniach lub korzystanie z usług
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doradczych, prowadzenie działalności w zakresie przygotowania
do sprzedaży produktów rolnych, planowane przetwórstwo czy
też przystąpienie do grupy producenckiej);
 wpływ na cele przekrojowej nowej perspektywy PROW
w zakresie ochrony środowiska i klimatu (punkty za udział
zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych ≤ 66%, zobowiązanie do przygotowania planu nawozowego czy inwestycje
zapobiegające zmianom klimatycznym), w zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne
technologie produkcji lub innowacyjny produkt;
 docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa (im większa,
tym bardziej premiowana);
 oraz dodatkowo, jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie
pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie
miał nie więcej niż 40 lat – otrzyma dodatkowe 3 punkty.
W celu uzyskania pomocy trzeba przygotować biznesplan zawierający koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa. Uwaga! W wyniku
przeprowadzonej operacji ma nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej
gospodarstwa o co najmniej 20 proc. w stosunku do wartości wyjściowej, ale nie mniej niż do 10 tys. euro.
Następnie premię rozliczamy przedstawiając dokumenty księgowe
takie jak faktury, rachunki potwierdzające poniesione koszty. Katalog
kosztów kwaliﬁkowanych jest szeroki i obejmuje: budowa lub modernizacja budynków lub budowli, zakup w tym instalacja nowych
maszyn, urządzeń i wyposażenia, zakup gruntów rolnych i zwierząt
gospodarskich, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz założenie sadu i plantacji wieloletnich – ale owocujących dłużej niż 5 lat.
Po realizacji inwestycji tj. od otrzymania decyzji o przyznaniu I raty
premii do upływu 5 lat od dnia otrzymania II raty premii beneﬁcjent
pomocy powinien utrzymać strukturę produkcji zgodnie z zapisami biznesplanu. Ponadto powstaje także obowiązek prowadzenia
uproszczonej rachunkowości rolnej w gospodarstwie rolnym.
A zatem już dziś warto prześledzić poszczególne wymogi pod
kątem ubiegania się o w/w pomoc. To ostatni czas na wprowadzenie
zmian w swoim gospodarstwie rolnym. Zaznaczyć trzeba także, że
nie skorzysta z tej formy pomocy beneﬁcjent PROW 2007-2013,
który otrzymał pomoc w ramach działań „Ułatwianie startu młodym
rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”.
Joanna Raś
Prosperita Sp. z.o.o.

INFORMACJE

Profilaktyka gnijącej strzałki kopytowej
Jedną z częściej występujących chorób u koni, związanych zarówno
z dobrostanem, jak i żywieniem są gnijące strzałki. Powody gnicia są
różne. Najczęstszą jego przyczyną są niewłaściwe warunki zoohigieniczne w otoczeniu konia.
Przybywanie zwierzęcia przez dłuższy czas w wilgotnej i brudnej
ściółce oraz niewystarczająca ilość ruchu, zwężenie rogu kopytowego
i jego niewłaściwa pielęgnacja to najczęstsze powody występowania
zakażeń bakteryjnych lub grzybicznych strzałki kopytowej.
Degradacja strzałki kopytowej odbywa się stopniowo. Pojawiają
się rozwarstwienia tkanki, zmiana koloru strzałki, w tkance pojawia
się maź o nieprzyjemnym zapachu. Nasilające się gnicie powoduje
bolesność, niechęć konia do zabiegów pielęgnacyjnych i ruchu.
W rozwiniętej formie choroba prowadzi do okulawienia konia i w
końcu wyłączenia go z użytkowania.
Należy pamiętać, iż proﬁlaktyka jest zawsze bardziej skuteczna
i tańsza niż konieczność podejmowania leczenia. Przede wszystkim
należy zwrócić szczególną uwagę na środowisko, w jakim zwierzę
spędza większość czasu. Jeżeli jest to wybieg, najlepiej zapewnić
możliwość korzystania z powierzchni, na których nie zatrzymuje się
woda – drobny żwir czy grys lub inne dobrze zdrenowane podłoże.
Jeżeli wybieg w okresie opadów jest w całości pokryty błotem lub
zatrzymuje wodę na długo, może się to stać w dłuższej perspektywie
przyczyną problemów z degradacją strzałek. Koń, który nie ma szansy
na osuszenie kopyt na powierzchni niezatrzymującej wody, będzie
bardziej narażony na rozwinięcie się zakażenia w strzałce kopytowej.
W takim przypadku należy zadbać o to, żeby zawłaszcza w okresie
długich opadów deszczu, na przykład jesienią, odprowadzać konia
na kilka godzin w ciągu doby do suchego i czystego boksu, dając mu
tym samym możliwość osuszenia kopyt. Jeżeli zwierzę większość czasu
spędza w boksie i jest wypuszczane na kilka godzin dziennie lub jest
wyprowadzane tylko na treningi, należy zadbać o odpowiednią higienę
ściółki. Zdarza się, że słoma nie wykazuje się wystarczającą higroskopijnością i nie pochłania wilgoci w oczekiwanym stopniu. Nie ma
również czasem możliwości wybierania odchodów i wilgotnej ściółki
na bieżąco. Należy wtedy rozważyć stosowanie osuszaczy do ściółki,
które nie tylko poprawiają komfort konia, ale także podnoszą w znacznym stopniu warunki higieniczne. Na rynku dostępny jest preparat

osuszający do ściółki, którego dodatkowym atutem jest zastosowanie
w jego składzie kwasu salicylowego. Kawas ten działa dezynfekująco
i biobójczo na powierzchnię boksu, a jego odpowiednie stężenie zasuszająco w przypadku wystapienia problemów ze strzałką. Actisan
jest środkiem osuszającym, doskonale absorbującym wodę, nie tworzy
„błota” lub „papki” na osuszanej powierzchni, a jego dodatkową zaletą
oprócz dodatku kwasu salicylowego jest wiązanie cząsteczek amoniaku. Dzięki temu nie tylko osusza powierzchnię boksu, ale ogranicza
kontakt kopyta z amoniakiem i poprawia jakość powietrza w stajni.
Kolejnym elementem proﬁlaktyki zdrowych kopyt jest suplementacja
diety konia w odpowiednie dawki cynku i miedzi. Między innymi to
te dwa mikroelementy odpowiedzialne są za zdrowotność kopyt jako
całości, w tym również strzałki kopytowej. Najlepszym rozwiązaniem
jest podawanie preparatów, które zawierają chelaty cynku i miedzi.
Pierwiastki w formie chelatów są lepiej przyswajalne dla organizmu
w porównaniu do ich mineralnych form. Preparatem, który spełnia te
wymagania jest mikrogranulat Lithamax2, który dodatkowo wzbogacony jest o wapń, magnez oraz selen organiczny. Dodatek witaminy E
oraz drożdży wspomaga odporność organizmu.
Całościowe spojrzenie na dobrostan konia w kontekście proﬁlaktyki gnijących strzałek daje bardzo dobre rezultaty. Połączenie
odpowiedniej suplementacji z higieną środowiska oraz odpowiednią
pielęgnacją kopyt przyczynia się do ograniczenia występowania problemów z zakażeniami strzałki.
Paulina Fornal

Przewódki – alternatywa w uprawie pszenicy
Od wielu lat obserwujemy znaczący spadek areału uprawy zbóż
jarych, zwłaszcza pszenicy. Główną przyczyną takiej sytuacji jest bardzo
duża różnica w plonowaniu odmian ozimych i jarych. Znacznie niższe
plony odmian jarych są efektem pogłębiającego się deﬁcytu wody oraz
brakiem opadów w okresie wiosenno-letnim, na które odmiany jare
są mało tolerancyjne. Jednak po doświadczeniach z 2012 i 2016 roku,
kiedy znaczna w skali kraju część ozimin wymarzła, plantatorzy zbóż
aby zabezpieczyć w wystarczającym stopniu swój przychód szukają
alternatyw dla odmian ozimych. Po tegorocznej zimie, a właściwie po
krótkim styczniowym spadku temperatur do około -20°C bez okrywy
śnieżnej, który spowodował poważne uszkodzenia ozimin, coraz więcej
rolników przychylniej spogląda w stronę odmian jarych. Niestety zboża
jare są podatne na susze występujące w naszym kraju, najczęściej na
przełomie maja i czerwca. Z powodu braku opadów rośliny ograniczają liczbę wykształconych źdźbeł i w dalszej konsekwencji kłosów,
co przekłada się niekorzystnie na wysokość plonu. Czy istnieje zatem
jakiś złoty środek?

Odmiany przewódkowe to rozwiązanie, które może ograniczyć
straty plonów, dlatego warto rozważyć ich włączenie do płodozmianu. Jest to najefektywniejszy sposób na uniknięcie zarówno strat
spowodowanych trudnymi warunkami zimowania, jak i wiosennymi
suszami. Są to odmiany zbóż jarych, można je jednak wysiewać nie
tylko wiosną, ale też późną jesienią – w listopadzie, a nawet i w grudniu.
W obydwu przypadkach przechodzą rozwój generatywny – wytwarzają
i kłos i ziarno.
Pszenice przewódkowe z sukcesem mogą być wysiewane wiosną, gdyż jak inne odmiany jare nie potrzebują okresu jarowizacji
aby przejść z fazy wegetatywnej do generatywnej. Z powodzeniem
nadają się także do siewu jesiennego, bowiem cechują się wysoką
zimotrwałością. Jesienny termin siewu jest gwarancją szybszego, niż
w przypadku wiosennego, rozwoju początkowego. Generalnie główną zaletą przewódek jest możliwość znacznie późniejszego terminu
wysiewu w porównaniu z odmianami ozimymi, bez utraty plonu
spowodowanej krótszym okresem krzewienia jesiennego. Ta cecha
tych odmian jest szczególnie istotna dla plantatorów uprawiających
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kukurydzę na ziarno, buraki cukrowe, a także dla właścicieli bardzo
wilgotnych stanowisk, utrudniających wiosenne siewy pola. Pszenica
przewódkowa umożliwia produkcję pszenicy wysokojakościowej,
elitarnej po późnych przedplonach. Odmiany te dojrzewają w tym
samym czasie co ozime, co umożliwia wykorzystanie stanowiska pod
zasiewy rzepaku (w przypadku wiosennych zasiewów nie zawsze jest to
możliwe). Należy jednak pamiętać, iż decydując się na jesienny termin
siewu należy zwiększyć normę wysiewu o około 20% w porównaniu
z normami stosowanymi wiosną. Sieje się w dodatnich temperaturach.
Odmiany te posiadają gen mrozoodporności, co pozwala przetrwać
zimę, a przy tym są tolerancyjne na stresy środowiskowe.
Odmiany przewódkowe są dobrym wyborem w przypadku krótszego
okresu wegetacji. Plonują znacznie wyżej niż odmiany pszenicy ozimej
wysiewane z opóźnieniem. Wieloletnie badania i praktyka udowodniły
wysoką wartość agronomiczną tych odmian.
Z roku na rok zainteresowanie tymi odmianami rośnie i to nie tylko
z uwagi na zimowe uszkodzenia odmian ozimych. Częstym powodem

zainteresowania przewódkami jest też niedobór wilgoci w glebie.
W tych regionach, gdzie susza cyklicznie daje się we znaki, rolnicy
coraz częściej wybierają to rozwiązanie. Dobre efekty, szczególnie
na słabych glebach można osiągnąć uprawiając odmianę Lennox,
gdyż sprawdza się w uprawie na każdym stanowisku pszennym oraz
w szerokim zakresie terminów wysiewu. Stanowi połączenie wysokiego
plonu ziarna z bardzo dobrymi parametrami piekarniczymi – przeznaczona do produkcji elitarnej jakości ziarna po późnych przedplonach.
Cechuje się dużą zdrowotnością, co niewątpliwie jest dodatkowym
atutem tej odmiany.
Reasumując, pszenice przewódkowe posiadają wydłużony okres
siewu – od połowy października do kwietnia. Zwiększają pewność plonu w porównaniu ze zbożami jarymi, a ponadto ich uprawa zapewnia
lepsze rozłożenie pracy w czasie. Warto zatem zainteresować się nimi
i spróbować ich uprawy na własnej plantacji.
Anna Rogowska

Owies w płodozmianie
Owies jest niedocenianym gatunkiem zboża. Warto zainteresować się jego uprawą nie tylko z uwagi na wszechstronne możliwości
wykorzystania ziarna w przemyśle, ale przede wszystkim z uwagi na
jego właściwości ﬁtosanitatne. Uprawa owsa może znacznie poprawić
rentowność produkcji, zwłaszcza w płodozmianach zdominowanych
przez pszenicę.
W ostatnim czasie obserwujemy ogólny trend – upraszczanie
płodozmianów – krótkie rotacje upraw charakteryzujące się wysokim
udziałem zbóż ozimych. Takie postępowanie powoduje częste występowanie problemów z odpornością, szczególnie na chwasty i choroby,
nie prowadzi do spodziewanego wzrostu plonów, a koszty produkcji
z roku na rok rosną. Włączenie owsa do płodozmianu ułatwia uprawę bezorkową, obniża nakłady na ochronę i nawożenie – zwiększa
wydajność ﬁnansową pełnej rotacji i stanowi korzystny „element
antyzmęczeniowy” przeciwdziałający kompensacji patogenów oraz
poprawiający jakość stanowiska.
W uprawie zbóż w monokulturze producenci bardzo często zmagają się z chorobami podsuszkowymi. Ryzyko ich wystąpienia wzrasta
z udziałem zbóż w strukturze zasiewów. Są szczególnie groźne w uprawie
zbóż po zbożach, zwłaszcza pszenicy po pszenicy. Ta grupa chorób to
potencjalnie główna przyczyna spadku plonów i znacznego pogorszenia
ich jakości. Najprostszą metodą zapobiegania chorobom podsuszkowym
jest przestrzeganie zasad płodozmianu, gdyż duża koncentracja zbóż
ozimych sprzyja niebezpieczeństwu ich wystąpienia. A to prowadzić
może do redukcji plonów nawet o połowę.
Należy pamiętać, iż upraszczanie płodozmianów jest przyczyną
nie tylko spadku plonów, ale także i negatywnych zmian środowiskowych. Prowadzi do nagromadzenia się w glebie substancji o działaniu
ﬁtotoksycznym, naruszenia równowagi jonowej w glebie, zaburzenia
jej struktury, a także zwiększenia inwazji patogenów.

Owies jako roślina fitosanitarna
Korzenie owsa wytwarzają skopolatynę. Jest to alkaloid, który
przeciwdziała rozwojowi chorób wywołujących uszkodzenia podstawy
źdźbła zbóż. Owies odporny jest na choroby podsuszkowe. Z tego
względu jest bardzo dobrym przedplonem dla innych gatunków zbóż,
zwłaszcza dla pszenicy ozimej. Uprawa zbóż w monokulturze, jak już
wspomniano, powoduje spadek plonu.
Włączenie owsa w rotację upraw w znaczny sposób hamuje rozwój
patogenów chorobotwórczych w uprawach następczych. Ponadto
owies charakteryzuje się niską podatnością na zachwaszczanie. Jego
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uprawa nie tylko ogranicza występowanie chwastów na plantacji w sezonie wegetacyjnym, ale także i podczas uprawy rośliny następczej.
Ma zatem bardzo pozytywny wpływ na kondycję, wysokość plonów
uprawy następczej, a co się z tym bezpośrednio wiąże na rentowność
całej produkcji. Poza tym ten gatunek zboża cechuje się bardzo niską
wrażliwością na dobór przedplonów.
Spośród wszystkich gatunków zbóż jest najbardziej odporny na
uprawę w monokulturze. Jednak nie należy go uprawiać zbyt często po
sobie, gdyż to prowadzi do istotnego wyczerpania z gleby składników
pokarmowych oraz zużywania dużych ilości wody, co nie jest korzystne
dla upraw następczych. Ponadto uprawa owsa w monokulturze może
prowadzić do nagromadzenia się w glebie nicieni z rodziny węgorkowatych. Owies powinien być stosowany jako uprawa rozdzielająca
następujące po sobie zboża ozime, gdyż jest cennym elementem
zmianowania.
Stale rosnący popyt na ziarno owsa – znajduje ono wszechstronne
zastosowanie jako wartościowa pasza oraz surowiec do produkcji
płatków oraz ﬁtosanitarne właściwości tej rośliny powinny zachęcić
producentów zbóż do większego zainteresowania się jego uprawą.
Koszty jego produkcji są niższe niż na przykład pszenicy ozimej, gdyż
rolnicy uprawiający owies mniej wydają na ochronę łanu i nawożenie.
Dzięki cechom ﬁtosanitarnym owies zostawia po sobie bardzo dobre
stanowisko, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku bardzo
uproszczonych płodozmianów stosowanych obecnie w wielu gospodarstwach.
Uprawa owsa może w znacznym stopniu poprawić rentowność
produkcji pełnej rotacji, zwłaszcza w płodozmianach zdominowanych
przez zboża ozime, głównie pszenicę.
Przykładem bardzo uniwersalnej odmiany, która nadaje się właściwie
na każde stanowisko jest Poseidon. Toleruje on okresowe braki wody,
nawet w przypadku wystąpienia wiosennych susz zapewnia uzyskanie
wysokiego i jakościowego plonu. Odporny jest na wyleganie, cechuje
się bardzo dobrym wyrównaniem.
Uprawa owsa w naszym kraju jest wciąż niedoceniana. Przez wielu
producentów zbóż traktowany jest jako zupełnie zbędny gatunek. Mimo,
iż ziarno owsa ma bardzo wysoką wartość odżywczą, co sprawia, iż
jest niezastąpionym składnikiem żywieniowym zarówno w naszej
diecie, jak i w żywieniu zwierząt, jest rośliną posiadającą właściwości
ﬁtosanitarne, to jednak producenci niechętnie zajmują się jego uprawą.
Może nadszedł czas, by zmienić to nastawienie?
Anna Rogowska
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Czy mieszkańcy Podlasia będą sadzić oxytree?
Na początku XXI wieku hiszpańscy naukowcy z Uniwersytetu
Castila-La-Mancha wyhodowali nowy klon mieszańca odmian drzewa
Paulownia (Clon in vitro 112) który nazwali Oxytree. Drzewo to w roku
2011 zostało zarejestrowane w Urzędzie Odmian Roślin w Unii Europejskiej. Ma ono wyjątkowe właściwości. Rośnie bardzo szybko na słabych
i bardzo słabych glebach (5, 6 a nawet 7 kompleks glebowy) dając w ciągu
pierwszych sześciu lat uprawy przyrost na wysokość dochodzącą do
12-15 m i średnicy pnia 35-40 cm na wysokości 4 m. Po ścięciu drzewo
odrasta i już w kolejnych 4 latach uzyskuje znowu wysokość do kilkunasty
metrów. Cały cykl pozyskiwania drewna można powtórzyć 4-5 krotnie.
Ważną cechą drzewa oxytree jest system korzeniowy palowy, który osiąga
9 m głębokości. Powierzchnia jednego liścia jest bardzo duża i może
przekraczać 200 cm2. W trzecim i następnych latach drzewo przepięknie kwitnie dając intensywny zapach zwabiający owady. Jeden hektar
drzew oxytree umożliwia pozyskanie od 500 – 700 kg miodu. Oprócz
wymienionych zalet należy stwierdzić, że roślina jest nieiwazyjna bo
rozmnażanie i produkcja sadzonek odbywa się jedynie w laboratorium.
Drewno pozyskane z oxytree jest lżejsze o 30-60% niż drewno
z innych drzew występujących w naszym kraju. Masa jednego metra
sześciennego wynosi ca.300 kg. Oxytree daje możliwość uzyskania
ponad 70% energii w stosunku do węgla spalanego w gospodarstwach
domowych. Według badań przeprowadzonych we wrześniu 2016 roku
w Certyﬁkowanym Laboratorium Badań Chemicznych Pracowni Badań
Paliw Energa w Ostrołęce ciepło spalania wynosi 17460 J/kg.
W porównaniu z innymi znanymi drzewami oxytree pochłania
ogromne ilości dwutlenku węgla, przez co wytwarza około 10 razy
więcej tlenu niż inne drzewa liściaste.
Dla przykładu porównanie ze znanymi powszechnie drzewami
naszych okolic:
 Dąb szypułkowy pochłania 9,1 ton CO2 w ciągu roku z 1 ha,
 Buk pochłania – 11,6 ton CO2 w ciągu roku z 1 ha,
 Robinia akacjowa pochłania – 10,7 ton CO2 w ciągu roku z 1 ha,

 Oxytree pochłania – 111 ton CO2 w ciągu roku z 1 ha!
Na dzień dzisiejszy trudno jest stwierdzić, czy roślina ta przyjmie się
do powszechnej uprawy na Podlasiu. Według danych jakie posiadamy od
pracowników naukowych z Uniwersytetu Castila-La-Mancha drzewo to
ma same zalety. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom w maju 2016
r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży założono doświadczenie wysadzając kilkanaście sadzonek drzew oxytree. W tym samym czasie sadzonki
zostały posadzone w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie
jak również na trzech plantacjach w gminie Rzekuń woj. mazowieckie.
W kwietniu 2016 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży a Carbon Solutions Poland mającą swoją siedzibę we Wrocławiu
podpisana została umowa o współpracy. W kwietniu przygotowano
teren pod nasadzenia sadzonek Oxytree i zgodnie z wytycznymi ich
producenta gleba została przygotowana według zaleceń. Zostały wywiercone wiertnicą otwory o średnicy 37cm na głębokość jednego metra.
W miejsce wywierconych otworów zasypano ziemią z wierzchniej
warstwy uprawnej wymieszanej z obornikiem lub innymi nawozami
organicznymi (pelet wytworzony z pofermentu Biogazowni Rolniczej
Wojny Wawrzyńce). W dniu 19 maja 2016 r. wysadzono sadzonki na
obiekcie doświadczalnym przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
Głównym celem doświadczenia jest ocena wzrostu i przystosowanie do
warunków klimatycznych w Północno Wschodniej Polsce.
Obserwując cztery plantacje o powierzchni około 2,5 ha należy już
dziś stwierdzić, że drzewo oxytree ma wyjątkowy wzrost. Średni wzrost
w okresie od trzeciej dekady maja do trzeciej dekady września na monitorowanych wynosił średnio 162 cm. Rekordzistka uzyskała wzrost 275 cm
przy średnicy pnia 65 mm na wysokości 20 cm od powierzchni gleby.
Bardzo ciekawi jesteśmy jak przezimuje ta roślina w naszych warunkach? O dalszym wzroście będziemy informować w przyszłym roku.
Dr inż. Janusz Lisowski, mgr Henryk Porwisiak
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Erozja zagraża glebom
Erozja to proces niszczenia powierzchni terenu przez wiatr, wodę,
słońce oraz wskutek działania grawitacji. Istnieją dwa główne rodzaje
erozji: erozja wodna i erozja wietrzna.
Przykładem erozji wodnej może być deszcz, ponieważ podczas
opadów dochodzi do spłukiwania i wymywania cząstek glebowych.
Nasilenie tego zjawiska zależy od rzeźby terenu oraz szaty roślinnej i jest
szczególnie nasilone na terenach górzystych. Roślinność trawiasta i lasy
przeciwdziałają silnej erozji a człowiek kurcząc obszary leśne i naturalne
zbiorowiska roślinne odsłania gleby przyczyniając się do ich niszczenia.
Erozja wietrzna występuje pod wpływem wiatru, który odrywa i przenosi cząstki gleby. Jest to widoczne na terenach wylesionych, z deﬁcytem wody.
Erozja gleby jest procesem naturalnym, jednak zbyt intensywna
gospodarka człowieka przyczynia się do niszczenia i zanieczyszczenia
gleb. Przyspieszają ten proces takie działania jak wycinanie i wypalanie
lasów, nieprawidłowa melioracja, likwidacja miedz śródpolnych, usuwanie
żywopłotów i zadrzewień śródpolnych, nieprawidłowa uprawa stoków
a także zbyt intensywny wypas zwierząt.
Zasadnicze działania mające na celu ochronę gleb i przeciwdziałanie
erozji sprowadzają się między innymi do osłony powierzchni gruntu
poprzez rosnącą na niej roślinność.
Zadrzewienia śródpolne i żywopłoty zwiększają wilgotność powietrza, a co za tym idzie zmniejszają parowanie z gleb, regulują stosunki
wodne w glebie oraz stanowią zaporę dla wiatrów.

Drzewa i krzewy porastające powierzchnie nachylone zmniejszają
spływ powierzchniowy wód opadowych i przeciwdziałają erozji wodnej. Stanowią one szczególną ochronę dla gleb górskich, zapobiegają
powodziom a co za tym idzie również erozji wodnej gleb.
Większe zagrożenie erozją występuje w wielkopowierzchniowych
gospodarstwach z powodu stosowanej monokultury zasiewanych
roślin, intensywnej mechanizacji, braku miedz, zadrzewień, ubogiego płodozmianu.
W przypadku upraw pól położonych na stokach konieczne jest
stosowanie odpowiedniej orki, w poprzek stoków, co zapobiega obsuwaniu się warstwy gleby i zmniejsza spływ wody. Jeżeli zbocza są
wykorzystywane jako pastwiska, konieczne jest ograniczenie wypasu
zwierząt do rozmiarów nie zagrażających wydeptywaniem gleb.
Erozję zmniejsza również stosowanie płodozmianów z roślin
motylkowych lub motylkowych połączonych z trawami oraz zasiew
międzyplonów ścierniskowych oraz ozimych osłaniających glebę.
Nieobsiane powierzchnie gleb ornych można też przykryć warstwą
mulczu, w celu zniwelowania niekorzystnych oddziaływań czynników
siedliskowych. Jako mulczu można użyć słomy, nieprzyoranych międzyplonów, skoszonej trawy lub niekwitnących chwastów.
Takie działanie sprzyja zatrzymywaniu ciepła wiosną i jesienią, ogranicza zachwaszczenie, zatrzymuje wodę poprzez obniżenie parowania,
oraz wzbogaca glebę w materię organiczną wskutek rozkładu mulczu.
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Jednym ze sposobów ochrony gleb przed erozją i degradacją są
melioracje. Prawidłowo wykonane zapobiegają deformacjom rzeźby
terenu, przeciwdziałają zmianom stosunków wodnych powstałym
wskutek zamulenia cieków i zbiorników wodnych a jednocześnie zapobiegają nadmiernemu osuszeniu gruntów. Melioracje zapobiegają
też obniżaniu urodzajności gleb, powstałym wskutek wymywania lub
wywiewania składników pokarmowych.

W województwie podlaskim najbardziej zagrożone erozją wodną
są północne obszary województwa.
Nasze województwo jest też obok województwa łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego najbardziej zagrożone erozją wietrzną.
Elżbieta Makowska
BP PIR Grajewo

Najtrudniejszy pierwszy krok
Słowa popularnej kiedyś piosenki jak ulał pasują do pierwszych
godzin życia cielęcia przychodzącego na świat. Jego organizm przeżywa
w momencie narodzin prawdziwy szok spowodowany gwałtownym
przejściem z komfortowych warunków panujących wewnątrz macicy do nieprzytulnej obory. Tam ciepło, miękko, przytulnie, łagodne
kołysanie i amortyzacja wód płodowych, nie stresujące przytłumione
dźwięki. Tutaj obce, nieprzyjazne środowisko, kłująca, twarda ściółka,
przenikliwe zimno spotęgowane szybkim parowaniem mokrej sierści,
świdrujący uszy hałas i jaskrawe światło. A do tego gwałtowna potrzeba
zaczerpnięcia pierwszego haustu powietrza! Wraz z tym „życiodajnym”
łykiem powietrza do organizmu cielaka przedostają się niezliczone ilości
drobnoustrojów i, co ciekawe, w pierwszej kolejności opanowują układ
pokarmowy bakterie chorobotwórcze, a dopiero w drugiej kolejności
bakterie obojętne lub warunkowo chorobotwórcze. Noworodek nie
ma praktycznie żadnej wrodzonej odporności wobec nowego, obcego
środowiska, ale przyroda zatroszczyła się o to, żeby nie był on zupełnie
bezbronny i mógł podjąć walkę z groźnymi bakteriami. Walkę, która
zadecyduje nie tylko o przetrwaniu w pierwszym okresie życia, ale także
o jego zdrowiu i produkcyjności w późniejszych latach. Tym trudnym
do przecenienia „lekiem” uodparniającym cielę na wiele negatywnych
czynników środowiska, jest siara, gęsty, żółtawy płyn o słonawym smaku i swoistym zapachu wydzielany przez wymię krowy przez 5-6 (7)
dni po porodzie. Skład siary jest zdecydowanie inny od składu mleka
i ku utrapieniu hodowców zmienia się z każdą godziną. Na przykład
w pierwszym dniu po porodzie zawiera 22-27% suchej masy, 10-15%
białka, 8-13% tłuszczu, około 0,25% wapnia i około 0,30% fosforu. Jest
w niej także więcej witamin; 10-krotnie więcej witaminy A decydującej
o prawidłowym funkcjonowaniu nabłonka i błon śluzowych, przez co
zapobiega schorzeniom układów oddechowego i pokarmowego, np.
grypie, biegunkom, jest też 3-krotnie więcej witaminy D, a także jodu
stymulującego aktywność tarczycy. Produkowany przez nią hormon,
tyroksyna wpływa korzystnie na przemianę materii młodego organizmu,
co stanowi bodziec pomagający przystosować się do nowego środowiska.
Wysoka zawartość białka w siarze w pierwszych godzinach po porodzie
ma swoje głębokie uzasadnienie. Są one bowiem nośnikiem przeciwciał
odpornościowych wytwarzanych przez cielne krowy i przekazywanych
potomstwu w siarze. Niezmiernie ważny jest skład przeciwciał, bowiem
są one wytwarzane pod wpływem tych drobnoustrojów, z którymi organizm krowy miał styczność przez dłuższy czas. Łatwo więc wysnuć
wniosek, że nie należy przemieszczać krów cielnych, szczególnie krótko
przed porodem, z jednego gospodarstwa do innego. Powinny cielić się
w tym środowisku, w którym pozostawały od dłuższego czasu, w nim też
powinno pozostać cielę, przynajmniej przez czas pojenia siarą. W świetle
tych uwag staje się jasne, dlaczego siara od krów „zasiedziałych” od lat
w danym środowisku, które kilka razy cieliły się w tej samej oborze, jest
najbardziej wartościowa pod względem biologicznym. I pewnie tu tkwi
też przyczyna, że cielęta urodzone przez jałówki, często sprowadzane
z odległych rejonów jako wysoko cielne, są słabsze i częściej chorują na
biegunki. Dotyczy to szczególnie cieląt rodzących się zimą i wczesną
wiosną, m.in. dlatego, że w tym okresie siara jest zdecydowanie uboższa
w witaminy i przeciwciała odpornościowe niż siara krów rodzących
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pod koniec okresu pastwiskowego. Nie można też pominąć jeszcze
jednej ważnej roli spełnianej przez siarę w pierwszych godzinach życia
noworodka. Obecność w niej dużej ilości soli mineralnych, przede
wszystkim soli magnezu, sprawia, iż działa ona jako dość radykalny środek przeczyszczający, ułatwiający usunięcie z przewodu pokarmowego
cielęcia nagromadzonego w nim w czasie życia płodowego pierwszego
kału zwanego smółką. Musimy pamiętać, że noworodek najefektywniej
wykorzystuje siarę w ciągu pierwszych dwunastu godzin życia! Ten swoisty wyścig z czasem jest istotny jeszcze z dwóch innych powodów. Po
pierwsze, wraz ze spadkiem ilości białek w siarze, obniża się z godziny na
godzinę zawartość przeciwciał odpornościowych, przez co traci ona swoją
najważniejszą właściwość biologiczną – przestaje chronić noworodka
przed drobnoustrojami. Po drugie, w ciągu pierwszej doby zmienia się
budowa anatomiczna jelita cielęcia. Tuż po urodzeniu mniej więcej 2%
powierzchni ścian jelit stanowią pory na tyle duże, że łatwo przenikają
przez nie dość sporej wielkości cząsteczki przeciwciał odpornościowych,
ale tą samą drogą mogą do młodego, bezbronnego organizmu przedostać
się bakterie chorobotwórcze. Po około 24 godzinach ściany jelit są już
prawie uszczelnione i nieprzepuszczalne dla przeciwciał. Ile siary musi
wypić noworodek? W starszej literaturze można znaleźć zalecenia, aby
ilość podanej siary stanowiła 5% masy ciała, tzn. cielę ważące 40 kg
powinno jej wypić 2 litry. Aktualne zalecenia są bardziej precyzyjne co
do ilości siary i czasu jej skarmiania, a mianowicie: 8-10% w stosunku
do masy ciała cielęcia (np. 40 kg) podane w trzech dawkach: 1,5 litra
po 2 godzinach po porodzie, 1,0-1,5 litra po kolejnych 4 godzinach
i ostatnie 1,5 litra po 6 godzinach, w sumie 4,0-4,5 litra siary w czasie
12 godzin. Natomiast stale pozostaje dyskusyjny sposób podawania
siary – pozostawić cielaka przy matce i pozwolić mu ssać wymię do
woli, czy natychmiast po porodzie przenieść go do indywidualnego kojca
w cielętniku, albo na zewnątrz do budki zwanej igloo. Każda z wymienionych metod odchowu ma zwolenników, którzy bronią swych racji
przytaczając mocne i „jedynie słuszne” argumenty. Wydaje się, że dla
drobnych hodowców bardziej odpowiednia pozostaje metoda tradycyjna,
dla większych hodowli, odłączanie cielaka od matki, choć – jeśli mają
być zachowane i przestrzegane wszystkie parametry dotyczące sposobu
i terminów podawania siary – jest to metoda pracochłonna. Poważniejszym problemem może być niemożność zapewnienia cielęciu dostępu
do siary w pierwszych godzinach życia, np. jeśli krowa pada podczas
porodu, ma zapalenie wymienia lub nie wytwarza siary. Są dziś dostępne
lioﬁlizowane preparaty siarowe, ale nawet najstaranniej przygotowane nie
są w stanie zastąpić naturalnej siary matczynej. Zdecydowanie lepszym
rozwiązaniem jest przygotowanie i zamrożenie 1,0-1,5 litrowych porcji
siary pozyskanej od krów po 3-4 porodzie, które cieliły się w danym
środowisku, najlepiej pod koniec okresu pastwiskowego. Trzeba jednak
pamiętać, aby nie zniszczyć właściwości biologicznych siary, a więc
rozmrażać i podgrzewać ją do temperatury około 40°C powoli, najlepiej zanurzając butelkę z siarą w łaźni wodnej (kuchenka mikrofalowa,
wrzątek, czy piekarnik niedopuszczalne!). Zbyt wysoka temperatura,
przekraczająca 50°C, powoduje rozpad i zniszczenie przeciwciał.
Ireneusz Olszewski
PIR Mońki
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Rolnicy mogą ubezpieczyć w KRUS swoje dzieci
od następstw nieszczęśliwych wypadków!
W dniu 14 października 2016 roku Prezes Zarządu Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Adam Sekściński, zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę
grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
obejmującą dzieci osób które są ubezpieczone w KRUS.
Umowa ubezpieczenia obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017
roku i obejmuje dzieci do 16. roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Ochrona działa na całym świecie, nie ma okresu karencji, a suma
ubezpieczenia wynosi 67 000 złotych.
Dziecko ubezpieczone jest:
1. z tytułu śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca i udaru mózgu;
2. z tytułu śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego;
3. z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;
4. z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców
w następstwie NNW /z włączeniem zawału
serca oraz udaru mózgu;
5. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
(procentowo w zależności od uszczerbku);
6. jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu;
7. z tytułu porażenia prądem lub piorunem;
8. z tytułu nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc.;
9. z tytułu oparzeń i odmrożenia;
10. z tytułu pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez
owady lub zwierzęta;
11. z tytułu wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
12. z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby ( wypłata od 3-ciego
dnia pobytu do 60 dni);
13. z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(wypłata od 3-ciego dnia pobytu do 60 dni);
14. z tytułu poważnego zachorowania;
15. z tytułu operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
16. usługi assistance (pomoc medyczna: wizyta lekarza, organizacja
wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków,

opieka domowa, transport medyczny, indywidualne korepetycje
oraz pomoc rehabilitacyjną);
17. z tytułu zdiagnozowania u dziecka sepsy.
Z tytułu zawartej umowy grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci można
ubiegać się również o:
 zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych.
Jak od każdej umowy ubezpieczenia, również i od tej są wyłączenia odpowiedzialności
Towarzystwa Ubezpieczeń. Są to między innymi:
1. Urazy, które są wynikiem samookaleczenia,
choroby psychicznej i choroby układu nerwowego, które są następstwem popełnienia lub
usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa albo samobójstwa.
2. Następstwa zatruć alkoholowych, narkotykowych, lub innymi środkami odurzającymi.
3. Urazy powstałe wskutek działań wojennych,
stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych,
strajków, lokautów, terroryzmu lub sabotażu,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych, przez
ustawę Prawo o ruchu drogowym lub innych przepisów prawa.
4. Urazy powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu.
5. Nieszczęśliwy wypadek powstały po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, chyba, że nie miało to
wpływu na powstanie szkody.
6. Zatrucia pokarmowe, urazy dysków kręgowych, infekcje (z wyjątkiem zakażenia w wyniku urazów odniesionych w nieszczęśliwym
wypadku objętym zakresem ubezpieczenia).
7. Śmierci i uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieprawidłowego leczenia.
8. Urazy będące następstwem jakiejkolwiek choroby.
Na podstawie informacji z KRUS art. opracowała:
Monika Szleszyńska
PIR Łomża

Jak umowa CETA może zmienić naszą rzeczywistość?
CETA to umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. Negocjacje w tej sprawie trwały pięć lat i zakończyły się we
wrześniu 2014 roku. W październiku br. umowa została podpisana
przez przedstawicieli UE i Kanady. Umowa od początku budzi wiele
kontrowersji. Według jej zwolenników, zapewni ona unijnym przedsiębiorcom większe możliwości do prowadzenia działalności gospodarczej w Kanadzie, doprowadzi do zniesienia ceł, przyczyni się do

tworzenia miejsc pracy w Europie. Zlikwiduje ograniczenia w dostępie
do zamówień publicznych i otworzy rynek usług.
Natomiast przeciwnicy ostrzegają, powołując się przy tym zarówno
na analizy zlecane przez organizacje społeczne, ale też doświadczenia
płynące z innej umowy NAFTA (USA-Kanada-Meksyk). Ich zdaniem
CETA to umowa korzystna wyłącznie dla korporacji kanadyjskich ale
też amerykańskich. Wśród zarzutów pojawia się także ten związany
z obecnością mechanizmu ICS, który pozwala ﬁrmom ponadnaro-

13

INFORMACJE

dowym zaskarżać rządy państw gdy uznają, że ich działania spowodowały spadek potencjalnych zysków ﬁrmy. Naraża to państwo na
ryzyko wypłat gigantycznych odszkodowań. Dużo mówi się także
o negatywnych konsekwencjach dla rynku pracy (wg. jednego z badań
wprowadzenie CETA spowoduje do 2023 r. ubytek 200 tyś. miejsc
pracy w samej Unii). Zwracają również uwagę na niebezpieczeństwa
dla rynku rolnego i konsumentów poprzez obniżenie standardów, ale
też zmniejszenie dbałości o ochronę środowiska.
Obawy te podziela również samorząd rolniczy i przestrzega, że
kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) spowoduje
zniszczenie rolnictwa w Polsce i w Europie, a w konsekwencji wywoła
ogromne negatywne skutki ekonomiczne dla Polski. Kanadyjski model
rolnictwa to głównie gospodarstwa wysokotowarowe, przemysłowe.
Wejście w życie CETA doprowadzi do zanikania małych gospodarstw rodzinnych, charakterystycznych dla modelu europejskiego. Najdotkliwiej
odczują to państwa, w których gospodarstwa rodzinne stanowią
podstawę rolnictwa takich jak Polska. W Kanadzie są również o wiele
niższe koszty energii a jest to bardzo ważny czynnik przy produkcji
rolnej. W przeciwieństwie do Kanady w UE obowiązują wyśrubowane
zasady bezpieczeństwa, jeśli chodzi o produkcję żywności. Co więcej
stosowana jest zasada ostrożności – która nakłada na ﬁrmę obowiązek
wskazania, że dane produkty nie zagrażają środowisku oraz zdrowiu
ludzkiemu. W razie jakichkolwiek wątpliwości taki produkt jest od
razu wycofywany z rynku. Umowa CETA nie zawiera takiego zapisu.
W Kanadzie obowiązują mniej rygorystyczne normy dotyczące
dobrostanu zwierząt, niż te stosowane w UE. Nadzór nad producentami
mięsa jest znikomy, w przeciwieństwie do presji rynkowej, aby prowadzić
hodowlę jak najniższym kosztem. Ponadto, w Kanadzie obowiązują odmienne dopuszczalne poziomy pestycydów. Komisja Europejska zakazała

stosowania niektórych substancji czynnych z grupy neonikotynoidów,
które w Kanadzie są dopuszczone do stosowania. Wprowadzony zakaz
to automatycznie wzrost kosztów produkcji (konieczność stosowania
większej liczby zabiegów i ŚOR) i mniejsza konkurencyjność polskich
producentów rzepaku względem rynku kanadyjskiego, a także unijnego, ze względu na wprowadzenie przez niektóre kraje UE czasowych
zezwoleń na stosowanie neonikotynoidów w rzepaku.
Obawy samorządu rolniczego wzbudza też fakt, że Kanada jest
jednym z trzech największych producentów żywności zmodyﬁkowanej
genetycznie na świecie. Nie jest też wymagane obowiązkowe oznakowanie pozwalające na rozpoznanie takiej żywności, które obowiązuje
w UE. Szczególne obawy polskich rolników budzi uprawa i sprzedaż
genetycznie zmodyﬁkowanych jabłek w Kanadzie. Umowa CETA
pozwoli na zwiększenie eksportu jabłek do Europy, co uderzy głównie
w Polskę, gdzie produkcja jabłek jest największa w UE.
W Kanadzie obowiązuje także 15 wykazów dozwolonych dodatków
do żywności, które mogą być umieszczane na etykiecie jako nazwa
zwyczajowa zastosowanego środka barwiącego (np. barwnik spożywczy
zamiast zieleń trwała FCF), których stosowanie w UE jest ograniczone,
a w niektórych państwach zakazane. Unijne wymogi dotyczące etykietowania są bardziej restrykcyjne niż te obowiązujące w Kanadzie.
Umowa CETA ma znieść 98 proc. barier celnych między UE a Kanadą,
w tym 90 proc. barier na produkty rolne i doprowadzić do wzajemnego
otwarcia rynków. Wyjątki w liberalizacji rynku rolnego dotyczą m.in.
mięsa wołowego, wieprzowiny, drobiu i serów, na które ustalono kwoty.
Elżbieta Orłowska
PIR Kolno
Artykuł sporządzono na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych www.biznes.gazetaprawna.pl oraz www.krir.pl

NASZ SPRZĘT MOŻE BYĆ TWÓJ!
JUŻ DZIŚ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
ROZRZUTNIKI OBORNIKA
PRONAR od 6 do 14 ton

OPROCENTOWANIE 0% bez odsetek dla Klienta

Nasza oferta obejmuje wszystkie modele przyczep, rozrzutniki i wozy paszowe Pronar

FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY JASZCZOŁTY
Jaszczołty 44, 17-315 Grodzisk
tel. 506 718 313, 503 191 144

FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY KOSZARÓWKA
Koszarówka, ul. Wiejska 1, 19-200 Grajewo
tel. 501 543 843, 500 099 189

FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY WASILKÓW
ul. Ks. Rabczyńskiego 1, 16-010 Wasilków
tel. 501 445 774, 506 139 334

FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY SZTABIN
ul. Augustowska 94A, 16-310 Sztabin
tel. 506 718 327, 506 718 116

FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY ANDRZEJEWO
Andrzejewo Kolonie 67A, 07-305 Andrzejewo
tel. 509 510 110, 509 777 551

FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY BRAŃSK
ul. Armii Krajowej 2, 17-120 Brańsk
tel. 509 179 368, 519 625 742
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O bobrze – dobrze i źle
Bóbr europejski jest gatunkiem częściowo chronionym na podstawie
prawa polskiego oraz międzynarodowego. To gatunek, którego populacja,
dzięki działaniom człowieka, została odtworzona na terenie naszego kraju.
W ostatnich latach wzrost działalności środowiskowej bobrów,
obok bezsprzecznie pozytywnych efektów w postaci tworzenia nowych
wilgotnych i bagiennych siedlisk, a także małych zbiorników retencyjnych, zaczął też przyczyniać się do powstawania coraz większych
szkód w gospodarce człowieka.
Terenami szczególnie narażonymi na szkodliwą działalność bobrów są obszary wokół cieków wodnych, rowów melioracyjnych i wód
stojących zwłaszcza stawów rybnych, gdzie zwierzęta te znajdują
dogodne warunki do życia.

Szkody – procedury, dane, działania RDOŚ.
Za szacowanie wielkości szkód i wypłatę odszkodowań za szkody
wyrządzone przez bobry odpowiada regionalny dyrektor ochrony
środowiska, a na terenie parków narodowych ich dyrektor.
Po wystąpieniu szkody np. zalana łąka, nory lub kanały na łąkach,
ścięte drzewa, należy złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania do
regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Pracownicy RDOŚ
w Białymstoku umawiają się telefonicznie z poszkodowanym w miejscu
wystąpienia szkody w celu oszacowania jej wielkości.
W ostatnich latach na terenie naszego województwa obserwujemy
bardzo duży wzrost wielkości szkód wyrządzanych przez ten gatunek,
a co za tym idzie wzrost kwot odszkodowań, które wypłaca Skarb Państwa – za pośrednictwem regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.
Corocznie osoby poszkodowane składają ponad 1 300 wniosków o wypłatę odszkodowań. W roku 2008 za szkody wyrządzone przez bobry na
terenie województwa podlaskiego wypłacono odszkodowania o łącznej
wysokości 1,10 mln zł, w 2011 r. były to już – 2,09 mln zł, a w 2014 r., wysokość odszkodowań przekroczyła kwotę 3 mln zł. Wartość wypłaconych
odszkodowań w 2015 r. była wyższa ponad dwukrotnie w porównaniu
do wysokości odszkodowań w roku 2008. W okresie ostatnich 8 lat wartość wypłaconych odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry na
terenie województwa podlaskiego wyniosła ponad 16 milionów złotych.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2000 na
terenie Polski populacja bobra wynosiła 24,4 tys. osobników, w 2011 r. 78,1
tys., natomiast w 2014 r. było to już 100,2 tys. osobników, w tym w województwie podlaskim 15 tys. osobników. W ramach ograniczania wielkości
szkód powodowanych przez bobra wydawane są decyzje zezwalające na
rozbiórkę tam bobrowych. W okresie ostatnich 5 lat Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał 190 decyzji zezwalających na
rozbiórkę łącznie 1131 tam bobrowych. Oprócz decyzji indywidualnych
zezwalających na rozbiórkę tam bobrowych, w lipcu 2014 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał zarządzenie zezwalające Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Białymstoku na niszczenie i usuwanie tam wybudowanych przez
bobry na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego,
zezwolenie nie dotyczyło odcinków cieków położonych na terenie objętym
siecią obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. Na podstawie
tego zarządzenia w 2014 r. rozebranych zostało 586 tam bobrowych, a w
2015 r. dokonano rozbiórki 330 tam bobrowych. Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Białymstoku od wielu lat podejmuje działania
mające na celu zmniejszenie szkód wyrządzanych w gospodarstwach
rolnych przez bobra europejskiego. Dzięki doﬁnansowaniu ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku w latach 2010–2012 zamontowano 115 specjalnych rur
z nawierconymi otworami i siatką ochronną w tamach bobrowych.
Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż podejmowane działania

przynoszą częściowo zakładany efekt. W krótkiej perspektywie czasowej
zamontowanie rury rozwiązuje problem zalewania terenów przyległych do
tamy, jednak po pewnym okresie czasu bobry przenoszą się w górę cieku
budując kolejne nowe tamy. Kolejnym podejmowanym w ostatnich latach
działaniem mającym na celu ograniczenie szkód wyrządzanych przez
ten gatunek było stosowanie zabezpieczeń w postaci budowy ogrodzeń
oraz zabezpieczanie siatką grobli stawowych. Łącznie zakupiono i przekazano na ten cel ponad 5 kilometrów specjalnej siatki zabezpieczającej.
Można próbować ograniczać szkody wyrządzane przez bobry przez ich
przesiedlanie z miejsc szczególnie uciążliwych na inne obszary. Działania
takie są trudne do wykonania. Odłowione osobniki bobra europejskiego
trzeba wsiedlić w miejsca gdzie nie powodują one konﬂiktów i jest małe
zagęszczenie populacji, a co najważniejsze właściciel lub zarządca terenu
wyraził na to zgodę. Takich miejsc na terenie naszego województwa praktycznie nie ma. Efekty działań związanych z odłowem są krótkotrwałe,
ponieważ na miejsce odłowionych bobrów szybko pojawia się nowa
rodzina bobrowa. Od wielu lat wydawane są decyzje indywidualne na
odstrzał bobrów. W okresie 8 ostatnich lat wydano decyzje zezwalające
na odstrzał łącznie do 2354 osobników bobra europejskiego na terenie
województwa podlaskiego. W latach 2008–2015 dokonano skutecznego
odstrzału 650 osobników bobra, czyli około 27,6% osobników z wielkości
na którą wydano zezwolenia.
Zarządzenia ograniczające populację bobrów, choć zachowujące
ją na wystarczającym poziomie.
Mimo podejmowanych decyzji i działań, które miały zmniejszyć
uciążliwość i wielkość szkód wyrządzanych przez bobry były one
niewystarczające, a populacja bobra europejskiego na terenie kraju
oraz województwa podlaskiego wzrosła do wielkości nienotowanej
w przeszłości.
W związku z powyższym w lipcu br. zostało zawarte porozumienie
pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie
wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania
przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego Castor
ﬁber na terenie obwodów łowieckich. Instrukcja jest dokumentem
pomocniczym, określającym zasady współpracy struktur Polskiego
Związku Łowieckiego z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska,
w celu kontroli populacji bobra europejskiego na terenach obwodów
łowieckich, dzierżawionych przez koła łowieckie. Przedmiotowe porozumienie zobowiązuje regionalnego dyrektora ochrony środowiska
do wydania zarządzenia dotyczącego ograniczenia populacji bobrów,
obejmującego swoim zasięgiem tereny obwodów łowieckich wchodzących w skład poszczególnych Zarządów Okręgowych PZŁ. Dlatego też
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku rozpoczął
prace zmierzające do wydania zarządzeń zezwalających na odstrzał
bobrów na terenie województwa podlaskiego. W trakcie opracowywania,
a następnie konsultacji projektów zarządzeń określono, że w formie
zarządzeń należy zezwolić na odstrzał w okresie trzech lat do 2700
osobników bobra europejskiego na terenie województwa podlaskiego.
Odstrzał będzie wykonywany przez myśliwych zrzeszonych w PZŁ.
Corocznie będzie sprawdzana skuteczność podejmowanych działań związanych z odstrzałem bobra. Celem wydanych zarządzeń jest
ustabilizowanie populacji bobra europejskiego na terenie województwa
podlaskiego na poziomie, który z jednej strony zachowa gatunek na
właściwym poziomie, z drugiej zaś powinny zniwelować wielkość szkód
w uprawach i płodach rolnych przez nie wyrządzanych.
Grzegorz Piekarski
RDOŚ Białystok
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INFORMACJE

Karp – tradycją świąteczną
Okres przedświąteczny trwa w pełni. Zaczynamy myśleć o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, prezentach dla bliskich i menu
wigilijnej wieczerzy. Zapewne żaden z naszych czytelników nie umie wyobrazić sobie świątecznej kolacji bez ryb, a zwłaszcza bez karpia. Świeżego
i pysznego gatunku tej ryby najlepiej szukać u źródeł, czyli u hodowców.
Na terenie województwa podlaskiego jednym z hodowców ryb jest
Pan Czesław Wołągiewicz, mieszkaniec Zaleskich, który uchylił rąbka
tajemnicy związanego z tym rzemiosłem. Z Panem Czesławem rozmawiała Jolanta Klucznik (PIR Sejny).
J.K. Na początek proszę opowiedzieć jak i od kiedy zaczęła się pańska
przygoda z hodowlą ryb?
C.W. Ryby były zawsze obecne w naszym życiu, ponieważ żyjemy na
Sejneńszczyźnie, takim terenie, w którym wokoło są rzeki, jeziora, stawy,
a w nich mnóstwo ryb. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1994 roku.
Na początku było trudno, ale dzięki naszej ciężkiej pracy teraz mamy 5
stawów zajmujących areał około 10 ha gruntów. Nasz największy staw
zajmuje około 4 ha, drugi mamy o wielkości 2 ha, kolejne są mniejsze.
J.K. Traktuje Pan swoje zajęcie jako pracę czy hobby?
C.W. Mam to szczęście, że moja praca - hodowla ryb jest dla mnie
zarazem hobby, traktuję to jako pasję. Każdą wolną chwilę spędzam
z całą rodziną nad wodą.
J.K. Jakie aktualnie trendy panują na tym rynku? Jaki gatunek ryb jest
najbardziej popularny?
C.W. Nie zauważyłem żadnych nowych trendów. U nas najbardziej
popularna ryba w jeziorach to szczupak, a w hodowli to karp i karaś.
Oczywiście ludzie coraz częściej sięgają po ryby takie jak łosoś czy
tuńczyk, ale nie wpływa to na spadek sprzedaży ryb z naszych stawów.
J.K. Czy zważywszy na zbliżający się okres przedświąteczny zaobserwował Pan większy popyt na karpie?
C.W. Tak, konsumenci coraz częściej pytają o karpie. Grudzień to czas
rekordowej sprzedaży ryb tego gatunku. Polacy są tradycjonalistami
i dlatego to karp króluje na wigilijnych stołach.
J.K. Konsumenci są bardziej zainteresowani karpiem żywym czy mrożonym?
C.W. Zdecydowanie świeże. Nie umiem sobie wyobrazić karpia w galarecie albo smażonego czy pieczonego karpia przygotowanego z mrożonki.
J.K. Dlaczego tylko karp, tuż przed Wigilią, wywołuje tyle emocji? Czy
wyobraża sobie Pan Wigilijny Stół bez karpia?
C.W. Karp to taka tradycja i jest smaczny. Nie wyobrażam sobie Wigilii
bez smażonego karpia.

WAŻNE DATY
od 2 listopada
do 31 grudnia 2016 r.
można składać w oddziałach terenowych ARR wnioski
o przyznanie pomocy w ramach Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości

od 1 grudnia 2016 r.
rusza podstawowy termin wypłaty dopłat bezpośrednich, ONW, dopłat rolnośrodowiskowych, dopłat do
rolnictwa ekologicznego
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J.K. Ile przeciętny konsument zjada kilogramów karpia rocznie?
C.W. Wydaje mi się że przeciętny konsument je karpia tylko na Wigilię.
Według najnowszych statystyk spożycie ryb w Polce wzrasta i wynosi
obecnie około 12 kg na rok.
J.K. Przejdźmy do sfery materialnej… Ile klienta będzie kosztował
powiedzmy 2 kg karp? Czy cena w stosunku do roku ubiegłego będzie
wzrastać czy spadać?
C.W. Trudno powiedzieć jak będzie się zachowywać cena, ale przewiduje
się, że będzie wzrastać. Obecnie koszt kilograma karpia to około 10 zł.
J.K. Czy korzystał Pan z środków Funduszy Unii Europejskiej? Jeśli tak
to z jakich?
C.W. Tak – jestem członkiem Lokalnej Grupy Rybackiej, korzystałem
ze środków unijnych – z funduszy skierowanych do rybaków. Uzyskane
doﬁnansowanie przeznaczyłem na kupno samochodu do przewozu
i sprzedaży ryb. Zakupiłem także łódkę, z której korzystam łowiąc ryby.
J.K. Największa ryba, jaką do tej pory Pan złowił, a jaką by Pan
chciał złowić?
C.W. Największy mój łup to szczupak o wadze 7 kg, ale chciałbym
złowić szczupaka 15- kilogramowego ☺.
J.K. A może Pan zdradzi jakiś swój sprawdzony przepis na karpia
świątecznego?
C.W. W kuchni króluje żona, i niestety nie znam jej receptur. Wystarczy
mi, że wszystko smakuje wyśmienicie.

Dyżur prawnika
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 dopiskiem – pytania do prawnika.
Wybrane pytania i odpowiedzi umieścimy na łamach naszej gazety.

REKLAMA

Z PORADNIKA
POZYTYWNEGO ROLNIKA

Jak sprzedaæ
litr mleka
za 1 euro.

rys. Wojtek “CIHY” Cichoñ dla Can Agri ® 2016
i znowu zosta³o mi
du¿o mleka...
co z tym zrobiæ???
sprzedaæ do mleczarni
za 1 z³...

o ludzie!

COOOO?!

kuligowa dzwoni³a...
pyta³a siê, jaki biznes zak³adasz,
jakby ma³o by³o k³opotów!
mamusia
mi podpowiedzia³a...

nie bêdê siê zamartwiaæ, jak ty,
¿e muszê oddaæ mleko za bezcen, wiêc...

pasteryzator, maselnica,
separator...
zainwestowa³am w sprzêt
i zamierzam zarabiaæ!

bêdê wytwarzaæ
sery, jogurty, mas³o...
poczytaj sobiew internecie,
produkty eco s¹ dzisiaj na czasie !

?!

miesi¹c póŸniej

zamiast
siê zamartwiaæ,
czasami trzeba
pos³uchaæ mamusi!

CAN AGRI, Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka; tel.: +48 29 753 21 70, fax.: +48 29 753 21 71, canagri@canagri.pl
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PRAWO

Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
w świetle art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej1, w kontekście wyznaczenia katalogu
beneficjentów dla regionalnych programów
operacyjnych
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-20202 w zakresie poddziałania 5.4.2. (strategie niskoemisyjne BOF) dotyczącego modernizacji indywidualnych źródeł energii
cieplnej lub elektrycznej oraz budowy mikroinstalacji prokonsumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach
indywidualnych, przewidziane zostało wsparcie ﬁnansowe z unijnych
funduszy na montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.
W kontekście powyższego, należy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy instalowanie kolektorów solarnych na domach mieszkalnych
znajdujących się na nieruchomościach, na których prowadzona jest
działalność rolnicza, a następnie wykorzystywanie przez rolników na
potrzeby gospodarstwa domowego wytworzonej energii i ciepła, można
zakwaliﬁkować jako prowadzenie działalności gospodarczej na gruncie
art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W celu ustalenia katalogu potencjalnych beneﬁcjentów dla regionalnych programów operacyjnych istotne jest więc m.in. zdeﬁniowanie
pojęcia przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej w prawie unijnym, a dokładnie, w kontekście prowadzonych rozważań, na gruncie
art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Należy jednak
zaznaczyć, że przedmiotowa analiza dotyczy tylko rozumienia pojęcia
przedsiębiorcy na gruncie wskazanego artykułu, nie rozstrzyga ona
natomiast o ostatecznym rezultacie złożenia wniosku o wsparcie
w ramach RPOWP, bowiem szczegółowe warunki posiadania statusu
beneﬁcjenta w ramach powołanego poddziałania określane są szczegółowo w dokumentach programowych.
Warto podkreślić, że prawo unijne nie rozróżnia pojęcia przedsiębiorcy ani przedsiębiorstwa, jak zostało to poczynione w prawie
polskim. Zgodnie z deﬁnicją zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny3 przedsiębiorcą jest osoba ﬁzyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego).
Deﬁnicję przedsiębiorcy można także odnaleźć w art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej4. W myśl wskazanego przepisu przedsiębiorcą jest osoba ﬁzyczna, osoba prawna
i niebędąca osobą prawną jednostka organizacyjna, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą. Natomiast przedsiębiorstwo rozumiane jest
jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
w szczególności nazwa przedsiębiorstwa, prawa własności, prawa
wynikające z najmu, dzierżawy lub innych stosunków prawnych,
wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne,
koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, tajemnice
przedsiębiorstwa oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej (art. 551 kodeksu cywilnego).
W art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uregulowana została instytucja pomocy publicznej, dotycząca przedsiębiorcy,
którego deﬁnicja równoznaczna jest z pojęciem przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)
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nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 1085. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej pojęcie przedsiębiorstwa
rozumiane jest szeroko. Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną oraz
źródła ﬁnansowania6. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące
działalność na własny rachunek oraz ﬁrmy rodzinne zajmujące się
rzemiosłem lub inna działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia
prowadzące regularną działalność gospodarczą. Mogą to być również
podmioty nienastawione na zysk.7 Przez działalność gospodarczą rozumie się natomiast działalność polegającą na oferowaniu towarów i/
lub usług na określonym rynku, tj. działalność produkcyjną, dystrybucyjną i usługową, co zostało potwierdzone w orzeczeniach Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej8. W świetle orzeczeń Trybunału
Sprawiedliwości, za przedsiębiorstwa zostały uznane różnego rodzaju
spółki handlowe, jak i wolne zawody.9 Przy ocenie charakteru danej
działalności sądy Unii Europejskiej kierują się możliwością występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze
strony innych podmiotów.10 Zakres pojęcia działalności gospodarczej
jest szerszy niż w prawie krajowym tj. na gruncie art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ działalność ta może mieć
charakter gospodarczy, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji,
także w przypadku gdy nie ma charakteru zarobkowego, czy też nie
jest prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.11
Reasumując, pojęcia przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
zdeﬁniowane w prawie polskim winno się stosować jedynie pomocniczo, ponieważ mają one węższy zakres, niż te ustanowione na gruncie
prawa unijnego.
Tym samym odpowiedzi na pytanie dotyczące kwaliﬁkacji działań
polegających na pobieraniu energii z kolektorów solarnych zainstalowanych na domach mieszkalnych znajdujących się na nieruchomościach,
na których prowadzona jest działalność rolnicza, winno się udzielić
w oparciu o interpretację przepisów prawa unijnego. Warto w tym
kontekście przytoczyć treść pkt 18 Zasad ramowych dotyczących
pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną12, w świetle którego „Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno
działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym, to
ﬁnansowanie publiczne działalności niegospodarczej nie wchodzi
w zakres art. 107 ust. 1 Traktatu, jeśli oba rodzaje działalności oraz
ich koszty, ﬁnansowanie i przychody można wyraźnie rozdzielić (…).”
Takie rozumienie art. 107 ust. 1 Traktatu zostało również zaaprobowane przez Ministerstwo Rozwoju.13 Mając na względzie powyższe,
jak również poddając analizie treść decyzji Komisji Europejskiej,
w których zawarta jest kwestia klasyﬁkowania działalności jako gospodarczej i niegospodarczej14, a także orzecznictwo unijne15, można
rozumieć przepisy prawa unijnego w taki sposób, że gdy dany podmiot
równocześnie prowadzi działalność gospodarczą i niegospodarczą, to
w rozumieniu prawa unijnego, jako przedsiębiorstwo zostanie zakwaliﬁkowany jedynie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Z uwagi jednak na rozległość analizowanej problematyki, nie można
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wykluczyć przyjęcia odmiennej interpretacji pojęcia przedsiębiorcy
na gruncie analizowanych przepisów przez innych przedstawicieli
nauk prawnych.
Zatem przyjmując trafność pierwszego twierdzenia, instalowanie
kolektorów solarnych na domach mieszkalnych znajdujących się na
nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność rolnicza,
a następnie wykorzystywanie przez rolników na potrzeby gospodarstwa
domowego wytworzonej energii i ciepła, można uznać za działania, które
nie wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności rolniczej.
adwokat, prof. UwB dr hab. Ewa Katarzyna Czech
mgr Martyna Kropiewnicka
1
2
3
4
5

Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 1
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Kobieta jako negocjator w biznesie
W dniach 13-14 października b.r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja poświęcona sztuce negocjacji, w której uczestniczyły przedstawicielki izb rolniczych z całego kraju. Nasze województwo było
reprezentowane przez panie: Jolantę Wielgat, Barbarę Ładę oraz
Aleksandrę Armo, które są delegatkami PIR.
Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Wicemarszałka
woj. zachodniopomorskiego Jarosława Rzepę. Patronat medialny to:
Polskie Radio Koszalin i Top Agrar Polska. Wśród gości, uczestniczyli
m.in. pani Helena Rudzis- Gruchała wicestarosta Powiatu Kołobrzeg,
z-cz Wójta Gminy Kołobrzeg Maciej Bejnarowicz oraz Andrzej Binka
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Zachodniopomorskiego
Urzędu Marszałkowskiego.
Pani Danuta Lebioda Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodzin
z Obszarów Wiejskich przy KRIR w roli gospodarza powitała gości
i przewodniczyła całej konferencji. Założeniem organizatorów było
nabycie przez uczestników wiedzy na temat negocjacji jak również
możliwości ulegania „manipulacji”. Zdaniem Radosława Cichego,
trenera, mentora, coacha, negocjacje są potrzebne nie tylko w życiu
codziennym, ale przede wszystkim w biznesie, jaki prowadzi każdy
rolnik. Umiejętność wykorzystywania zasad negocjacyjnych, szcze-

gólnie podczas sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa
rolnego jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu.
„Na wsiach nie ma uniwersytetów, ﬁrm szkoleniowych, dlatego
takie seminaria dla osób z obszarów wiejskich są konieczne” – mówił
Radosław Cichy.
W trakcie trwania konferencji wygłoszone zostały także wykłady
na temat proﬁlaktyki badań nowotworowych i sposobu kontaktu
z lekarzem przez dr Beatę Kordela (onkolog).
W hotelowym holu można było także zobaczyć produkty rękodzielnicze wykonane przez uczestniczki spotkania.
Elementem, który umilił paniom wieczór to „mini” koncert w wykonaniu Klaudii Barskiej oraz symboliczna róża wręczona przez członków
Zarządu ZIR z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.
W drugim dniu pani Iwona Bigońska zaprosiła uczestników Konferencji do zwiedzania Ogrodów Horulus w Dobrzycy.
Konferencja organizowana była przez Zachodniopomorską Izbę
Rolniczą, Krajową Radę Izb Rolniczych, Radę ds. Kobiet i Rodzin
z Obszarów Wiejskich.
Aleksandra Małgorzata Armo
Delegatka PIR Łomża
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Jubileusz 20-lecia samorządu rolniczego na terenie
województwa podlaskiego
10 października 2016r. Podlaska Izba Rolnicza świętowała jubileusz
20-lecia samorządu rolniczego na terenie województwa podlaskiego,
który powstał najpierw w Suwałkach (17 października 1996r.), następnie
w Łomży (26 października 1996r.) i Białymstoku (15 maja 1998r.) – by
następnie od 1 lutego 1999r. po reformie administracyjnej dać początek
Podlaskiej Izbie Rolniczej.
W uroczystości uczestniczyli goście z ministerstwa rolnictwa,
posłowie, władze wojewódzkie, samorządowe i przede wszystkim
delegaci i pracownicy izby rolniczej.
Prezes Grzegorz Leszczyński na spotkaniu przedstawił rys historyczny oraz cele i działalność Podlaskiej Izby Rolniczej. Poinformował,
że Podlaska Izba Rolnicza jako jedyna w kraju ma w każdym mieście
powiatowym swoje biuro.
Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oznajmił,
iż dwie dekady, to wielka zmiana w podlaskim rolnictwie i to dzięki
ciężkiej pracy samorządu rolniczego. Mówił, że obecnie dzięki wspólnej
pracy możemy się chwalić gospodarstwami, ﬁrmami, nie tylko w Polsce
ale i w Europie. Chciałby też, aby nie zbrakło nigdy tego zapału sprzed
lat, kiedy tworzono izby rolnicze.
Natomiast Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ręce prezesa PIR przekazał list gratulacyjny
od Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i powiedział, że samorząd
rolniczy to bardzo poważny partner dla każdego rządu i istotnym jest,
by poważnie był przez każdy rząd traktowany. Zapewniał, że możemy
się w wielu sprawach różnić, ale nie różnimy się w jednym, że przyszłość
i dobro polskiego rolnictwa, tak samo leży nam na sercu.
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz mówił
o sukcesie podlaskich rolników - że obecnie są w Polsce liderami, nie
tylko na rynku mleka. Wspomniał również, że pamięta jak było trudno przekonać podlaskich rolników do wejścia do Unii Europejskiej,
a dziś to właśnie po ich gospodarstwach najbardziej widać olbrzymią
zmianę i postęp. Podkreślił również, że tak, jak kiedyś osobiście był za
wejściem do UE, tak obecnie jest pełen obaw jeśli chodzi o podpisanie
przez rząd umowy CETA, co doprowadzi do tego, że zaleje nas tania
amerykańska żywność, a nasze rolnictwo może w tej walce przegrać.
Jubileusz był znakomitą okazją do wspomnień, podsumowań oraz
uhonorowania tych, którzy przez 20-lat zasłużyli się dla polskiego
rolnictwa i samorządu rolniczego.

Odznaczenie Ministra Rolnictwa pn. „Zasłużony dla rolnictwa”
otrzymał z rąk sekretarza stanu Jacka Boguckiego - Wiaczysław Szumski. Odznaczenia Krajowej Rady Izb Rolniczych pn. „Zasłużony dla
samorządu rolniczego” wręczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz dla:
Bogdana Bujnowskiego, Marka Bukrewicza, Zbigniewa Dembowskiego,
Jadwigi Drewnowskiej, Romualda Goska, Witolda Grunwalda, Mariana
Kaczmarzyka, Władysława Kamińskiego, Krzysztofa Łapińskiego,
Jana Stanisława Niewińskiego, Elżbiety Orłowskiej, Olgierda Palanisa,
Marka Siniło, Jana Zelkowskiego.

Podlaska Izba Rolnicza również wręczyła swoje jubileuszowe odznaczenia. Prezes PIR Grzegorz Leszczyński wręczył je: Sekretarzowi
Stanu Jackowi Boguckiemu, Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi
Paszkowskiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego Jerzemu
Leszczyńskiemu oraz Mirosławie Jaroszewicz-Łojewskiej, Piotrowi
Rusieckiemu, Ryszardowi Łapińskiemu, Witoldowi Grunwald, Adamowi Niebrzydowskiemu, Olgierdowi Palanis, Markowi Siniło, Janowi
Wdowiak, Janowi Zalewskiemu i Małgorzacie Ołdakowskiej a także
związkom branżowym. Prezes Leszczyński oraz Dyrektor Barbara Laskowska podziękowali także za dotychczasową współpracę oraz wręczyli
okolicznościowe upominki pracownikom Podlaskiej Izby Rolniczej.
Anna Pietraszewicz
PIR Porosły

Wyjazd na Agro Show Bednary
W dniach 24-25 września bieżącego roku delegaci Podlaskiej Izby
Rolniczej uczestniczyli w wyjeździe na wystawę rolniczą Agro Show
w Bednarach.
Była to XVIII międzynarodowa wystawa, rokrocznie organizowana
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, która
budzi ogromne zainteresowanie i zarazem jest jednym z najważniejszych
i największych wydarzeń w branży rolniczej w Europie.
Uczestnicy wycieczki mogli na powierzchni ponad 145 tys.m²
zapoznać się z nowinkami technicznymi, różnymi metodami uprawy
i hodowli oraz aktualną ofertą dla rolnictwa.
Organizatorzy zapewnili zwiedzającym wiele atrakcji, m.in.:
 Profesjonalnie przygotowane stoiska;
 Zróżnicowane oferty ponad 800 polskich i zagranicznych wystawców;
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 Konkursy i pokazy, zawody, m.in.: rywalizacja na maszynach rolniczych;
 Prezentacja maszyn podczas pracy;
 Imprezy towarzyszące;
 Konferencje;
 Seminaria tematyczne.
Wyjazd był ciekawym doświadczeniem, delegaci mieli możliwość
uzyskania fachowej wiedzy, wymiany poglądów, nawiązania kontaktów, mogli również sprawdzić walory użytkowe interesujących ich
maszyn oraz poznać kompletną ofertę środków do produkcji i usług
dla rolnictwa.
Anna Kobus
PIR Siemiatycze
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Przy
podlaskim
wigilijnym stole
Święta Bożego Narodzenia są jednymi z najbardziej oczekiwanych
i obchodzonych najuroczyściej świąt. Temu oczekiwaniu towarzyszą
od wieków różne obrzędy i zwyczaje świąteczne a niektóre z nich
zapisały się i przetrwały w naszej tradycji do dziś. Boże Narodzenie to
czas radości przeżywanej w gronie najbliższych. Ważnym akcentem
świątecznego nastroju jest choinka, którą ubiera się w dzień wigilii.
Zgodnie z tradycją wieczerzę rozpoczyna się tuż po pojawieniu pierwszej gwiazdki na niebie. Zgromadzeni przy stole goście składają sobie
życzenia dzieląc się opłatkiem lub kutią, potem wszyscy zasiadają do
wieczerzy. Świąteczny stół zasłany jest białym obrusem pod którym
kładzie się pachnące sianko a na stole znajduje się dodatkowo wolne
nakrycie przeznaczone dla niespodziewanego gościa. Na ucztę wigilijną
przygotowuje się zazwyczaj 12 potraw, które obowiązkowo należy
skosztować. Nie można zapomnieć o wspólnym śpiewaniu kolęd oraz
o uczestniczeniu w Mszy Świętej czyli Pasterce.
W uroczystej wigilijnej wieczerzy dominują dania rybne, barszczyk czerwony, zupa grzybowa, pierogi z kapustą i grzybami, kompot
z suszu, kluski z makiem, kutia, drożdżowe racuchy.

Śledź z cebulką w oleju lnianym
Składniki: ﬁlety śledziowe (0,5 kg), olej lniany, 2-3 cebule, woda i ocet
(szklanka wody+pół szklanki octu, ziele angielskie, listek laurowy,
łyżeczka cukru, sól, pieprz.
Wykonanie: Moczymy śledzie w zależności jak bardzo są słone od
1 godz. do kilku godzin. Wymoczone kroimy na 2cm kawałki. W garnku
podgrzewamy wodę z octem, cukrem, listkiem laurowym oraz zielem
angielskim. Dodajemy pokrojona cebulę i na małym ogniu zagoto-

wujemy całość. Odstawiamy i po 10 minutach odcedzamy cebulę na
sitku. W naczyniu układamy warstwę śledzi i cebulę dodajemy ziele
angielskie i liść laurowy. Zalewamy dobrym lnianym olejem i wstawiamy do lodówki.

Wigilijne racuszki drożdżowe
Składniki: 500 g mąki tortowej, 30 g drożdży, sól, cukier, olej, cukier puder.
Wykonanie: Zagniatamy ciasto z mąki, odrobiny ciepłej wody i drożdży.
Dodajemy po szczypcie soli i cukru. Wyrabiamy drewnianą łyżką (ciasto
powinno mieć konsystencję śmietany). Następnie odstawiamy w ciepłe
miejsce do wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość. Łyżką np.
zamoczoną w zimnej wodzie, nabieramy porcje ciasta i wykładamy
na rozgrzany na patelni olej. Smażymy na rumiany kolor. Na koniec
posypujemy cukrem pudrem.

Kutia
Składniki: 20dkg pęczaku, 5dkg maku, kilka łyżek miodu płynnego,
bakalie np. (orzechy laskowe, orzechy włoskie, rodzynki, skórka pomarańczowa).
Wykonanie: Pęczak płuczemy i zalewamy wodą. Całość gotujemy do
miękkości, następnie odcedzamy. Mak wsypujemy do osobnego garnka,
zalewamy wrzątkiem , aby całkiem go przykry i gotujemy do momentu,
aż ziarenka dadzą się rozetrzeć w palcach. Następnie zdejmujemy mak
z ognia i przecedzamy przez sito i mielimy przez maszynkę. Mieszamy miękki pęczak z makiem, dodajemy bakalie. Wszystko starannie
mieszamy i doprawiamy miodem. Można przygotować to dzień przed
wigilią i przechować w lodówce.
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Kulebiak
Składniki na ciasto: 40 dag mąki, szklanka mleka, 4 dag drożdży, 2 żółtka, łyżka masła, jajko, 1/2 łyżki cukru, szczypta soli, tłuszcz do blachy.
Składniki na farsz: główka kapusty, 20dkg grzybów suszonych, cebula,
1 łyżka masła, 6 jaj na twardo, 1 surowe jajko, sól, pieprz.
Wykonanie: Najpierw farsz – Kapustę oczyszczamy, kroimy na ćwiartki,
następnie gotujemy w lekko osolonej wodzie. Odcedzamy i studzimy.
Cebulę drobno siekamy i smażymy na złoto, po czym mieszamy ją
z kapustą. Całość dusimy około 10-15 minut. Grzyby gotujemy, siekamy i mieszamy z przestudzoną kapustą, dodajemy posiekane jajka na
twardo. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Wyrośnięte ciasto
rozwałkujemy na 2 cm, nakładamy farsz. Zwijamy jak roladę. Wkładamy
do natłuszczonej brytfanny i smarujemy wierzch rozmąconym jakiem.
Kulebiaka pieczemy około 1 godziny w temp. 180 stopni.
Drożdże rozpuszczamy w mleku i odstawiamy na 15 minut. Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy wyrośnięty zaczyn, dokładnie mieszamy,
następnie przykrywamy lnianą ścierką i pozostawiamy do wyrośnięcia
w ciepłym miejscu. Gdy już wyrośnie (czas ok. 30 minut) wbijamy
jajko, dodajemy pół łyżki cukru, sól do smaku i łyżkę stopionego (nie
gorącego) masła. Wyrabiamy aż ciasto będzie odchodzić od ręki. Potem
znowu przykrywamy i odstawiamy na jakieś 40 minut. Podajemy do
czerwonego barszczu.

Barszcz grzybowy
Składniki: spora garść grzybów suszonych, włoszczyzna, duża cebula,
łyżka oleju, sól, pieprz.

Życzenia Bożonarodzeniowe
W wigilię wszyscy składają sobie życzenia. Nieliczni starsi
członkowie rodzin pamiętają życzenia swoich przodków. Są
one piękne, warte zapamiętania i kontynuowania tradycji:
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok,
Żeby wom się darzyła i mnożyła przynica i groch,
Żeby wom się darzyło w dworze i komorze
Na kołeczku i w woreczku,
W każdym kątku po dzieciątku,
Daj Boże żebyście mieli tyle wołków ile w płocie kołków,
Tyle owiec ile w lesie mrowiec,
A w polu żeby stał snop przy snopie,
Kopa przy kopie,

A gospodarz między kopami,
Jak miesiąc między gwiazdami,
Żeby szedł wóz za wozem do gumna,
Jak pszczoły do ula,
I żebyście byli weseli jak w niebie anieli.
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Wykonanie: Umyte i pokrojone grzyby wrzucić do wrzącej wody,
gotować 10–15 min. Dodać obraną włoszczyznę. Cebulę drobno
pokroić i podsmażyć na oleju. Dodać do gotującego się barszczu.
Przyprawić solą i pieprzem.

Podlaskie warenniki
Składniki: 500 g kiszonej kapusty, 500g maki tortowej, garść dowolnych suszonych grzybów, 3 średnie cebule, 2–3 łyżki oleju, sól, pieprz.

Wykonanie: Kapustę odcisnąć, ugotować. Grzyby namoczyć,
ugotować. Pokrojone grubo cebule zeszklić na łyżce oleju.
Połączyć z kapustą i grzybami. Zemleć w maszynce o średnich
oczkach. Przyprawić solą, pieprzem i maggi. Z mąki, ok. pół
szklanki ciepłej wody i szczypty soli zrobić ciasto jak na pierogi. Wykroić szklanką krążki, nałożyć farsz i zlepić w falbankę.
Wrzucać wareniki na lekko osolony wrzątek i gotować tak długo, aż wypłyną. Na
patelni rozgrzać resztę oleju i obsmażyć
je na złoty kolor z obu stron.

w hodowli trzody chlewnej, bydła i drobiu
EM Probiotyk
EM Bokashi Probiotyk
EM Carbon Bokashi

Polecamy stosowanie
oryginalnych produktów
z logo EM Certified Product

K O R Z Y Ś C I
–
–
–
–
–
–
–

stabilizacja mikroflory przewodu pokarmowego
lepsze wykorzystanie składników pasz
mniejszy udział leków w hodowli
ograniczenie chorób i upadków zwierząt
redukcja odoru, mniejsza uciążliwość hodowli dla otoczenia
poprawa warunków sanitarnych
ograniczenie populacji much
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