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Drodzy Rolnicy, 

Członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej

Mamy początek roku, okresu zimowego. Wy-

dawałoby się, że wieś podlaska odpoczywa, tym-

czasem to okres wytężonej pracy planistycznej. 

Musimy w naszych gospodarstwach zrobić 

zakupy środków do produkcji, przygotować się 

do składania wniosków na różne nabory przy-

gotowane przez ARMIR. 

Zapowiedzi rządu są bogate, więc zapewne 

pomoc rolnikom  wreszcie ruszy.

Wszyscy spodziewamy się otrzymania re-

kompensaty za tanio sprzedane świnie w stre-

fach ASF-u. Może otrzymamy pomoc do loszek hodowlanych. Ci hodowcy, którzy  

zechcą zrezygnować z produkcji świń lub mleka, będą mogli wstawić bydło mięsne. 

Chociaż tutaj wybór powinien być poszerzony na przykład o gęsi czy owce mięsne. 

Rząd poprzez różne instrumenty powinien te rynki stabilizować i nie dopuszczać 

do obniżenia wielkości produkcji, produkcji, która ma zbyt za granicą.

Czy łączenie agencji ARR i ANR oraz powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa będzie dla nas korzystne, zobaczymy? Myślę, że najnowsza propozycja 

rządu, aby po 2020 roku PROW-y były regionalne, to dobry pomysł, bo każde woje-

wództwo ma swoją specyfi kę i zalety produkcji rolnej.  Nie da się ukryć, że zmiany 

legislacyjne są dynamiczne i ambitne, a plany mają być zrealizowane niebawem. 

Szkoda, że na tym tle ustawa o nowym prawie łowieckim jest torpedowana przez 

polityków wszystkich opcji i na razie niezależnego szacowania szkód łowieckich 

nie będzie. Przyglądamy się bacznie pracom nad 10 -letnimi planami łowieckimi, 

które będą zatwierdzane na wiosnę przez Lasy Państwowe i Urząd Marszałkowski.

Widzicie Drodzy Rolnicy, że dzieje się dużo, a Izba musi to wszystko analizo-

wać, starać się rozsądnie opiniować. Ponawiam apel do Was, by śledzić te zmiany 

i wysyłać do nas, do Izby swoje spostrzeżenia i przemyślenia. Pozwoli to na lepsze, 

sprawniejsze i skuteczniejsze podejmowanie działań. Zapraszam też, by przychodzić 

do biur powiatowych naszej Izby i tam zgłaszać swoje postulaty. Wszystkie głosy 

rolników są ważne. Zapraszam. 

Z poważaniem

Grzegorz Leszczyński

Prezes Zarządu 

Podlaskiej Izby Rolniczej 
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Zmieniono zasady tatuowania prosiąt
W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada 

innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie 

stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego 

oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której 

świnie przebywają dłużej niż 30 dni. Ustawa nie wskazuje terminu 

na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że 

musi być ono wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to 

zwierzę siedziby stada. Fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić 

w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Krzysztof Malczyk

PIR Sokółka

Supraśl – centrum rehabilitacji dla rolników
W Supraślu powstanie jedyny w województwie podlaskim, jedyny w Polsce północno- wschodniej ośrodek rehabilitacyjny 

dla rolników.

19 grudnia 2016r. w siedzibie KRUS odbyła się konferencja prasowa 

z udziałem m.in. Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Adama Sekscińskiego – Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Radosława Dobrowolskiego – Burmistrza Supraśla, 

Antoniego Pełkowskiego – Starosty Białostockiego.

Tego dnia tuż przed konferencją została podpisana umowa na zakup 

nieruchomości  w Supraślu. Jeszcze do września 2014 r. funkcjonowało 

tam Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Powodem jego zamknięcia 

była malejąca z roku na rok liczba uczniów.

W chwili obecnej siedzibę za kwotę 9 mln zł kupił KRUS, który 

planuje tam stworzyć centrum rehabilitacji dla rolników.  O swoje 

zdrowie będzie tam mogło jednocześnie zadbać 300 rolników. Pracę 

natomiast znajdzie ok. 100 osób. Budynek jednak należy wyremonto-

wać. Ostateczne koszty remontu będą znane po ogłoszeniu przetargu.

Prezes Sekściński zakłada, iż pierwsze turnusy rehabilitacyjne 

ruszą w 2019 roku.

 Do tej pory rolnicy z województwa podlaskiego mogli korzystać 

jedynie z 6 takich ośrodków, oddalonych kilkaset km od Białegostoku 

w tym. m.in. w Iwoniczu, Świnoujściu, Kołobrzegu, Horyńcu Zdroju, 

Szklarskiej Porębie.

Sprzymierzeńcem planów KRUS wobec Supraśla jest Krzysztof Jur-

giel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas konferencji powiedział: 

„ten rząd nie ma zamiaru likwidować KRUS, wręcz odwrotnie – trzeba 

rozwijać jego kompetencje i zakres działalności na wzór niemiecki”.

Z inwestycji w Supraślu nie krył zadowolenia również Radosław 

Dobrowolski – Burmistrz Supraśla.

– Supraśl jako uzdrowisko na dobre zaistnieje na mapie polski 

wschodniej – powiedział.

Walory ekologiczne miasta, czystość powietrza, brak ośrodków 

przemysłowych i wyjątkowy mikroklimat sprawiają, że Supraśl jest 

obszarem Zielonych Płuc Polski. Klimat Supraśla, złoża borowin, 

czyste wody rzeki Supraśl pomagają wrócić do zdrowia osobom 

starszym, rekonwalescentom i dzieciom. Złoża borowin są określone 

jako jedne z najlepszych pokładów w Polsce. Położenie miasta wśród 

gęstych lasów wpływa na warunki bioklimatyczne. To walory, które 

były brane pod uwagę pod kątem tworzenia w naszym województwie 

ośrodka rehabilitacyjnego dla rolników.

A. Artemiuk
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Ptasia grypa HPAI/H5N8 – kolejne zagrożenie 
dla polskiego rolnictwa

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI podtypu H5N8 jest nieule-

czalną i zaraźliwą chorobą wirusową ptaków domowych i dzikich. 

Patogenne wirusy powodują grypę ptaków o ciężkim przebiegu, która 

w prowadzi do śmierci ptaków. Najbardziej narażone są indyki i kury 

oraz pozostały drób. Pozostałe gatunki zwierząt są niewrażliwe na 

zakażenie. Dla człowieka wirus stwarza niewielkie zagrożenie. Nie 

stwierdzono przypadku zachorowania, ale wskazane jest zachowanie 

ostrożności, a szczególnie osób mających kontakt z drobiem.

Pierwszy przypadek HPAI w Polsce stwierdzono 05.11.2016 r. 

u dzikich ptaków . Natomiast pierwszy przypadek w gospodarstwie 

drobiarskim odnotowano 03.12.2016 w gminie Deszczno w woje-

wództwie lubuskim. Do tej pory (01.02.2017 r.) ptasia grypa wystą-

piła w następującej ilości gospodarstw: w województwie lubuskim 

19, podkarpackim 2, małopolskim 6, opolskim 2, świętokrzyskim 2, 

dolnośląskim 1, wielkopolskim 2, mazowieckim 1 oraz warmińsko-

-mazurskim 1. Największe żniwo ptasia grypa zebrała wśród indyków 

(ok. 209 400 szt.), kaczek (ok. 83 000szt.), kurczaków (ok. 33 000szt.), 

brojlery indycze (2471szt.) oraz u innych rodzajów drobiu tj. kury, stru-

sie, pawie, gołębie, perliczki (ok.8220szt.). Ponadto wykryto 31 ognisk 

ptasiej grypy u dzikich ptaków.

Od dnia 28.12.2016 r. obowiązuje rozporządzenie z 20.12.2016 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wyso-

ce zjadliwej grypy ptaków. Do objawów klinicznych grypy należy: 

zwiększona śmiertelność, spadek apetytu, drgawki, skręt szyi, paraliż 

nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica i wybroczyny, 

Zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży bezpośredniej
Od 1stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy o tzw. sprzedaży bezpośredniej żywności, wytworzonej przez rolników. 

Nie tylko ułatwią one sprzedaż żywności wytwarzanej bezpośrednio w gospodarstwach rolnych, ale też pozwolą na 

zwiększenie zysków rolników.

Nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 

żywności przez rolników umożliwia im prowadzenie tzw. rolniczego 

handlu detalicznego, potocznie zwanego sprzedażą bezpośrednią. Zapro-

ponowane przepisy stworzą rolnikom rzeczywiste możliwości sprzedaży 

konsumentom żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli.

Rolnik będzie mógł, nie tylko sprzedawać surowce, ale i je przetwa-

rzać. Musi jednak spełnić warunek, że 50% surowców będzie pochodziło 

z jego gospodarstwa, a całą pracę będzie wykonywał własnymi siłami, 

czyli bez zatrudniania kogokolwiek. Zatem konsument w gospodarstwie 

kupi produkty mięsne np. kiełbasy, pasztety, produkty mleczne, np. ser, 

masło, produkty złożone np. pierogi z mięsem, przetwory z owoców 

np. dżemy oraz przetwory z warzyw np. kiszonki warzywne. Poza tym 

pieczywo, wyroby cukiernicze i nie mięsne wyroby garmażeryjne. 

Ustawa umożliwia rolnikom uzyskiwania dodatkowych dochodów 

poza gospodarstwem rolnym. Do tej pory funkcjonowała sprzedaż 

bezpośrednia, ale zgodnie z defi nicją mogła dotyczyć tylko surowców, 

nie mogła być sprzedawana żywność przetworzona. Rolnik będzie miał   

możliwość nieopodatkowanej sprzedaży żywności za kwotę 20 tysięcy 

złotych rocznie. Powyżej limitu, będzie trzeba zapłacić dwuprocentowy 

ryczałt. Nie jest wymagane rejestrowanie sprzedaży za pomocą kas 

fi skalnych, wystarczy tylko ewidencja, w której należy zapisać co się 

sprzedało, kiedy i za ile. Ministerstwo Rolnictwa wydało również roz-

porządzenie dotyczące maksymalnej ilości sprzedaży poszczególnych 

produktów, które zakłada m.in., że przetwory mięsne będzie można 

sprzedawać maksymalnie 30 kg tygodniowo, produkty mleczne 50 kg 

tygodniowo natomiast dżemy 70 kg tygodniowo.

Rolnicy, którzy zamierzają sprzedawać własne produkty muszą 

30 dni przed rozpoczęciem zarejestrować taką działalność. Sprzedaż 

produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinno- zwierzęcego, muszą 

zgłosić się do Powiatowego Lekarza Weterynarii, natomiast rolnicy, 

którzy będą sprzedawać produkty tylko pochodzenia roślinnego  po-

winni zgłosić sprzedaż do Sanepidu.

Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie 

w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Inspekcja Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych będzie sprawowała nadzór nad jakością 

handlową żywności znajdującą się w rolniczym handlu detalicznym.

Nowe przepisy są także korzystne dla konsumentów, gdyż dają 

możliwość większego wyboru zdrowej żywności i bezpośredniego 

nabywania jej w gospodarstwach domowych.

Arkadiusz Puchacz

PIR Wysokie Mazowieckie
Źródło:
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

sprzedaży żywności przez rolników.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159),
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biegunka, spadek nieśności. Hodowcom zaleca się także zachowanie 

środków ostrożności: zakazuje się organizowania targów, wystaw, 

pokazów z udziałem żywych ptaków;  przechowywania, prezentacji 

i sprzedaży ptaków na targowiskach; pojenia drobiu i ptaków wodą ze 

zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki; wnoszenia i wwożenia 

na teren gospodarstwa, w którym jest drób, zwłok dzikich ptaków lub 

tusz ptaków łownych.

W związku z możliwością przeniesienia wirusa na całe terytorium 

kraju przez dzikie ptaki Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszyst-

kich hodowców o zachowanie środków bioasekuracji, do których należą:

 � wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozosta-

wienie ptaków w budynkach inwentarskich, w których jest utrzy-

mywany;

 � zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób 

oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;

 � wstrzymywanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz 

budynków inwentarskich;

 � stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego 

celu odzieży i obuwia ochronnego, w tym bezwzględnie w przy-

padku wykonywania czynności związanych z obsługą ptaków;

 � stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, 

w których utrzymywany jest drób.

Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, gdyż roz-

przestrzenianie się wirusa naraża hodowców drobiu na ogromne 

straty fi nansowe. Jeśli jest podejrzenie wirusa należy niezwłocznie 

poinformować lekarza weterynarii. W przypadku wystąpienia ptasiej 

grypy wszystkie ptaki są likwidowane i utylizowane, a gospodarstwa 

dezynfekowane. Wyznacza się obszar zapowietrzony w promieniu 

3 km oraz obszar zagrożony w promieniu 10 km. Dotychczas choroba 

wystąpiła również w Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, 

Bułgarii, Niemczech i na Węgrzech.

Justyna Bogdan

PIR Augustów

Źródło: www.wetgiw.gov.pl

Nowy rok – nowe zmiany w płatnościach
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęło działania w celu 

uproszczenia wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego. W 2017 r. we wnioskach zaplanowane 

zostały następujące zmiany:

1. wprowadzenie systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 roz-

porządzenia (UE) nr 809/2014, dla rolników ubiegających się 

o płatności do owiec i płatności do kóz (tzw. „bezwnioskowe” 

ubieganie się o płatności do owiec i płatności do kóz), co wy-

eliminuje obowiązek wypełniania przez rolnika Oświad-

czenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności 

oraz ograniczy stosowanie kar administracyjnych, 

wynikających z błędnie deklarowanych o Oświad-

czeniu zwierząt.

 Jednocześnie w przypadku płatności do owiec 

oraz płatności do kóz, zgłoszenie do systemu IRZ 

faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo, zastąpi 

pisemne wycofanie wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 

1 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014.

2. usunięcie sekcji „Liczba posiadanych zwierząt, do któ-

rych mają zostać przyznane płatności”, w której była wpisywana 

zbiorcza liczba zwierząt deklarowanych do płatności.

3. przeniesienie treści pola 08 stanowiącego oświadczenie rolnika, 

że jest rolnikiem aktywnym zawodowo do sekcji IX „Oświadcze-

nia i zobowiązania”. Powyższa zmiana wyeliminuje obowiązek 

wskazywania działalności w przypadku rolnika, który jest aktywny 

zawodowo, a jednocześnie administruje portem lotniczym lub 

stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub wodociągami 

lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub w zakresie obro-

tu nieruchomościami.

4. dodanie nowej sekcji dotyczącej płatności dla młodych rolników, 

w której rolnik zawarłby oświadczenie będące podstawą wery-

fi kacji spełniania kryterium przyznania płatności dla młodych 

rolników. W przypadku rolników pozostających w związku 

małżeńskim wnioskodawca zobowiązany byłby do wskazania 

nr PESEL małżonka i nie byłoby konieczności dołączania do 

wniosku dodatkowych dokumentów w zakresie płatności dla 

młodych rolników.

5. odstąpienie od obowiązku podpisywania załączników grafi cznych. 

Rolnik składając wniosek podpisywałby się pod oświadczeniem 

zawartym w części IX wniosku i jednocześnie oświadczałby, że 

wyrysowane przez niego na materiale grafi cznym działki rolne 

są zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR, w spersona-

lizowanych wnioskach o przyznanie płatności na 2017 r. spersonalizo-

wane zostaną działki rolne z grupą upraw JPO, JPO_Z, JPO_L, TUZ, 

TUZ_C i Chmiel. Wskazany zakres personalizacji umożliwi rolnikom 

posiadającym gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 

10 ha gruntów ornych złożenie wniosku bez konieczności 

wprowadzania zmian (w takich przypadkach będzie wy-

magane jedynie podpisanie przesłanego przez Agencję 

formularza wniosku spersonalizowanego). Należy 

nadmienić, że ww. rolników nie obejmuje obowiązek 

dywersyfi kacji upraw i w takich gospodarstwach, co 

do zasady, coroczne deklaracje nie ulegają zmianie.

Ponadto na 2017 r. planowane jest wdrożenie nowych 

funkcjonalności, które spowodują, że aplikacja e-Wniosek, 

umożliwiająca składanie wniosków o przyznanie płatno-

ści drogą elektroniczną, stanie się intuicyjna i bardziej przyjazna 

użytkownikowi. Składając wniosek za pośrednictwem Internetu na-

stąpi weryfi kacja wprowadzanych danych już na etapie wypełniania 

e-Wniosku, natomiast użytkownik zostanie powiadomiony o stwier-

dzonych błędach/rozbieżnościach, co zminimalizuje ryzyko sankcji 

i zmniejszeń płatności.

W MRiRW rozpoczęły się prace nad zmianą rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku 

umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353).

Główne zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie mają na celu 

uproszczenie zasad logowania się do systemu informatycznego Agencji 

(aplikacji e-Wniosek). W związku z powyższym proponuje się, by od 

2017 r. wnioskowanie o nadanie loginu i kodu dostępu odbywało się 

również drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej 

Agencji. Obecnie wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu można 

składać do kierownika biura powiatowego tylko w wersji papierowej.

A. Artemiuk za KRIR
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Od 1 grudnia 2016 r. ulegają zmianie dopuszczalne 
kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez 
emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 

w Białymstoku informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu z dnia 10 listopa-

da 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w trzecim kwartale 2016 r., które wyniosło 4.055 zł 04 gr, zmieniają 

się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez 

emerytów i rencistów.

Od dnia 1 grudnia 2016 r. kwoty te wynoszą:

 � 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr 

– przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń 

emerytury/renty rolniczej,

 � 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr 

– przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie 

części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej,

 � przychody między kwotą 2.838 zł 60 gr a 5.271 zł 60 gr po-

wodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 

563 zł 05 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona 

jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 

478 zł 62 gr.

Iwona Nagórka

Specjalista

OR KRUS w Białymstoku

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego
na dzień

01.12.2016 r.

1. emerytura i renta podstawowa 882 zł 56 gr

2. dodatek pielęgnacyjny 208 zł 67 gr

3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 313 zł 01 gr

4. dodatek kombatancki 208 zł 67 gr

5. dodatek z tytułu tajnego nauczania 208 zł 67 gr

6. dodatek kompensacyjny 31 zł 30 gr

7. dodatek dla sieroty zupełnej 392 zł 20 gr

8. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż 208 zł 67 gr

9. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 208 zł 67 gr

10. ryczałt energetyczny 166 zł 05 gr

11. zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr

12. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - ren-

towego:

 70% 2.838 zł 60 gr

 130% 5.271 zł 60 gr

13. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podsta-

wowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%

563 zł 05 gr

14. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej  85 % emerytury podstawowej), do której upraw-

niona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %

 478 zł 62 gr

15. zasiłek macierzyński 1.000 lub 705 zł

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

1. zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr

2. jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 700 zł 00 gr

Od października zmiana wieku emerytalnego
Nowelizacja ustawy zakłada powrót do rozwiązań sprzed reformy 

emerytalnej z 2012 roku, która wydłużyła i zrównała do 67 roku życia 

wiek przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn. Zgod-

nie z uchwalonymi przepisami od 1 października 2017 roku wiek 

emerytalny będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla męż-

czyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym 

systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS).

Jednak nowelizacja nie przewiduje wydłużenia okresu, w którym 

niektórzy rolnicy mogliby odchodzić na wcześniejszą emeryturę. Zgod-

nie z obecnymi przepisami, rolnicy mogą odchodzić na wcześniejszą 

emeryturę (po spełnieniu pewnych warunków) do końca 2017 r.

 Uchwalona nowelizacja likwiduje emerytury częściowe, które miały 

łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują 

one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom 

w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej 

możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które po-

bierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat.

Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie 

ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia eme-

rytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego 

dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Redakcja PIR na podstawie sejm.gov.pl
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W zrośnie minimalna emerytura, renta i świadczenie z KRUS 
Od marca 2017 roku wzrośnie minimalna emerytura, renta i świad-

czenie z KRUS. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca 

około 1,2 mln świadczeń emerytalno-rentowych. Wysokość najniższej 

emerytury wzrośnie z 882 zł 56 groszy do 1000 zł. Jeżeli rolnikowi zostanie 

wyliczona emerytura poniżej 1000 zł, to i tak z urzędu dostanie on 1000 zł.

Z waloryzacji świadczeń skorzystają prawie wszyscy świadczenio-

biorcy. Na podwyższeniu emerytury do 1000 zł skorzysta ok. 34 proc. 

emerytów i rencistów, w tym ok. 200 tys. osób, które nabyły prawo 

do świadczenia przed 1 stycznia 1991 r. z tytułu przekazania swojego 

gospodarstwa na rzecz państwa, czy też swojego spadkobiercy. Pozostali 

świadczeniobiorcy otrzymają gwarantowaną podwyżkę na poziomie co 

najmniej 10 zł. Zostaną nią objęci wszyscy emeryci i renciści, których 

świadczenia nie przewyższają kwoty 1369,86 zł. 

Przypominamy także, że od 1 stycznia 2016 roku nastąpiły poważ-

ne zmiany dotyczące wysokości zasiłku macierzyńskiego. Został on 

upodobniony do świadczenia rodzicielskiego w systemie powszechnym. 

Poprzednio zasiłek macierzyński był w Kasie wypłacany jednorazowo 

z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego oraz macierzyńskiego. 

Wynosił tyle co czterokrotność emerytury podstawowej. W chwili obecnej 

jest on okresowym świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. 

Zasiłek jest wypłacany co miesiąc przez rok w kwocie 1000 zł na dziecko.

Monika Szleszyńska

PIR Łomża

Wycinka drzew nie zawsze bez zezwolenia
16 grudnia 2016 r. posłowie przegłosowali nowelę ustawy o ochronie 

przyrody i ustawie o lasach autorstwa resortu ministra Jana Szyszki. 

Zniesie ona ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usu-

waniu drzew i krzewów rosnących na jego działce.

Nowelizacja wprowadza zmiany umożliwiające gminom rezygnację 

z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie 

drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach 

oraz rezygnację z opłat w niektórych przypadkach za 

ich usunięcie. Według autorów inicjatywy, rozwiązanie 

takie umożliwi gminom dostosowanie zakresu pro-

wadzonych przez nie postępowań do rzeczywistych 

możliwości i potrzeb danej gminy. Gminy uzyskają 

także możliwość określania stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ 

na poziom swoich dochodów z tytułu opłat.

Nowe przepisy upraszczają regulację dotyczącą 

usuwania drzew i krzewów, m.in. uproszczony zosta-

nie mechanizm ustalania opłaty za usunięcie drzewa 

lub krzewu, a z ustawy usunięty zostanie obowiązek 

uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynni-

ka lokalizacji.

Ustawa przewiduje określenie w drodze rozporzą-

dzenia ministra środowiska takich działań, które zagwa-

rantują zachowanie wszystkich elementów środowiska we właściwym 

stanie ochrony. Obecnie największy zarządca lasów w Polsce – Lasy 

Państwowe – ma takie zasady jako własne uregulowania wewnętrzne, 

będące zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

Zamiarem autorów inicjatywy jest wprowadzenie takiego rozwiązania 

jako wspólnego dla wszystkich właścicieli lasów.

W praktyce jednak z nowymi zasadami jest wiele problemów. 

Dotyczą one również rolników. Z defi nicji działalności gospodarczej 

w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że dzia-

łalność rolnicza jest działalnością gospodarczą. Za 

każdym razem ocenia się czy drzewa lub krzewy są 

usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem dzia-

łalności rolniczej czy też nie. W pierwszym wypadku 

rolnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania 

zezwolenia, w drugim już nie.

Nowe przepisy zwolniły rolników z obowiązku 

uzyskiwania zwolnienia, gdy wycinka jest związana 

z przywróceniem gruntów do produkcji rolnej.

W wypadku tego zwolnienia również pojawiają się 

wątpliwości. Nie wiadomo bowiem, czy na tej podsta-

wie rolnik może usuwać wszystkie drzewa i krzewy 

z nieruchomości rolnej, jeżeli jest ona nieużytkiem. 

Według Ministerstwa Środowiska rolnik może usunąć 

każde drzewo czy krzew z gruntu rolnego w celu pro-

wadzenia upraw rolnych. Nie ma przy tym znaczenia 

położenie drzewa czy krzewu na terenie nieruchomości, 

gatunek oraz wymiary.

Dużo problemów przysparza też ustalenie wysokości opłat za 

wycinkę. Nadal obowiązują one w wypadku podmiotów, które muszą 

mieć zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Według nowych prze-

pisów  MŚ stawka 500 zł jest mnożona przez każdy centymetr drzewa.

Redakcja PIR
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Szkody wyrządzane przez żubry w województwie 
podlaskim

Żubr jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą na podstawie prawa 

polskiego oraz międzynarodowego. To gatunek, którego populacja, dzię-

ki działaniom człowieka, została odtworzona na terenie naszego kraju.

Populacja żubra na terenie województwa podlaskiego jest bardzo 

liczna. Żubry występują w dwóch kompleksach leśnych: Puszczy Bia-

łowieskiej i Knyszyńskiej. Pojedyncze osobniki zawędrowały również 

do Puszczy Augustowskiej. Na Podlasiu mamy ponad 700 osobników 

tego gatunku. Oczywiście najliczniejsza populacja jest w Puszczy 

Białowieskiej, około 600 osobników, jednak liczna populacja żubra 

zamieszkuje także Puszczę Knyszyńską jest to około 130 osobników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za szkody wyrządzone 

przez żubry odpowiada Skarb Państwa. Oględzin i szacowania szkód 

wyrządzonych przez żubry, a także ustalania wysokości odszkodowania 

i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na 

obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.

Ilość wniosków o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzane przez 

żubry z roku na rok wzrasta. W 2008 roku łącznie złożonych zostało 

37 wniosków o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez 

żubry. W 2012 roku było to już 99 wniosków, natomiast w roku 2016 

złożono 133 wnioski z prośbą o oszacowanie i wypłatę odszkodowań 

za szkody wyrządzone przez żubry na obszarze Puszcz Białowieskiej 

i Knyszyńskiej. W okresie ostatnich lat wzrosła też znacznie wielkość 

odszkodowań za szkody wyrządzone przez ten gatunek. W 2008 r. 

wypłacono odszkodowania na kwotę ponad 74 tys. zł w 2012 roku była 

to kwota ponad 359 tys. zł. Natomiast w 2016 r. kwota wypłaconych 

odszkodowań za szkody wyrządzone przez żubry na terenie wojewódz-

twa podlaskiego wynosiła już ponad milion trzysta siedemdziesiąt 

tysięcy złotych. Ze względu na zróżnicowany charakter gospodarowania 

w rejonie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej wielkość szkód 

wyrządzanych przez różną ilość osobników tego gatunku jest różna. 

W 2016 r. z tytułu szkód wyrządzonych przez około 600 żubrów bytu-

jących w rejonie Puszczy Białowieskiej Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Białymstoku wypłacił odszkodowania na kwotę ponad 

663 tys. zł, natomiast kilkukrotnie mniejsza ilość osobników żubrów 

w obrębie Puszczy Knyszyńskiej, bo około 130, wyrządziła szkody na 

kwotę ponad 707 tys. zł. Przez ostatnie lata w Puszczy Białowieskiej, 

Białowieski Park Narodowy prowadził kontraktację łąk dzięki której 

rolnicy dostawali wynagrodzenie za użytkowanie łąk i pozostawianie 

siana jako karma dla żubrów. Niestety w 2016 r. takiej kontraktacji 

Park nie prowadził. Spowodowało to, iż stado nie zostało „zatrzymane” 

w obrębie Puszczy Białowieskiej natomiast rozeszło się w okresie zimo-

wym dużo dalej powodując szkody nie tylko na łąkach i pastwiskach 

ale również w uprawach rzepaku na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. 

Wysokość odszkodowań wypłacanych przez RDOŚ w Białymstoku 

w 2016 r. za szkody wyrządzone przez żubry w Puszczy Białowieskiej 

była prawie 3 krotnie większa w porównaniu z tymi z 2015 r. oraz 

ponad 4 krotnie większa od tych z 2014 r.

Grzegorz Piekarski 

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Białymstoku

Jak radzić sobie z biegunką u cieląt – liczy się czas
Mnogość czynników zakaźnych wywołujących biegunki stanowią 

główną trudność w postawieniu trafnej diagnozy i dobór właściwego 

leczenia przez Lekarza Weterynarii.

Cielęta do 3-4 tygodniu życia są szczególnie narażone na biegunki. 

Najczęściej zagrażają im enterotoksyczne szczepy Escherichia coli 

(atakują do 3-4 dnia życia), rotawirusy (4-10 dniu), oraz koronawirusy 

( 10-30 dniu). Interwencja w przypadku biegunki u najmłodszych cieląt 

musi być natychmiastowa, rolnik nie może zwlekać i czekać że może 

przejdzie samo, bądź próbować domowych sposobów. Czas działa na 

niekorzyść zwierzęcia. Chore zwierzę powinno od razu być nawadniane 

elektrolitami, równocześnie z rozpoczęciem nawadniania, a przed 

podaniem antybiotyku Lekarz Weterynarii powinien pobierać próbki 

kału z jakimi patogenami mamy do czynienia. Można to zrobić testem 

terenowym, lub bardziej dokładnym w laboratorium. Postawienie 

diagnozy ułatwi informacja o rodzaju kału biegnikowego (kolor, kon-

systencja, domieszka krwi), oraz informacji kiedy biegunka się zaczęła. 

O ile bakterie Escherichia coli można zwalczyć antybiotykami, o tyle 

na rota i koronawirusy praktycznie nie ma lekarstwa. Jeśli pojawi się 

biegunka na tym podłożu jak działanie doraźne – uzupełnienie strat 

wodno – elektrolitowych i likwidacja kwasicy metabolicznej jaka 

przy tym stanie się wytworzyła. Cielę staje się nerwowe, pokłada się, 

często uderza głową o posadzkę na której leży. Zachowuje się niera-
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cjonalnie, a to powoduje znaczne pogorszenie się jego stanu zdrowia 

do tego stopnia że całkowicie zaprzestaje pobierania płynów i paszy. 

W takich sytuacjach wskazane byłoby podawanie preparatów prze-

ciwbólowych i przeciwzapalnych jednocześnie. Tutaj ryzykiem jest to, 

że nie dostarczamy buforów, które są w stanie zbuforować rozwijającą 

się kwasicę metaboliczną.

W tym momencie koło nam się zamyka, bo ciele nie jest w stanie 

samo sobie uzupełnić płynów i elektrolitów. Dlatego ważne jest, aby 

przy pierwszych objawach biegunki do uzupełnienia tego , co cielę 

z biegunką traci, czyli elektrolitów, jak również buforów. Natomiast przy 

całkowicie złym stanie zdrowia należałoby przystąpić do uzupełnienia 

tego drogą dożylną, bo zwierzę nie jest w stanie pobrać tego, co chcemy 

mu podać. Najczęstszymi błędami jest zaprzestanie podawania mleka. 

Najnowsze teorie mówią, że tylko mleko jest w stanie w doskonały 

sposób zapewnić cielęciu wszystkie składniki odżywcze, jakie ono 

potrzebuje, zwłaszcza w tak ciężkim okresie.

Jak w poprzednim numerze pisałem punktem wyjścia jest nabycie 

przez nowo narodzone ciele odporności biernej przez podanie odpo-

wiedniej ilości przez pierwsze dni dobrej jakościowo siary. Dodatkowo 

można zaszczepić stado podstawowe. Zazwyczaj szczepi się jałówki 

i krowy zasuszone w zależności od rodzaju szczepionki-raz lub dwu-

krotnie. Walka z biegunką nie jest łatwa, ale ze względu na koszty 

warto zainwestować w profi laktykę.

Dobre efekty daje podawanie EM Probiotyk najlepiej byłoby poda-

wać krowom i jałówkom w okresie zasuszenia jak również cielętom po 

porodzie. Jest to naturalny środek wzbogacający i stabilizujący mikro-

fl orę przewodu pokarmowego, leczy i zapobiega zaburzenia trawienia, 

zatrucia oraz alergie pokarmowe. EM podaje się cielętom z mlekiem, 

wodą bądź wymieszaniu z paszą w zależności od wieku zwierzęcia. EM 

Probiotyk jest naturalnym środkiem wzbogacającym i stabilizującym 

mikrofl orę przewodu pokarmowego odpowiedzialną za prawidłowy 

przebieg procesów trawienia. Stymuluje odporność organizmu, oraz 

powstrzymuje działanie bakterii chorobotwórczych dzięki działaniu 

pałeczek bakterii kwasu mlekowego oraz drożdży. Probiotyczne dzia-

łanie preparatu potęgują szczepy bakterii fototropicznych.

Najskuteczniejszym czynnikiem w walce z biegunkami jest za-

pobieganie ich występowaniu. Podstawową zasadą profi laktyki jest 

prawidłowe pojenie cieląt siarą i rygorystyczne przestrzeganie higieny 

karmienia osesków. Wszystkie naczynia służące do pojenia powinny 

być utrzymane w idealnej czystości: umyte, wyparzone, wysuszone 

i przechowywane w czystych pomieszczeniach. Przy biegunce trzeba 

częściej odkażać kojce i częściej wymieniać ściółkę. Najpóźniej od 

2 tygodnia życia cielęcia należy zapewnić mu stały dostęp do czystej 

wody do picia.

I.Olszewski

PIR Mońki 

Spirometra – to kolejne zagrożenie?
Między innymi u dzików naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków 

PAN w Białowieży wykryli larwy niebezpiecznego tasiemca. Chodzi 

o pasożyta o nazwie tasiemiec Spirometra, który dotychczas spotykany 

był na większą skalę w krajach azjatyckich. W Europie nie jest jeszcze 

dobrze znany, a pojedyncze przypadki zachorowań miały miejsce we 

Włoszech, Czechach i Niemczech. W Polsce jak dotąd nie odnotowano 

przypadku zachorowań wśród ludzi. Dlatego odkrycie naukowców 

z Białowieży wymaga szerokich konsultacji ze służbami weterynaryj-

nymi i sanitarnymi, aby wypracować sposób postępowania. Problem 

jest nowy, i nie ma prawa, które by go regulowało.

Pierwsze niepokojące sygnały dotyczące pasożyta pojawiły się już 

w 2011 roku kiedy to myśliwi zgłaszali weterynarzom obecność „ta-

jemniczych” larw w mięsie dzików, jednak ofi cjalnie nie potwierdzono, 

że to tasiemiec z rodzaju Spirometra. Po raz pierwszy tego pasożyta 

wykryto dwa lata później pod skórą martwego borsuka i wtedy zaczęły 

się badania na większą skalę. Objęły one inne gatunki, m.in. jenoty, 

dziki i okazało się, że większość tych zwierząt w Puszczy Białowieskiej 

jest nosicielem tego pasożyta. W sumie w ostatnich latach pod tym 

kątem przebadano ponad 150 zwierząt. 

Do zakażenia tasiemcem dochodzi drogą pokarmową - po spożyciu 

surowego lub niedogotowanego mięsa, które zawiera larwy pasożyta, 

lub po wypiciu skażonej wody. Po spożyciu mięsa zarażonego zwierzę-

cia można zachorować na sparganozę. Larwy tasiemca mogą mieć od 

1 mm do 0,5 m długości, bardzo często są trudne do zidentyfi kowania 

ponieważ mogą przypominać włókna mięśniowe. Umiejscawiają się 

zazwyczaj pod skórą człowieka, powodując występowanie obrzęków 

podskórnych. Pasożyt dość często umiejscawia się też w okolicy oczo-

dołów, co może prowadzić nie tylko do zaburzeń widzenia, lecz także 

do uszkodzenia gałki ocznej. Zdarzało się, że larwy znajdowały się też 

w płucach, a nawet w mózgu i wywoływały ciężkie objawy chorobowe. 

Sparganoza nie jest chorobą śmiertelną, ale jest bardzo nieprzyjemna. 

Larwy spod skóry lub innych części ciała usuwa się chirurgicznie.

Na razie amatorom dziczyzny naukowcy zalecają długą obróbkę 

termiczną mięsa lub rezygnację z jego spożycia. Sugerują też, by nie 

pić wody z podejrzanego źródła. Niestety wymagane przez prawo 

polskie i unijne badania weterynaryjne dopuszczające mięso dzików 

do sprzedaży nie obejmują diagnostyki sparganozy, ponieważ jest to 

obecnie praktycznie  nieznany lekarzom pasożyt.

Elżbieta Orłowska 

PIR Kolno

Na podstawie materiałów zawartych na stronie internetowej Insty-

tutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowieża

Obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych 
Od 11 lutego 2017 r. mogą być nakładane kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem.

Nowe przepisy wprowadzają kary pieniężne za produkty nabyte 

wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę pro-

duktów rolnych.

Organem uprawnionym do kontroli i nakładania kar pieniężnych 

będzie dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy 

według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Kary pieniężne mogą być nałożone za produkty nabyte wskutek 

wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów 

rolnych takich jak:

 � zboża,  � mleko i przetwory mleczne,

 � cukier,  � wołowina i cielęcina,

 � susz paszowy,  � wieprzowina,



11

INFORMACJE

 � nasiona,  � baranina i kozina,

 � chmiel,  � jaja, mięso drobiowe,

 � tytoń,  � produktów pszczele,

 � owoce i warzywa,  � wino,
 � produkty z przetworzonych 

owoców i warzyw,

 � alkohol etylowy pochodze-

nia rolniczego.

Jak powinna wyglądać umowa

Umowa na dostawę produktów rolnych musi być sporządzona 

w formie pisemnej przed dostawą.

Powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

1. Cenę do zapłaty za dostawę.

Cena określona w umowie jest niezmienna lub jest obliczana przez 

połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą 

obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków 

na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych 

produktów rolnych.

2. Ilość i jakość produktów.

Umowa powinna określać ilość i parametry jakościowe dostarcza-

nych produktów rolnych wraz z terminem realizacji dostaw.

3. Okres obowiązywania umowy.

Umowa może być sporządzana na czas ograniczony lub nieogra-

niczony. Powinna zawierać klauzule dotyczące rozwiązania umowy. 

Obecnie nie jest uregulowany minimalny okres obowiązywania umo-

wy. Strony umowy w dwustronnych negocjacjach określają długość 

obowiązywania umowy.

4. Szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności.

5. Ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych.

6. Przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia 

siły wyższej.

Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawie-

ranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybuto-

rów, w tym elementy powyżej określone, są swobodnie negocjowane 

pomiędzy stronami.

Wyjątki

Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne do-

starczane są przez producenta nabywcy, mającemu formę spółdzielni, 

której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy 

i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o po-

dobnych skutkach jak wymogi dotyczące umów wynikające  z ustawy.

Po co nowe przepisy

Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów 

rolnych ma na celu wzmacnianie współpracy w łańcuchu dostaw żyw-

ności. Widząc potrzebę wzmocnienia pozycji producenta, Polska wdro-

żyła przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych

Wysokość kary

Nabywanie przez przedsiębiorców produktów rolnych bez wyma-

ganych lub niespełniających warunków umów będzie skutkowało nało-

żeniem przez Agencję Rynku Rolnego sankcji w formie kary pieniężnej 

w wysokości 10% wartości produktów zakupionych wskutek wadliwej 

umowy. Na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, czy jej wysokość, 

nie będą miały wpływu ani odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie 

jej wartości (np. poprzez wystawienie faktury korygującej).

PIR za www.minrol.gov.pl
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Wykres 1 Plonowanie odmian soi w doświadczeniu przeprowadzonym w SDOO w Krzyże-

wie w roku 2016

Tab. 1. Odmiany  soi  badane w systemie  PDO w SDOO w  Krzyżewie w roku 2016.

Odmiana Rok wpisa-

nia do KR

Hodowca

Aldana 1992 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Augusta 2002 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mavka 2013 Hodowla Soi Agro Youmis Polska sp. z o.o.

Madlen 2015 Hodowla Soi Agro Youmis Polska sp. z o.o.

Aligator 2015 Euralis Semences

Abelina 2016 Saatzucht Donau Ges. M.b. H & CoKG

Protina CCA* RAGT Semences

Sultana CCA* RAGT Semences

*CCA – odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

Opracowanie artykułu: mgr inż. Jolanta Puczel

Kierownik Działu Badawczo- Doświadczalnego

 w COBORU SDOO w Krzyżewie

Czy soja zagości na podlaskich polach?
Soja obecnie to jedna z ważniejszych roślin na świecie, której uprawa systematycznie rośnie. Do czołowych producentów, 

a zarówno eksporterów należą Stany Zjednoczone, Brazylia i Argentyna. 

Areał uprawy soi w Polsce do roku 2012 był nieznaczny, wręcz 

symboliczny. Według danych PIORiN  w roku 2013 było już 597 ha 

kwalifi kowanych plantacji nasiennych i 7 odmian soi, w 2014 roku 

powierzchnia ta zwiększyła się do ponad 2 tys. ha i 13 odmian, a w 

2015 roku powierzchnia ta wynosiła 4 164 ha i 18 odmian. 

W roku 2016 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie 

rozpoczęła badania odmianowe z soją w ramach programu Poreje-

strowego Doświadczalnictwa Odmianowego, którego zadaniem jest 

między innymi rekomendacja odmian do Listy Odmian Zalecanych 

(LOZ) na teren województwa.

Efekty tych badań wykazały przydatność tej rośliny do uprawy 

w warunkach woj. podlaskiego. W przyszłym roku będzie kontynuacja 

badań w celu wpisania odmian 

na LOZ dla woj. podlaskiego.

Doświadczenie wykaza-

ło, że soja nie posiada dużych 

wymagań agrotechnicznych 

oprócz odpowiedniej kwaso-

wości (pH powinno wynosić 

6-7). Jest to roślina proeko-

logiczna żyjąca w symbiozie 

z bakteriami brodawkowymi 

(Rhizobium japonicum), któ-

re asymilują azot z powietrza 

i udostępniają go roślinom. 

Gatunek ten potrzebuje nie-

wielkiego startowego nawo-

żenia azotem, jest odporny na 

choroby i szkodniki. Ponadto 

stanowi bardzo dobry przedplon 

dla roślin następczych, jest rośliną 

łatwą w uprawie i niewymagającą 

dużych nakładów pracy i nakła-

dów fi nansowych.

Jak każda roślina bobowata po-

siada wiele walorów ekologicznych. 

Sukces jej uprawy zależy w dużej 

mierze od przebiegu warunków 

klimatyczno – glebowych już od 

momentu siewu poprzez okres 

kwitnienia i dojrzewania. 

Do roku 2016 uważano, że 

najbardziej odpowiednie rejony 

uprawy soi występują w południo-

wo-wschodniej części kraju, na 

terenach północno – wschodniej części woj. dolnośląskiego, północnym 

rejonie opolskiego oraz środkowo - południowej części woj. lubelskiego.

Przeprowadzone doświadczenie dowiodło, że uprawa soi w warun-

kach woj. podlaskiego jest możliwa, a czy zagości ona na podlaskich 

polach będzie w dużej mierze zależało od dostępności nasion, wysokości 

dopłat i podmiotów zainteresowanych skupem i przetwórstwem nasion 

soi. Myślę, że podjęte przez Państwo wszelkie działania i podpisanie 

przez MRiRW w styczniu 2014 roku deklaracji „Soja Naddunajska” (jej 

celem jest zapewnienie w Europie zapotrzebowania w białko najwyższej 

jakości w związku z popytem konsumenckim na produkty żywno-

ściowe oparte na soi niemodyfi kowanej genetycznie) oraz ocieplenie 

klimatu wpłynie na rozszerzenie i upowszechnienie soi w rolniczym 

krajobrazie Podlasia.

Ogłoszenia drobne 
SPRZEDAM działki rolne przy powiatowej drodze asfaltowej, uprawiane, w kształcie prostokąta, w okolicy wsi Lipina gm. Sokółka o pow. 

0,34 ha (kl. RIV) i 1,43 ha (kl. R IVb i RV) oraz pastwiska o pow. 0,37 ha i 0,34 ha (kl. PsV). Działki mają księgi wieczyste. Cena do negocjacji. 

Zapraszam do kontaktu pod tel. 535 77 69 88
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Podsumowanie sezonu kukurydzianego
Rok 2016 można zaliczyć do sprzyjających dla rolników uprawia-

jących kukurydzę w Polsce, ponieważ w każdej grupie wczesności 

osiągali oni zdecydowanie wyższe plony niż w roku ubiegłym, za-

równo w uprawie kukurydzy na ziarno, jak i na kiszonkę. Decydujący 

wpływ miały na to przede wszystkim korzystniejsze niż przed rokiem 

warunki pogodowe.

Kwiecień 2016 roku, w zależności od regionu, był od 0,5 do 1,5°C 

cieplejszy niż zazwyczaj. Przyspieszyło to przeprowadzenie wiosennych 

prac polowych oraz umożliwiło rozpoczęcie siewu kukurydzy o około 

tydzień wcześniej niż w roku ubiegłym. Za wczesnymi siewami kukury-

dzy przemawia przede wszystkim chęć jak najlepszego wykorzystania 

wilgoci w glebie po zimie, szczególnie w obliczu często nastających 

w ostatnich latach susz w maju i czerwcu. Dlatego też wielu rolników 

zdecydowało się rozpocząć siew kukurydzy względnie wcześnie. Na 

początku drugiej połowy kwietnia nastąpiło jednak znaczące obniżenie 

temperatury powietrza, które wstrzymało siewy. Sytuacja taka trwała 

przez kilka do miejscami kilkunastu dni, aby w końcu miesiąca ulec 

poprawie i umożliwić tym samym kontynuowanie zasiewów.

Maj minionego roku również okazał się miesiącem cieplejszym 

niż w wieloleciu przy jednocześnie niższym poziomie opadów at-

mosferycznych niż zazwyczaj. W wielu regionach Polski można było 

wówczas zaobserwować ciekawą sytuację – rośliny kukurydzy wysiane 

w połowie kwietnia, czyli przed wystąpieniem ochłodzenia, nie różniły 

się istotnie od tych wysianych w końcu tego samego miesiąca lub nawet 

na początku maja. Spowodowane to było faktem, iż okres chłodów 

kwietniowych znacząco spowolnił lub nawet zahamował kiełkowanie 

i wschody młodych roślin do tego stopnia, iż siewki rozwijające się 

z nasion wysianych kilkanaście dni później w znacznie korzystniejszych 

warunkach termicznych szybko „nadrobiły zaległości” i znajdowały się 

w podobnej fazie rozwojowej.

W związku z tą sytuacją większego niż zwykle znaczenia nabiera 

również kwestia różnic pomiędzy odmianami kukurydzy o ziarnie 

typu fl int i dent. Odmiany o ziarnie typu fl int z racji lepszej tolerancji 

na niskie temperatury i dobrego wigoru wiosennego, pomimo wcze-

śniejszego siewu w większości przypadków dobrze poradziły sobie 

w niesprzyjających warunkach i rozwijały się prawidłowo lub nieznacz-

nie wolniej niż zazwyczaj. Natomiast odmiany o ziarnie typu dent, 

które charakteryzują się większymi wymaganiami cieplnymi i słabszą 

tolerancją na niskie temperatury w czasie kiełkowania i wschodów, 

pomimo nieco późniejszych siewów mocniej zareagowały na niskie 

temperatury, co przełożyło się na wolniejszy rozwój początkowy. 

Dało to odmianom o ziarnie typu fl int przewagę już na starcie nad 

odmianami o ziarnie typu dent.

Lato nie było tak upalne jak w roku 2015, a w lipcu odnotowano 

nawet większe niż zazwyczaj opady, tak potrzebnego w tym czasie 

deszczu. Sprawiło to, iż rośliny kukurydzy w przeważającej części 

kraju były w dobrej formie, wytworzyły wysoką biomasę i miały dobrze 

zapylone kolby, co z kolei pozwalało liczyć na wysokie plony, zarówno 

ziarna, jak i kiszonki. W końcu września średnia temperatura powie-

trza uległa obniżeniu i nastała trwająca kilka tygodni pogoda obfi ta 

w opady deszczu, które w październiku wyniosły lokalnie nawet 350% 

normy z wielolecia. Sprawiło to rolnikom liczne problemy ze zbiorem 

kukurydzy i wpłynęło na opóźnienie i wydłużenie zbiorów, szczegól-

nie na wschodzie kraju, gdzie opady deszczu były najbardziej obfi te. 

Rekompensatą były natomiast wysokie do bardzo wysokich plonów 

ziarna i kiszonki, które były znacząco wyższe od tych z jakże trudnego 

roku 2015 i kształtowały się mniej lub bardziej na poziomie plonów 

z korzystnego roku 2014.

Bardzo dobre wyniki odnotowały odmiany o ziarnie typu fl int 

należące do grup wczesnej i średniowczesnej. Z jednej strony sprzyjały 

im lub nie zaszkodziły im w takim stopniu jak, odmianom o ziarnie 

typu dent, warunki termiczne panujące w okresie siewów, z drugiej 

natomiast pomogły przebieg pogody latem oraz obfi te opady deszczu 

na jesieni. Przykładem takiej odmiany jest DKC3350, która w wielu 

rejonach Polski osiągała plony ziarna rzędu 13-15 t/ha w przeliczeniu 

na wilgotność 15% i wyższe oraz zwyciężyła w tegorocznych Do-

świadczeniach Rozpoznawczych COBORU kukurydzy na kiszonkę 

ze średnim plonem ogólnym świeżej masy wynoszącym 65 t/ha, co 

stanowi 107% wzorca.

Należy jednak zaznaczyć, iż odmiany kukurydzy o ziarnie typu 

dent, pomimo początkowych trudności, również osiągały bardzo 

wysokie plony. Jedną z nich jest na przykład DKC3623, która co roku 

potwierdza swój wysoki poziom plonowania, a w roku obecnym w Do-

świadczeniach PDO COBORU w grupie średniopóźnej kukurydzy na 

ziarno osiągnęła wynik 105% wzorca, czyli 13,8 t/ha przy wilgotności 

14% (średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru wynosiła 24,9%).

W sytuacji kiedy większość odmian kukurydzy plonuje na wysokim 

i często zbliżonym poziomie nie zawsze łatwo jest wskazać te najlepsze. 

Wysoki potencjał plonowania nie zawsze idzie w parze z jakże ważną 

stabilnością, dlatego też wybierając odmianę do uprawy należy prze-

analizować jej wyniki na przestrzeni możliwie kilku lat.

Marcin Liszewski



14

UPRAWA

Flint czy dent?
Zima dla producentów kukurydzy jest momentem spokoju, w któ-

rym analizują oni wyniki produkcyjne odmian uprawianych w minio-

nym roku i podejmują decyzje odnośnie zakupu materiału siewnego 

na nadchodzący sezon. Czym powinni kierować się rolnicy wybierając 

odmianę do uprawy? Przede wszystkim wysokością i stabilnością 

plonowania w każdych warunkach uprawowych.

Aby określić stabilność plonowania odmiany musimy przeanalizo-

wać jej wyniki z kilku lat o możliwie różnym przebiegiem warunków 

pogodowych. Ostatnie 3 lata były znacząco zróżnicowane pod tym 

względem, tak więc analiza danych pochodzących z tego okresu po-

winna dostarczyć jednoznacznych informacji dotyczących wierności 

plonowania wybranych odmian.

Rok 2016, z racji umiarkowanych temperatur i wysokich opadów 

deszczu na jesieni, był „rokiem fl intów” i ogólnie mówiąc rokiem od-

mian wysokoplonujących. Dzięki korzystnym warunkom uprawowym 

wiele odmian uzyskało bardzo wysokie plony i ciężko było stwierdzić, 

które z nich oprócz wysokiego potencjału odznaczały się również 

stabilnością plonowania. Rok 2015 z kolei był rokiem o wyjątkowo 

niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych, w których susza 

i wysokie temperatury spowodowały duże straty i znaczące obniże-

nie poziomu plonowania odmian kukurydzy. Wówczas bardziej niż 

kiedykolwiek można było zaobserwować, które odmiany wyróżniają 

się pod kątem stabilności plonowania, czyli zdolności do utrzymywa-

nia możliwie wysokiego plonu w różnych warunkach uprawowych. 

Natomiast rok 2014, podobnie jak 2016, był rokiem korzystnym dla 

rolnictwa i sprzyjał osiąganiu bardzo wysokich plonów.

Jak widać rolnicy muszą obecnie być przygotowani na prowadzenie 

produkcji roślinnej w trudnych i bardzo zróżnicowanych warunkach 

środowiskowych, których nie sposób przewidzieć na początku sezonu 

wegetacyjnego. Gdybyśmy posiadali wiedzę na temat: jaki będzie 

przebieg warunków pogodowych w całym okresie uprawy kuku-

rydzy, moglibyśmy podjąć odpowiednie działania zmierzające do 

zmaksymalizowania wysokości osiąganych plonów. Dokonalibyśmy 

właściwego wyboru odmiany do uprawy, wybralibyśmy odpowiednią 

ilość wysiewu nasion, zastosowalibyśmy najlepszą strategię nawożenia 

i przede wszystkim ochrony chemicznej dostosowanej do aktualnej 

presji patogenów. Niestety jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

co się stanie w trakcie sezonu i dlatego w kwestii wyboru odmiany do 

uprawy najrozsądniej i najbezpieczniej wydaje się kierować zasadą 

ograniczenia ryzyka poprzez dywersyfi kację uprawianych odmian.

Oznacza to, iż najlepiej wybrać do uprawy kilka odmian różniących 

się między sobą cechami fi zjologicznymi, wymaganiami agrotechnicz-

nymi i tolerancją na stresowe warunki uprawy, co w znaczącym stopniu 

pozwoli zabezpieczyć się i dobrze przygotować do różnych warunków 

środowiskowych, z jakimi możemy mieć do czynienia w trakcie uprawy 

kukurydzy. Różne odmiany mogą inaczej reagować na różne warunki 

pogodowe, co wpływa na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia uprawy 

i możliwość osiągnięcia zadowalających plonów, mimo wystąpienia 

stresów środowiskowych takich jak susza, wysokie temperatury czy 

wysoka presja ze strony szkodników i chorób.

Różnice pomiędzy odmianami mogą być już widoczne wiosną 

tuż po siewie. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu fl int odznaczają 

się lepszym wigorem wiosennym i wyższą tolerancją na niskie tem-

peratury niż odmiany o ziarnie typu dent. W sytuacji wystąpienia 

chłodów wiosennych w czasie siewów odmiany o ziarnie typu fl int 

lepiej tolerują te niekorzystne warunki, a ich wschody i rozwój są 

szybsze i bardziej wyrównane, co często nie pozostaje bez znaczenia 

również w dalszych fazach rozwojowych roślin i może mieć wpływ 

na wysokość plonowania. W okresie letnim w czasie zapylania kolb 

kukurydzy często mamy do czynienia z wysokimi temperaturami 

i stresem suszy (rok 2015). Jak wiadomo jest to krytyczny moment 

dla roślin kukurydzy, ponieważ wszelkie zakłócenia tego wrażliwego 

procesu wpływają na stopień zapylenia kolb, co bezpośrednio de-

terminuje wysokość osiąganych plonów. W związku z tym uprawa 

odmian o zróżnicowanym czasie kwitnienia i wypełniania kolb nabiera 

dużego znaczenia: odmiany o ziarnie typu fl int z reguły wcześniej 

kwitną niż odmiany o tej samej wczesności i ziarnie typu dent. Bardzo 

duże znaczenie ma również uprawa odmian charakteryzujących się 

wysoką tolerancją na stresowe warunki uprawy latem. Przykładem 

takiej odmiany jest DKC3939. Jest to średniopóźna odmiana o FAO 

270-280 i ziarnie typu dent, która oprócz bardzo wysokiego i stabil-

nego poziomu plonowania (plon ziarna 13,4 t/ha przy wilgotności 

15%, co stanowi 102% wzorca w badaniach PDO COBORU 2016) 

wyróżnia się również unikalną tolerancją na wysokie temperatury 

i suszę, pozwalającą osiągać maksymalne i stabilne plony nawet 

w stresowych warunkach uprawowych, co zostało potwierdzone 

i docenione przez wielu rolników w szczególnie niesprzyjającym 

roku 2015. Wyjątkowa tolerancja na stresy środowiskowe tej odmia-

ny polega na bardo dobrej synchronizacji kwitnienia oraz wysokiej 

aktywności procesu fotosyntezy. 

Nie rzadko zdarza się, iż jesienią w czasie zbioru kukurydzy mamy 

do czynienia z częstymi opadami deszczu, które potrafi ą skutecznie 

opóźnić i przeciągnąć zbiór kukurydzy, czego mieliśmy przykład 

w roku 2016. Wówczas również możemy dostrzec różnice pomię-

dzy typami kukurydzy: odmiany o ziarnie typu dent szybciej oddają 

wodę z ziarna w czasie dojrzewania niż odmiany o ziarnie typu fl int, 

co sprawia iż ich zbiór można przeprowadzić szybciej. W związku 

z tym można pokusić się o wybór do uprawy odmiany o ziarnie typu 

dent nieco późniejszej niż odmiany o ziarnie typu fl int i wskutek 

różnicy w szybkości oddawania wody pomiędzy nimi nadal zebrać 

je w podobnym czasie.

Ponieważ odmiany charakteryzujące się bardzo dobrą stabilnością 

plonowania nie zawsze są odmianami o najwyższym plonowaniu 

i odwrotnie, część areału przeznaczonego do uprawy kukurydzy warto 

przeznaczyć pod uprawę odmian wysokoplonujących. Uprawa odmian 

wiernie plonujących jest swoistym zabezpieczeniem na wypadek lat 

o niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych, natomiast uprawa 

odmian o najwyższym potencjale plonowania pozwala na uzyskanie 

maksymalnego plonu w sprzyjających warunkach. W trudnych wa-

runkach odmiany te nie plonują tak wysoko, jak te najbardziej stabilne, 

ale obniżka nie jest zwykle wysoka. Przykładem takiej odmiany jest 

należąca do grupy średniowczesnej DKC3350 (FAO 250). To odmiana 

o ziarnie typu fl int, która w sytuacji dobrego zaopatrzenia w wodę 

i składniki pokarmowe osiąga rekordowe plony ziarna i kiszonki (plon 

ogólny świeżej masy 65,0 t/ha, co stanowi 107% wzorca w Badaniach 

Rozpoznawczych COBORU 2016) w swojej grupie wczesności. Rośli-

ny są bardzo wysokie i dobrze ulistnione oraz posiadają silne łodygi 

i korzenie, które zapewniają wysoką tolerancją na wyleganie.

W obliczu coraz bardziej zmiennych warunków środowiskowych 

dywersyfi kacja odmian uprawianych w gospodarstwie przyczynia się 

do poprawy bezpieczeństwa na każdym etapie prowadzenia produk-

cji oraz bardziej racjonalnego wykorzystania posiadanych maszyn. 

Nadmierna specjalizacja i ograniczanie bioróżnorodności w doborze 

odmian zwiększa podatność na wszelkie zmiany środowiska i zmniejsza 

stabilność lokalnego ekosystemu.

Marcin Liszewski
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Jak zwalczyć chwasty na plantacjach, na których 
jesienią nie zastosowano herbicydów?

Ubiegłoroczna jesień nie była zbyt łaskawa dla ozimin, zwłaszcza dla 

zbóż. We wrześniu panowała susza, a październik obfi tował w deszcze. 

Zarówno opóźnienia w siewach, jak i w pozostałych zabiegach polowych 

miały wpływ na to, że rośliny w nie najlepszej kondycji wejdą w stan 

spoczynku zimowego. Również niekorzystna aura spowodowała, iż 

część producentów zbóż zrezygnowała z jesiennych zabiegów herbi-

cydowych. W tej sytuacji wybór odpowiedniej strategii wiosennego 

odchwaszczania zbóż będzie kluczowym elementem determinującym 

rentowność całej produkcji. 

Jesień 2016 roku nie sprzyjała zasiewom. W wyniku wrześniowej 

suszy gleba uległa nadmiernemu zbryleniu, a zasiane w optymalnym 

terminie zboża bardzo długo wschodziły. Natomiast producenci, którzy 

opóźnili siewy napotkali na inną, wspomnianą wcześniej przeszkodę 

– intensywne opady deszczu. Te niekorzystne warunki na pewno 

przełożą się na większą niż zazwyczaj obecność chwastów na polach. 

Ponadto stosowane przez wielu producentów uproszczenia w uprawie 

gleby sprzyjać będą rozwojowi chwastów, szczególnie tych najbardziej 

uciążliwych, jak perz i stokłosy.  Aura i opóźnione wschody roślin 

utrudniały skuteczne zwalczanie chwastów. Na wielu plantacjach nie 

zastosowano w ogóle żadnych herbicydów. Część rolników zdecy-

dowała się na wykonanie zabiegu herbicydem doglebowym dopiero 

w listopadzie. Jego skuteczność, z uwagi na niskie temperatury i opady 

może nie być taka, jakiej się spodziewają. W efekcie presja chwastów 

będzie prawdopodobnie znacznie wyższa niż zazwyczaj.

Plantatorzy na ogół decydują się na jesienną walkę z chwastami 

uwzględniającą wiosenne zabiegi korygujące. Ten wariant ochrony 

herbicydowej jest najodpowiedniejszy. Jego atutem jest korzystny sto-

sunek skuteczności do kosztów, a ponadto eliminuje chwasty będące 

w początkowych stadiach rozwojowych, czyli w okresie ich największej 

wrażliwości na zastosowane substancje aktywne. Na wczesnym etapie 

ograniczona zostaje ich konkurencja w stosunku do zbóż, zarówno 

jeśli chodzi o dostęp do wody, jak i składników pokarmowych. Niestety 

wielu producentom zbóż ozimych nie udało się wykonać żadnej jesien-

nej chemicznej interwencji na swoich plantacjach. Cały ciężar walki 

z chwastami został przerzucony na wiosnę.

Zazwyczaj przeprowadzenie wiosennego odchwaszczania jest 

zdecydowanie trudniejsze niż wykonanie zabiegu jesiennego, gdyż 

na ogół mamy do czynienia z sytuacjami, w których rośliny chwastów 

wyrastają poza optymalne do zwalczania fazy, a dodatkowo kapryśna 

pogoda (obfi te deszcze, susze, przymrozki) może osłabić skuteczność 

oprysku. Dobranie odpowiednich preparatów do wykonania zabiegu nie 

jest proste. Aby ułatwić sobie zadanie należy przeprowadzić lustrację. 

Już jesienią warto określić skład gatunkowy chwastów występujących na 

polu. Wiosną należy skorygować obserwacje i określić fazy rozwojowe 

by dobrać odpowiednie substancje aktywne, ich dawki oraz ustalić 

termin wykonania zabiegu. Znajomość pola i występujących na nim 

chwastów uprości wybór herbicydu, który skutecznie zredukuje ich 

populację. Należy jednak pamiętać, iż zdarzają się sytuacje, w których 

jakiś gatunek nie jest kontrolowany przez substancję aktywną zawartą 

w herbicydzie, co sprawia, iż zaczyna się szybko rozprzestrzeniać i do-

minować na plantacji. Bardzo często z tego typu problemami mamy do 

czynienia w przypadku perzu oraz stokłos. W tym sezonie dla wielu 

rolników, którzy nie przeprowadzili jesienią skutecznej walki z tymi 

gatunkami, sytuacja nie będzie prosta. Rośliny, które wzeszły jesienią 

i dobrze przezimują będą trudne do zwalczenia. Niezbędne będzie 

zatem zastosowanie maksymalnych dawek preparatów, nie można 

bowiem zapominać, że chwasty, które przezimowały są zdecydowanie 

odporniejsze na działanie substancji aktywnych niż te, które pojawiły 

się na polu dopiero wiosną.

Wykonanie wiosennego zabiegu pozwala dostosować odpowiednią 

technologię dzięki precyzyjnemu oszacowaniu nasilenia występowania 

chwastów do faktycznej sytuacji na polu. Daje to możliwość wyboru 

skutecznych substancji aktywnych lub mieszanin produktów, które 

zagwarantują zwalczenie pełnego spektrum chwastów. Jeśli chodzi 

o chwasty dwuliścienne, to wybór odpowiedniego herbicydu nie powi-

nien przysporzyć plantatorom wielu kłopotów, gdyż na rynku dostępna 

jest szeroka gama herbicydów skutecznie redukujących występowanie: 

gwiazdnicy pospolitej, rumiana polnego, tasznika pospolitego, przy-

tulii czepnej, bratka polnego czy chabra bławatka. Inna sytuacja jest 

z chwastami jednoliściennymi. I o ile konkurencję miotły zbożowej 

można prosto wyeliminować, o tyle walka ze stokłosami i perzem 

jest dla wielu rolników wielkim wyzwaniem. To bardzo trudne do 

zwalczenia gatunki, a przy tym paleta produktów przeznaczonych do 

ich kompleksowej redukcji jest niezwykle ograniczona. Z  uwagi na 

swe pokrewieństwo chwasty te są wyjątkowo konkurencyjne dla zbóż 

ozimych, tym bardziej, że wykonywane przez nas zabiegi i działania 

korzystne dla zbóż pozytywnie oddziałują także i na te rośliny, które 

rywalizują ze zbożami o składniki pokarmowe, światło czy wodę. 

Ponadto pełnią rolę żywiciela dla chorób i szkodników oraz wyraźnie 

utrudniają zbiór. Jeśli na polu mamy do czynienia z wysoką presją 

perzu, miotły i stokłos, wybór odpowiedniego preparatu jest niezwykle 

ograniczony. W zasadzie jedynym możliwym i skutecznym rozwią-

zaniem jest zastosowanie preparatu Apyros 75WG. Jest to herbicyd, 

który efektywnie eliminuje te uciążliwe chwasty. Szczególnie dobre 

rezultaty uzyskujemy, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 

3-5 liści, miotła zbożowa i stokłosa w fazie 2-4 liści, a perz w fazie 3-5 

liści. W celu równoczesnego zwalczania większej liczby chwastów 

zalecany jest do łącznego stosowania z innymi herbicydami. 

Stosunkowo duży wybór preparatów oraz możliwość stosowania 

mieszanin pozwala na ograniczenie każdego typu zachwaszczenia, 

nawet tego uporczywego na plantacji z dużą presją stokłosy i perzu, 

które nie były odchwaszczane jesienią.

Anna Rogowska
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WAŻNE DATYWAŻNE DATY
W biurze Podlaskiej Izby Rolniczej 

w Porosłach można skorzystać 
z bezpłatnych porad prawnych.

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

w godzinach od 10.30 do 13.00.
 Szczegółowe informacje można uzyskać 

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

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

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

Dyżur prawnika

Rozgraniczenie nieruchomości jako rozwiązanie 
problemu sporów sąsiedzkich

Przebieg granicy działek niejednokrotnie stanowi między sąsiadami 

zarzewie konfl iktów. Obowiązujące przepisy prawa wychodzą temu 

naprzeciw, przewidując instytucję rozgraniczenia nieruchomości. 

Zasady rozgraniczania nieruchomości regulują przepisy Kodeksu 

cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 380 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karografi czne ( tekst jedn. Dz. U. 

2016 poz. 1629 ze zm.)

Z rozgraniczeniem nieruchomości możemy spotkać się w dwóch 

przypadkach, a mianowicie, gdy granice danej nieruchomości nie są 

w ogóle wytyczone bądź, gdy granice istniejące do tej pory, stały się 

sporne. Oznacza to, że rozgraniczenie prowadzi do ustalenia zasięgu 

danych nieruchomości, jak i też do urzędowego potwierdzenia prze-

biegu granic.

Sąsiad, który chce ustalić granicę między działkami, powinien 

udać się w pierwszej kolejności do urzędu gminy bądź miasta oraz 

złożyć wniosek o rozgraniczenie do wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta. We wskazanym wniosku należy dokładnie określić działki, 

które winny być rozgraniczone, wskazując jednocześnie ich numery 

ewidencyjne oraz osobę właściciela. Do wniosku najlepiej dołączyć 

dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz wypisy 

z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem 

o rozgraniczenie. 

 We wniosku rozgraniczeniowym można również wskazać geo-

detę, który podejmie się przeprowadzenia czynności, choć nie jest 

to obowiązkowe.

Zgodnie z treści przepisu art. 29 ustawy Prawo geodezyjne i kar-

tografi czne wynika, że rozgraniczenie nieruchomości ma na celu 

ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii 

granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie 

oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Procedura rozgraniczeniowa przeprowadzana jest z urzędu wów-

czas, gdy dochodzi do scalania gruntów, a także, jeżeli brak jest wniosku 

strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasad-

niają przeprowadzenie rozgraniczenia. Zaś rozgraniczenie dokonywane 

na wniosek – stanowiące przypadek najczęstszy – następuje zazwyczaj 

wówczas, gdy sąsiedzi nie mogą dojść między sobą do porozumienia.

Rozgraniczenia nieruchomości co do zasady – w myśl art. 30 Prawa 

geodezyjnego i kartografi cznego – dokonują wójtowie, burmistrzowie 

lub prezydenci miast – a w wypadkach określonych w ustawie – sądy. 

Sama zaś czynność przeprowadzana jest przez geodetę.

Uprawniony geodeta rozpoczyna postępowanie od zebrania ma-

teriału dowodowego. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze pod 

uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty 

osnowy geodezyjnej. Jeśli jednak brak jest tych danych lub są one 

niewystarczające albo sprzeczne, przebieg granicy zostanie ustalony 

na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Jeżeli nie ma w tej kwestii 

sporu, postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu 

przebiegu granicy.

 Przebieg granicy może również zostać ustalony na podstawie 

oświadczenia jednej ze stron w sytyuacji, gdy druga strona w toku 

postępowania rozgraniczeniowego, nie składa oświadczeń i nie kwe-

stionuje przebiegu granicy. 

Niejednokrotnie okazuje się, że między stronami istnieje spór co 

do przebiegu linii granicznych. Wówczas geodeta zobowiązany jest 

nakłaniać strony do zawarcia ugody. Jeśli do niej dojdzie, ma ona taką 

samą moc jak ugoda zawarta przed sądem.

Należy pamiętać, że strony mogą kwestionować czynności wyko-

nane przez geodetę.

Sąd staje się właściwy w sprawie o rozgraniczenie nieruchomo-

ści sąsiednich dopiero wtedy, gdy jedna ze stron, niezadowolona 

z rozstrzygnięcia, zażąda skierowania sprawy na drogę sądową, albo 

gdy prowadzący sprawę organ administracji samorządowej umorzy 

postępowanie w sprawie rozgraniczenia i przekaże z urzędu sprawę 

do rozpatrzenia sądowi powszechnemu. 

Przemiany gospodarcze i ekonomiczne, powodujące wzrost wartości 

nieruchomości, jak również wzmocnienia prawa własności na poziomie 

norm Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 

483 ze zm.), spowodowały zwiększenie ilości spraw o rozgraniczenie 

w postępowaniach administracyjnych i sądowych. 

Najczęstsze kontrowersje w tego typu sprawach wzbudza ustalanie 

przebiegu granic, które nie zawsze przynoszą wnioskodawcom upra-

gniony rezultat. Pożądana jest również większa współpraca pomiędzy 

organami, a uczestnikami postępowania rozgraniczeniowego. 

Prof. UwB dr hab. Ewa Katarzyna Czech

Dagmara Łozowska

od 1 lutego
w urzędach gmin można składać wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie paliwa na cele 

rolnicze zakupionego od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycz-
nia 2017r.  

od 15 stycznia do 25 czerwca 
2017 r. 

można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie.
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Współpraca, która procentuje
6 lutego b.r. w siedzibie głównej Podlaskiej Izby Rolniczej w Poro-

słach doszło do podpisania umowy między Zarządem Podlaskiej Izby 

Rolniczej a Programem Rabat Rolniczy. Zawarta umowa otworzyła 

przed rolnikami dostęp do zakupu produktów i usług w najniższych 

cenach. To pierwszy taki zamknięty systemowo program dedykowany 

rolnikom. Firma Rabat Rolniczy już od 2014 roku  w sposób systemowy 

stara się pomoc środowisku wiejskiemu.

ROLNIK KUPI TANIEJ

Wśród dostawców oferujących specjalne warunki sprzedaży w ra-

mach Programu Rabat Rolniczy są: producent samochodów Ford 

Polska, Kubota – producent japońskich ciągników, Pioneer – produ-

cent nasion i nawozów. Program Rabat Rolniczy to także usługi. Bank 

BZ WBK Leasing wraz z Rabatem Rolniczym przygotował specjalną 

ofertę fi nansowania na ciągniki czy sprzęty rolnicze. Wszyscy w/w 

Partnerzy Programu oferują najlepszą ofertę na rynku. I tak samochody 

Ford można zakupić z rabatem nawet do 15%, a na ciągniki Kubota 

można liczyć do 3000 zł upustu od ceny dnia. To tylko przykładowe 

korzyści jakie Program Rabat Rolniczy przygotował dla rolników 

posiadających małe czy średnie gospodarstwa. Więcej informacji na 

temat oferty Programu Rabat Rolniczy na stronie www.rabatrolniczy.pl 

oraz na www.pirol.pl.

Paulina Boruń

Od lewej: Prezes Rabatu Rolniczego – Jan Boczek, Prezes PIR – Grzegorz Leszczyński wraz 

z Członkiem Zarządu – Witoldem Grunwaldem

Na zdjęciu: Prezes Rabatu Rolniczego, Zarząd PIR, Dyrekcja oraz Prezes Prosperita sp. z o.o.

Opinie do projektów i rozporządzeń
1 grudnia 2016r.- Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego 

rozporządzenie ws liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej 

niezgodności oraz procentowej wielkości kary administracyjnej 

w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym nie-

zgodnościom.

Podlaska Izba Rolnicza wyraziła sprzeciw wobec wprowadzania 

dodatkowego tatuowana warchlaków numerem siedziby stada w ciągu 

30 dni od przemieszczenia. Jest to sprzeczne z zasadami dobrostanu, 

a powodowanie dodatkowego stresu u prosiąt może mieć negatywny 

wpływ na ich zdrowie, co przekłada się na spadek wyników produk-

cyjnych.

14 grudnia br.- Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie 

sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane 

przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych 

opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Ko-

misji Europejskiej. Podlaska Izba Rolnicza negatywnie zaopiniowała 

rozporządzenie. Należy zweryfi kować i uszczelnić dotychczasowy 

system, rozważyć udostępnienie bazy IRZ Inspekcji Weterynaryjnej, 

dzięki czemu będzie mogła na bieżąco monitorować przemieszczanie 

zwierząt w kraju. Zwiększenie opłat zniechęci rolników do rejestracji 

świń i zwiększy nielegalny ich obrót oraz przyniesie dodatkowe koszty 

związane z hodowlą zwierząt, a w żaden sposób nie przyczyni się do 

skutecznej walki z ASF. Obecnie hodowcy są obciążeni fi nansowo po-

przez obowiązek przestrzegania zasad bioasekuracji oraz znakowania. 

19 grudnia br.- Rządowy projekt zmian w ustawie- Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw. Podlaska Izba Rolnicza za-

wnioskowała o przywrócenie podstawowym stacjom kontroli pojazdów 

możliwość wykonywania badań okresowych dla pojazdów o dopusz-

czalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony bez względu na ich 

rodzaj i przeznaczenie. Podróż wolnobieżną maszyną do oddalonej 

często o kilkadziesiąt kilometrów stacji jest kosztowna, gospodarze 

tracą wiele cennego czasu. 

22 grudnia br.- Projektem rozporządzenia MRiRW zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrze-

nianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitriź similaris 

(Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner). 

Zmiany dostosowują nasze przepisy do postanowień Decyzji 

Komisji Europejskiej. W oparciu o doświadczenia i zalecenia z innych 

krajów UE zostaną zastosowane w przypadku pojawienia się organi-

zmu szkodliwego. 

23 grudnia br. – Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szcze-

gółowych warunków przyznawania pomocy fi nansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz 

warunków i trybu jej wypłaty. Wniesiono uwagę do §4 pkt. 1 ust. 4 

podp. c) ustalono, iż odbiorcami usług doradczych w odniesieniu do 

poszczególnych usług doradczych jakie mogą być objęte operacją są 

rolnicy oraz właściciele lasów, którzy nie ukończyli 40 roku życia. Bez-

zasadne jest ograniczanie benefi cjentów. Osoby powyżej 40 roku życia 

są w sile wieku, często stawiający na rozwój swojego gospodarstwa. 

Ludzie, którzy korzystają w dalszym ciągu z dopłat bezpośrednich, 
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Obrady Podlaskiej Izby Rolniczej
W sali konferencyjnej Folwarku Nadawki 12 grudnia już po raz 7 

odbyło się Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej V kadencji. 

W obradach wzięło udział 24 delegatów oraz zaproszeni goście m.in.: 

Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Stefan Krajewski – Czło-

nek Zarządu Województwa Podlaskiego, Grzegorz Piekarski – z-ca 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Adam Mariusz 

Niebrzydowski – p.o. Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rol-

niczego w Szepietowie, Jadwiga Zabielska – Dyrektor Agencji Rynku 

Rolnego w Białymstoku, Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Białymstoku, Alicja Anuszkiewicz – Zastępca dyrektora 

wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkie-

go, Barbara Sołoniewicz – zastępca dyrektora KRUS w Białymstoku.

Na spotkaniu podsumowano bieżącą działalność Izby, omówiono 

plan budżetu na rok 2017 r.

Głos zabrał Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa 

Podlaskiego, który wyjaśniał jak doszło do konieczności zorganizowania 

referendum w sprawie lotniska regionalnego i ile będzie to kosztować.

Stefan Krajewski wyjaśniał też powody trwającego właśnie procesu 

inkorporacji do PKS Białystok pozostałych czterech spółek podległych 

samorządowi województwa podlaskiego, czyli PKS Suwałki, PKS 

Łomża, PKS Siemiatycze i PKS Zambrów.

– Rozmowy o połączeniu wszystkich spółek trwają od początku 

roku. Naszym zdaniem pozwoli to na zredukowanie kosztów, wydat-

ków. Rozmawialiśmy na ten temat ze związkowcami, ale nie chcąc 

doprowadzić do upadłości tych spółek, do pozbawienia możliwości 

transportu wiele mniejszych miejscowości w regionie – musieliśmy 

samodzielnie prowadzą gospodarstwa oraz w nie inwestują i moder-

nizują, chcąc się dalej rozwijać. 

10 stycznia br.- Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania pomocy fi nansowej w ramach działania „Płatności dla 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014-2020 uważa, iż pro-

ponowane zmiany doprecyzowują przepisy oraz działają na korzyść 

benefi cjentów działania ONW, którzy realizują zobowiązanie.

11 stycznia br.- Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego 

roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz 

szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania. Wprowadzane 

zmiany mają na celu uzyskanie pełnej zgodności z przepisami Unii 

Europejskiej i wynikają z konieczności wdrożenia przepisów dyrektywy 

wykonawczej Komisji UE. 

13 stycznia br.: Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniają-

cego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy fi nansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 zauważył, że zmiana zaproponowana w § 1 pkt 5 (§13 pkt 1 

zmienianego rozporządzenia) jest krzywdząca dla małych gospo-

darstw ekologicznych prowadzących wyłącznie produkcję roślinną na 

powierzchni min. 0,50 ha. Rolnik posiadający np. sad o powierzchni 

0,30 ha produkujący jabłka na cele konsumpcyjne w małej skali będzie 

wyłączony z możliwości odzyskiwania kosztów poniesionych w związku 

z certyfi kacją produktów, podobnie lokalni producenci ziemniaków 

czy warzyw. Jednostka certyfi kująca powinna ująć w protokole kontroli 

czy dany producent wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio 

lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi. W żadnym stopniu 

refundacja nie powinna być uzależniona od powierzchni produkcji. 

26 stycznia br.: Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien 

spełniać formularz wniosku umieszczony na stronie internetowej 

ARiMR. Zmiany mają zachęcić do korzystania z elektronicznego 

systemu obsługi benefi cjentów. Powinna zostać utrzymana płatność 

do malin oraz płatność do roślin strączkowych, zarówno na ziarno 

jak i na pasze. Ponadto powinna być możliwość otrzymania płatności 

w przypadku przeorania roślin strączkowych oraz pastewnych: łubin, 

wyka, seradela, groch pastewny.

26 stycznia br.- Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie 

ustawy- Prawo łowieckie. Podlaska Izba Rolnicza po raz kolejny 

wystąpiła z uwagami do projektu.

26 stycznia br.- Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w spra-

wie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem 

nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka 

i rolników w innych sektorach hodowlanych. Zmiany są skierowane 

do rolników w związku z wystąpieniem ASF na terenie województwa 

podlaskiego. Proponowana pomoc producentom trzody w zmianie 

profi lu produkcji, polegająca na refundowaniu części kosztów zakupu 

jałówek i buhajów ras mięsnych nie obejmuje pomocy przy zakupie 

materiału wyjściowego (odsadek) ras mięsnych do produkcji wysokiej 

jakości żywca wołowego. Pomoc ogranicza się jedynie do tworzenia 

kolejnych stad hodowlanych produkujących odsadki a pomija zupełnie 

możliwość wykorzystania potencjału poprawy jakości produkowanej 

w Polsce wołowiny. Nie uwzględnia się faktu, iż niektóre gospodarstwa 

nie mają możliwości na przekształcenie w stada podstawowe (krowy 

+ cielęta) a jedynie mogą zajmować się odbiorem i tuczem odsadek ze 

stad istniejących i nowo tworzonych. Podlaska Izba Rolnicza zapropo-

nowała dodanie do projektu rozporządzenia możliwość dofi nansowania 

ewentualnego zakupu owiec i tryków hodowlanych.

27 stycznia br.- Propozycje procedur fi tosanitarnych zgłoszone 

przez Stowarzyszenie Polski Ziemniak. Obostrzenia dotyczące 

procedur zawarte w pkt 1 powinny obowiązywać w szczególności 

rolników, którzy produkują ziemniaki na eksport. W przypadku rol-

ników produkujących na potrzeby krajowe powinna być zastosowana 

zasada dobrowolności, przy czym wskazane by było wprowadzenie 

m.in. wyższej stawki zwrotu do materiału kwalifi kowanego ziemniaka 

sadzeniaka, co zachęciło by plantatorów do korzystania z niego i ob-

niżyłoby koszty produkcji. 

Pełna treść opinii i wystąpień dostępna jest na stronie internetowej 

www.pirol.pl 
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się na to zdecydować – podkreślał Stefan Krajewski. Wyjawił też nową 

nazwę pod jaką ma funkcjonować spółka powstała z inkorporacji – 

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOWA S.A.

W czasie spotkania poruszano także kwestie wykorzystania środ-

ków z RPO. Marszałek Krajewski zapewniał, że środki z PROW są 

wykorzystywane sprawnie, jak przypomniał podpisano już 103 umowy 

na przebudowy dróg lokalnych. A że w niektórych przypadkach udało 

się uzyskać oszczędności – dzięki temu będą uruchamiane kolejne 

działania. Kolejna dobra wiadomość – po Nowym Roku mają już być 

uruchomione środki na targowiska lokalne – ma ich być 10-12.

Grzegorz Piekarski – zastępca Dyrektora RDOŚ – poinformował 

delegatów, iż RDOŚ w Białymstoku wydała zarządzenia w sprawie 

odstrzału bobrów. Ponad dwa tysiące bobrów może być odstrzelonych 

w ciągu trzech lat na terenie działania Polskiego Związku Łowieckie-

go w Białymstoku i Suwałkach. Odstrzały będzie realizował Polski 

Związek Łowiecki (PZŁ). Zgodnie z rozporządzeniami, mogą być one 

prowadzone od 1 października do 28 lutego przez trzy lata.

Głównym powodem planowanych odstrzałów są rosnące z roku na 

rok wysokości odszkodowań za niszczone przez bobry groble, stawy 

rybne, podtapiane grunty i zalane uprawy. Północno-wschodnia Polska 

należy do regionów, gdzie bobrów jest najwięcej w kraju. Wypłaca się 

tam też największe odszkodowania z powodu działalności tych zwierząt.

G. Piekarski podkreślił, że bobry będą mogły być odstrzeliwane 

w miejscach, gdzie wywołują najwięcej konfl iktów. W miejscach, gdzie 

powodowane są przez nie największe straty. Tam, gdzie uszkodziły wały 

przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne. Miejsca te mają być 

wskazywane w konsultacjach, np. z Regionalną Radą Ochrony Przyrody.

Jadwiga Zabielska Dyrektor Agencji Rynku Rolnego podsumo-

wała m.in. działalność wygaszania produkcji mlecznej w regionie. 

Poinformowała, iż w związku z wykorzystaniem pełnej puli środków 

(150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, 

Komisja Europejska dla wniosków złożonych na II okres ograniczenia 

określiła współczynnik przydziału, który wynosi 0,12462762.

Ogłoszenie przez Komisję Europejską współczynnika przydziału 

oznacza jednocześnie, że składanie wniosków na następne okresy 

ograniczenia nie jest możliwe.

Zatem terminy określone w art. 2 RDK (UE) 2016/1612 dla pozo-

stałych okresów ograniczenia, nie mają już zastosowania.

Barbara Sołomiewicz – z-ca Dyrektora KRUS przekazała m.in. 

informację, iż rolnicy mogą ubezpieczyć w KRUS swoje dzieci od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, o obniżonym od 1 października 

2017 r. wieku emerytalnym. W myśl ustawy, kobiety będą przechodzić 

na emeryturę w wieku 60 lat, zaś mężczyźni w wieku 65 lat. Poinformo-

wała też delegatów PIR, iż od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa 

z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066), dotycząca trybu 

i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności 

do pracy. Ustawa jako zasadę wprowadza elektroniczną formę zaświad-

czeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, niemniej przewiduje 

również ich papierową formę. Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego 

w KRUS rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już tylko 

w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie 

musiał składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, 

bowiem elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS.

Janina Mironowicz zabrała głos w temacie dotyczącym środków 

unijnych, z których w najbliższym czasie będzie można skorzystać.

Spotkanie zakończyło się wspólnym łamaniem opłatka i złożeniem 

życzeń świątecznych. 
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dochodowego za miniony rok.

PODARUJ SWÓJ

1%
PODATKU

KRS 0000142952
nr konta: 90 8009 0007 0017 3342 2001 0001

z dopiskiem: Nela Grabowska

Bądź Twardy – Pomóż SłabszymBądź Twardy – Pomóż Słabszym

OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1/189, 05-092 Łomianki

www.otwarteramiona.pl/podopieczni/grabowska-nela

Nela, mała Zambrowianka urodziła się 17.10.2012 roku 

w łomżyńskim szpitalu. W wyniku poważnych kompli-

kacji podczas porodu i nieudanej pomocy personelu 

medycznego, doznała uszkodzenia splotu barkowego 

- typu Erba. Nela od pierwszych dni była pod opieką 

wielu poradni: neurologicznej, rehabilitacyjnej, preluk-

sacyjnej, nefrologicznej, psychologicznej, ortopedycznej 

i okulistycznej.

Obecnie wizualnie Nela niczym się nie różni od zdro-

wych dzieci. Jednak nie jest możliwe odbudowanie 

uszkodzonego nerwu odpowiadającego za pracę całej 

rączki, co niestety skutkuje brakiem siły w chorej rącz-

ce, opadającym barkiem, odstającą łopatką i co najważ-

niejsze – skrzywieniem kręgosłupa wchodzącym już na 

II stopień oraz koślawością stóp i kolan.

Nela by mieć szansę na powrót do zdrowia wymaga bar-

dzo częstej i intensywnej rehabilitacji oraz zajęć wspo-

magających jej rozwój.

Z całego serca dziękujemy
 za dotychczasową jak i przyszłą pomoc

 – Nela z Mamą.

Nela jest podopieczną Fundacji Splotu Ramiennego Otwarte Ramiona. 

Chcąc przekazać 1% swojego podatku na rzecz 4-letniej Neli, wystarczy 

w oświadczeniu o uzyskanych dochodach za rok 2016 składanym 

w urzędzie skarbowym, w rubryce przeznaczonej do wskazania organizacji 

pożytku publicznego wpisać KRS 0000142952, z dopiskiem cel szczegółowy: 

Nela Grabowska. Nic więcej robić nie trzeba. Urząd skarbowy przekaże 

w naszym imieniu niezbędne środki na konto wskazanej przez nas organizacji.

Osoby, które chciałyby wspomóc rodziców Neli dodatkową dobrowolną wpłatą, 

mogą dokonać darowizny przelewając pieniądze na konto Fundacji:

OTWARTE RAMIONA - FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO

NR KRS 0000142952

nr konta: 90 8009 0007 0017 3342 2001 0001

z dopiskiem: Nela Grabowska



KĄCIK KULINARNY

21

Czekoladowa karpatka
Ciasto parzone: 1 szklanka wody , 150g masła lub margaryny , 1 łyżka 

kakao , niepełna szklanka mąki pszennej (po połączeniu kakao i mąki 

powinniśmy otrzymać 1 szklankę) , 5 jajek, szczypta soli, (można dodać 

szczyptę proszku do pieczenie tak na czubek noża).

Masa: 3 szklanki mleka, 200g masła, ½ szklanki cukru, 2 łyżeczki 

cukru waniliowego, 4 kopiaste łyżki mąki pszennej (80g), 4 kopiaste 

łyżki mąki ziemniaczanej (80g), 2 żółtka, 100g czekolady gorzkiej. 

Kakao i cukier puder do posypania karpatki.

Sposób przygotowania: Mąkę połączyć z kakao. Wodę zagotować 

z masłem (lub margaryną). Garnek zdjąć z pieca i mieszając energicznie 

(najlepiej łyżką drewnianą), dodać mąkę z kakao. Garnek postawić 

z powrotem na piecu i gotować na małym ogniu, ciągle mieszając, 

ok. 2- 3 minut. Ciasto pozostawić do ostygnięcia. Do lekko ciepłego 

lub zimnego ciasta, dodawać po jednym jajku miksując mikserem do 

uzyskania jednolitej masy.Na koniec dodać sczyptę soli i jeśli ktoś chce 

szczyptę proszku do pieczenia. Ciasto podzielić na 2 części. Formę 

prostokątną o wymiarach ok. 35x 24cm wyłożyć papierem do piecze-

nia. Połowę ciasta rozprowadzić łyżką w formie. Piec w nagrzanym 

piekarniku ok. 40- 45 minut w temperaturze 180°C. W ten sam sposób 

upiec drugą połowę ciasta. Przygotować masę budyniową. 2 szklanki 

mleka i cukier zagotować. Pozostałe mleko wymieszać dokładnie 

z żółtkami, cukrem waniliowym i mąkami. Dodać do gotującego się 

mleka, szybko mieszając, aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować 

ok. 1 minuty, aż budyń zgęstnieje. Pozostawić do ostygnięcia. Miękkie 

masło utrzeć mikserem na puszystą masę. Dalej miksując, dodawać 

stopniowo zimny budyń. Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej. Chłodną, 

ale jeszcze płynną czekoladę dodawać stopniowo do masy budyniowej, 

miksując tylko do połączenia się składników. Masę rozsmarować na 

jednym blacie ciasta. Przykryć drugim blatem. Ciasto wstawić do 

lodówki, na co najmniej 3 godziny. Gotowe ciasto posypać cukrem 

pudrem i kakao.

Batoniki bounty
Składniki: 200 g wiórek kokosowych , 100 ml śmietany kremówki 

30%, 70 g cukru pudru , 70 g masła, 100 g czekolady mlecznej, 100 g 

czekolady gorzkiej.

Przygotowanie: W naczyniu wymieszać wiórki kokosowe z cukrem 

pudrem. Kremówkę i masło podgrzać aż się masło rozpuści, ciepłe 

wlać do kokosu i wymieszać. W dłoniach z masy uformować batoniki 

( masa się klei ale można uformować). Ułożyć na tacy, przykryć folią 

spożywczą i włożyć na kilka godzin do lodówki. Czekolady rozpu-

ścić w kąpieli wodnej, zanurzyć każdy batonik, przełożyć na tackę 

wyłożoną papierem do pieczenia i ponownie schłodzić by czekolada 

zrobiła się twarda. 

Brownies truflowe z kawą i białą czekoladą
Składniki: 240 g ciemnej czekolady (minimum 70% ) , 100 g masła , 

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, 3 łyżki wody, 3 jajka, 135 g drobnego 

cukru trzcinowego ( można użyć drobnego białego), 55 g mąki, 70 g 

białej czekolady, posiekanej , kakao do posypania

Wykonanie: Piekarnik nagrzewamy do 150 st C, natłuszczamy i wy-

kładamy papierem do pieczenia kwadratową foremkę o boku 18 cm. 

Czekoladę i masło wkładamy do żaroodpornej miski i umieszczamy nad 

rondelkiem z parującą wodą. Mieszamy, do rozpuszczenia czekolady 

(nie podgrzewamy mocno czekolady). Odstawiamy do wystudzenia. 

Kawę rozpuszczalną zalewamy w kubeczku 3 łyżkami gorącej wody, 

mieszamy do rozpuszczenia kawy. Odstawiamy. Jajka i cukier ucie-

ramy w misce do białości. Mieszamy z kawą. Mąkę przesiewamy do 

miski z masą jajeczną i delikatnie mieszamy. Dodajemy rozpuszczoną 

czekoladę i mieszamy, aż masa będzie gładka. Na koniec dodajemy 

kawałki białej czekolady. Masę wykładamy do foremki i pieczemy 

w temperaturze 150st C ok 20-25 minut. Po upieczeniu wyjmujemy 

z piekarnika i pozostawiamy ciasto w foremce do całkowitego wystu-

dzenia, posypujemy kakao i kroimy na kwadraty.

Czekoladowy karnawałCzekoladowy karnawał
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Właściwości soku z natki pietruszki
Pietruszka znana była już w starożytności. Pierwotnie zrywano ją 

z wapiennych skał (nazwa pochodzi z łac. petra – skała) i uważano za 

roślinę świętą, która dodaje sił witalnych i wzmacnia cały organizm. 

Sądzono nawet, że dzięki niej człowiek jest bardziej sprytny i ma lepszy 

refl eks. Początkowo uprawiano ją głównie w celach leczniczych, 

dopiero później odnalazła zastosowanie w kuchni. Pietruszka to 

doskonały dodatek do sałatek, koktajli i soków, ale też to coś więcej 

niż tylko ozdoba na talerzu. Natka wykazuje korzyści zdrowotne dla 

całego organizmu. Przeprowadzisz nią kurację oczyszczającą z toksyn, 

a także wyleczysz wiele chorób.

Neutralizuje nieświeży oddech

Wystarczy łyżeczka aromatycznego zioła, aby pokryć dzienne 

zapotrzebowanie na wiele ważnych składników. Natka pietruszki 

to bogactwo witamin A, C, PP, kwasu foliowego oraz składników 

mineralnych: wapnia, żelaza, potasu, magnezu. Ponadto zawarty 

w niej chlorofi l pomoże pozbyć się bakterii odpowiedzialnych za brzydki 

zapach z ust i zadziała odkażająco na jamę ustną. Dlatego jeżeli masz 

problem z nieświeżym oddechem, wypłucz usta sokiem z natki pie-

truszki. Gwarantujemy, że nie tylko pozbędziesz się nieprzyjemnego 

zapachu z jamy ustnej, ale także pozbędziesz się patogennych bakterii. 

Żucie natki pietruszki poleca się także palaczom.

Zapobiega zakażeniom pęcherza moczowego i leczy nerki

Sok z pietruszki działa moczopędnie i wspomaga wypłukiwanie 

patogennych mikroorganizmów, które sprzyjają zakażeniom układu 

moczowego (ZUM). Z racji swoich bakteriobójczych właściwości, 

pietruszka pomaga pozbyć się także infekcji bakteryjnych pęcherza. 

Szczególnie skuteczne są potas (w natce znajduje się go aż 7073 mg/ 

100 g), apiol i mirystycyna, które usuwają bakterie z dróg moczowych. 

Ponadto pietruszka oczyszcza organizm z toksyn oraz zapobiega 

tworzeniu się kamieni nerkowych.

Wzmacnia serce

Natka z pietruszki wzmacnia serce. Zawarte w niej związki (przede 

wszystkim witamina C) sprawiają, że naczynia krwionośne stają się 

bardziej elastyczne. Witamina C sprzyja także wchłanianiu żelaza 

(natka ma go aż 42 mg/100 g), które jest niezbędne do produkcji 

czerwonych krwinek. Ponadto roślina ta zapobiega odkładaniu się cho-

lesterolu w żyłach. Po sok z natki pietruszki powinny sięgać szczególnie 

osoby po 50. roku życia, które szczególnie narażone są na udar, zawał 

serca i inne choroby układu krążenia.

Natka pietruszki ma również dobroczynny wpływ na układ pokar-

mowy. Nie tylko odtruwa i oczyszcza z toksyn, ale także stabilizuje 

poziom fl ory bakteryjnej. Roślina polecana jest chorym na cukrzy-

cę oraz schorzenia wątroby – wspomaga produkcję żółci. Natka 

wpływa na pracę całego układu immunologicznego. Ponadto dzięki 

zawartości witaminy A poprawia stan skóry, włosów i paznokci oraz 

pozytywnie wpływa na jakość i ostrość widzenia. Pod tym względem 

natka pietruszki jest nawet bardziej wartościowa od marchewki - wa-

rzywa najczęściej polecanego na problemy ze wzrokiem.

Jak przygotować prozdrowotny sok z pietruszki?

Do przygotowania soku z natki pietruszki, potrzebować będziesz:

 � pęczek natki pietruszki,

 � 0,5 litra wody mineralnej,

 � kilka kostek lodu,

 � łyżkę miodu,
 � cytrynę podzieloną na cząstki,

 � kilka liści mięty (do smaku).

Do blendera wrzuć natkę pietruszki, obrane ćwiartki cytryny, kostki 

lodu, miód oraz liście mięty i miksuj przez pół minuty. Dolej wodę 

i całość miksuj przez kolejne 10 sekund. Prozdrowotną miksturę 

warto pić każdego dnia.

Kolejna propozycja:

 � 1 pęczek natki pietruszki,

 � banan,

 � sok z 1/2 cytryny,

 � 1 łyżeczka siemienia lnianego,

 � zimna przegotowana woda (ilość zależy od tego, jaką konsystencję 

koktajlu chcesz uzyskać).

Banana obierz ze skórki i podziel na mniejsze kawałki. Umieść 

w pojemniku blendera razem z natką pietruszki (wykorzystaj jedynie 

listki, bez łodyg) i siemieniem lnianym. Składniki zmiksuj w blenderze 

razem z sokiem z cytryny i wodą, aż do uzyskania gładkiej konsystencji 

koktajlu. Ważne, aby w trakcie picia nie były wyczuwalne listki pie-

truszki. W razie potrzeby dodaj wody i ponownie zmiksuj. Gotowy 

koktajl przelej do szklanek i udekoruj ulubionymi dodatkami.

Artemiuk

PIR Porosły
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