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Bezpłatna obsługa 
Prawna Rolników
Lubelska Izba Rolnicza chcąc 

umożliwić łatwiejszy dostęp do bez-
płatnej obsługi prawnej rolników 

prowadzi dyżury prawnika 
w biurach LIR.

Dyżury odbywają się w godzi-
nach od 8.30 – 14.30 w każdy po-
niedziałek w Biurze LIR w Lublinie, 
ul. Pogodna 50A/2 oraz pod numerem 
telefonu 81 443-60-71

■ w Biurze LIR w Białej Podlaskiej 
w środę, w każdy I tydzień miesiąca, 
ul. Okopowa 18 F/1-2 oraz pod nume-
rem telefonu 83 342 00 32 

■ w Biurze LIR w Chełmie w śro-
dę, w każdy II tydzień miesiąca, 
ul. Graniczna 35 oraz pod numerem 
telefonu 82 560 31 44

■ w Biurze LIR w Zamościu w śro-
dę, w każdy III tydzień miesiąca, ul. 
Ogrodowa 16 oraz pod numerem tele-
fonu 84 639 16 42
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Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, 
Czytelnicy Biuletynu Informacyjnego 
Lubelskiej Izby Rolniczej

Wielu z nas rolników ma rzeczywiste po-
wody do niezadowolenia, codzienna ciężka 
praca w gospodarstwie nie przynosi oczeki-
wanych efektów fi nansowych, szereg przy-
czyn często niezależnych od nas podważa 
jakość naszej produkcji rolnej. Medialne 
rozdmuchanie spraw nazwanych jako: „ASF 
w konserwach”, „urazowe zwierzęta w uboj-
niach - leżaki”, „wołowina z chorych krów”, 
„morderstwa na dzikach” – to tylko niektóre 
zafałszowane hasła nie służące polskiemu rol-
nictwu. Dementować, edukować – winnych 
ukarać. 

Fala jesienno – zimowych protestów, któ-
re przetoczyły się przez Polskę spowodowa-
ła u rządzących konieczność poszukiwania 
nowych rozwiązań. Zaproszono organizacje 
rolnicze do rozmów. My, jako Izby Rolnicze 
żywo uczestniczymy w dialogach, jesteśmy 

w każdym z siedmiu „stolików tematycz-
nych”, braliśmy udział w „porozumieniu 
rolniczym” z 20 lutego br. Rolnictwo pod pa-
tronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
staje się jednym z najważniejszych sektorów 
gospodarczych naszego kraju. Rozmawiajmy 
wspólnie i szukajmy rozwiązań.

W dniu 25 lutego 2019 r. Krajowa Rada Izb 
Rolniczych podjęła uchwałę w sprawie zarzą-
dzenia wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb 
Rolniczych. Termin wyborów wyznaczono 
na 28.07.2019 r. Szczegółowy terminarz po-
szczególnych czynności związanych z prze-
prowadzeniem wyborów oraz ich zasady 
i tryb opublikujemy niezwłocznie na naszej 
stronie internetowej.

Jako rolnicy mamy swój samorząd i swoją 
reprezentację. Dajmy wyraz odpowiedniej 
postawie społecznej i obywatelskiej – idźmy 
na wybory. To od nas samych zależy kogo 
wybierzemy i kto będzie nas reprezentował.

Zapraszam do odwiedzenia targów rolni-
czych AGROPARK Lublin w dniach 2-3 mar-

ca 2019 r. oraz AGROTECH Kielce w dniach 
15-17 marca 2019 r. Lada dzień wyruszymy 
w pole. Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Za-
chęcam do lektury bieżącego numeru Biule-
tynu LIR.

Piotr Burek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej

Rada Programowa: Piotr Burek, Gustaw Jędrejek, 
Bogusław Janociński, Marcin Sulowski, 
Antoni Szczepaniak, Jolanta Szałas
Redaktor naczelny:Małgorzata Karasek
Zespół redakcyjny: Agnieszka Borowska, 
Dorota Frącek, Piotr Witkowski, Dawid Wysmulski 
Adres redakcji i wydawcy: 
Lubelska Izba Rolnicza ul. Pogodna 50A/2, 
20-337 Lublin tel./fax 81 443 60 71, 
e-mail: lublin@lir.lublin.pl, www.lir.lublin.pl

Oddziały Zamiejscowe Biura LIR:
21-500 Biała Podlaska ul. Okopowa 18 F/1-2, tel./fax 83 342 00 32
22-100 Chełm, ul. Graniczna 35, tel./fax 82 560 31 44
22-400 Zamość, ul. Ogrodowa 16, tel./fax 84 639 16 42

Skład i druk: drukarnia Standruk, 
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, 
tel. 81 740 25 35, e-mail: info@standruk.com

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i adiustacji

Spis treści

Jolanta Szałas nowym dyrektorem Biura LIR 4
„Polska smakuje” 5
Czym jest hasło Polska smakuje? 8
Uprawa fasoli na suche nasiona 9
Lista zalecanych odmian zbóż 
jarych i ziemniaków 12
X Walne Zgromadzenie 
Lubelskiej Izby Rolniczej 18
Większe dofi nasowanie 
do paliwa rolniczego 19
Koła gospodyń wiejskich - nowe rozwiązania 20
Konkurs Plastyczny dla Dzieci 22
Oświadczenia zamiast wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich 23
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 23

Rolniczy handel detaliczny 
- informacje podstawowe 24
Produkcja serów we własnym 
gospodarstwie rolnym 28
Allelopatia - ciekawe zjawisko 
oddziaływania wzajemnego roślin  30
Zmiany w podatkach 32
Sytuacja na rynku mleka 34
Lubelska Izba Rolnicza 
organizatorem zimowiska dla dzieci 2019 35
Wyjazd studyjno-szkoleniowy 
na targi berlińskie Fruit Logistica 2019 36
Średnie ceny i wielkości gruntów wg. GUS 38
Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego 
ze stosowaniem środków ochr. roślin 39



Biuletyn Informacyjny LIR4

Nr 1/2019 (92)  Marzec

Jolanta Szałas została nowym Dyrektorem Lubelskiej 
Izby Rolniczej. Nowy dyrektor Biura LIR mieszka 
w miejscowości Wólka Polanowska w powiecie opol-
skim. Studia ukończyła na Uniwersytecie Rolniczym 
w Lublinie na kierunku agronomia. Od 2000 r. wspól-
nie z mężem Tomaszem prowadzi gospodarstwo rolne 
o profi lu sadowniczo-chmielarskim na powierzchni 
ok. 20 ha. Od 2015 r. jest delegatką na Zjazd Walny 
Lubelskiej Izby Rolniczej. Nowa dyrektor posiada do-

świadczenie administracyjne zdobyte podczas pracy 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa gdzie pełniła obowiązki Zastępcy Wo-
jewódzkiego Inspektora, nadzorując prace Działu Nad-
zoru Nasiennego, Nadzoru Fitosanitarnego, oraz Labo-
ratorium Wojewódzkiego. 

- Powierzoną mi funkcję Dyrektora Biura Izby trak-
tuję jako zobowiązanie z jednej strony wobec rolników 
województwa lubelskiego, z drugiej zaś względem Za-
rządu Lubelskiej Izby Rolniczej, który mnie takim za-
ufaniem obdarzył. Jest to dla mnie wyzwanie, mam na-
dzieję że zdobyte w administracji oraz własnym gospo-
darstwie rolnym doświadczenie pozwoli mi skutecznie 
pracować i rozwiązywać problemy rolników na terenie 
Lubelszczyzny. Chciałabym aby każdy rolnik zwraca-
jący się do Biura LIR mógł otrzymać wsparcie zarówno 
w sprawach merytorycznych jak i prawnych.

Jolanta Szałas
Dyrektor Biura LIR

Jolanta Szałas nowym dyrektorem Biura LIR

ROLNIKU
SZKOLIMY I WYPEŁNIAMY WNIOSKI !

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW:
•  SZKOLENIA „CHEMIZACYJNE” z zakresu stosowania środków ochrony roślin:

•  Zakres podstawowy - szkolenie 2-dniowe
•  Zakres uzupełniający - szkolenia 1-dniowe

•  SZKOLENIA Z ZAKRESU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ
•  SZKOLENIA BHP
•  SZKOLENIA INFORMACYJNE – VAT W ROLNICTWIE 

OFERUJEMY TAKŻE:
•  KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW Z FUNDUSZY PROW 2014 – 2020:

•  WNIOSKI OBSZAROWE – eWniosekPlus
•  WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
•  WNIOSKI ROLNO-ŚRODOWISKOWE - nowy nabór i kontynuacje
•  WNIOSKI INWESTYCYJNE  - MODERNIZACJA GOSPODARSTW, ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
•  WNIOSKI O DOFINANSOWANIE: PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW, RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do odwiedzenia Biur Lubelskiej Izby Rolniczej:

 LUBLIN   ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin  tel. /81/ 443 60 71
 BIAŁA PODLASKA  ul. Okopowa 18F/1-2, 21-500 Biała Podlaska tel. /83/ 342 00 32
 CHEŁM   ul. Graniczna35, 22-100 Chełm  tel. /82/ 560 31 44
 ZAMOŚĆ   ul. Ogrodowa 16, 22-400 Zamość  tel. /84/ 639 16 42

Gwarantujemy konkurencyjne ceny !!!

Ul. Pogodna 50A/2, 20-337 LUBLIN
NIP: 922-23-17-558, KRS: 0000187800„AGRO-LIR” Sp. z o. o.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 
rozpoczął działalność 1 września 2017 r. Połączył 
on dotychczasowe działania dwóch agencji rolnych- 
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku 
Rolnego. Miało to na celu poprawę jakości obsługi 
rolników, optymalizację rozwiązań organizacyjnych 
oraz wdrażanie i stosowanie instrumentów niezbęd-
nych do prowadzenia aktywnej krajowej polityki 
rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Do zadań 
realizowanych przez KOWR należy:
• Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu 

Państwa,
• Kształtowanie ustroju rolnego,
• Zarządzanie spółkami o szczególnym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej,
• Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich i innowacyjno-

ści w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
• Stabilizację i monitorowanie rynków rolnych,
• Działanie w zakresie odnawialnych źródeł energii,
• Wspieranie konsumpcji,
• Pomoc żywnościową,
• Transfer wiedzy na obszarach wiejskich, w tym gro-

madzenie, analizowanie, przetwarzanie i udostępnia-
nie informacji dotyczących rynków produktów rolno-
żywnościowych,

• Promocję i zwiększenie konkurencyjności polskich 
produktów rolno-spożywczych,

Głównym zadaniem krajowych działań promocyjno-
informacyjnych jest zwiększenie liczby konsumentów 
polskiej żywności wysokiej jakości, tradycyjnej, regio-
nalnej i ekologicznej, a także rozbudzenie patriotyzmu 
konsumenckiego i zwiększenie spożycia żywności pro-
dukowanej w kraju, a przez to wzrost konkurencyjności 
rodzimych produktów rolno-spożywczych.

We wszystkich działaniach jest wykorzystywany znak 
grafi czny - hasło „Polska smakuje” co jest odpowiedzią 
na konieczność zbudowania jednej, rozpoznawalnej dla 
konsumentów marki polskiej żywności. Działania te 
wpisane są m.in. w „Strategię promocji żywności Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. 

Jednym z najważniejszych kanałów działań promo-
cyjnych KOWR stał się internet. KOWR intensywnie 
pracuje nad rozwojem aplikacji mobilnej „Polska Sma-

kuje” i strony internetowej www.polska smakuje.pl, 
które są platformami komunikacji pomiędzy producen-
tami, a konsumentami. 

Celem strony www.polskasmakuje.pl i aplikacji 
„Polska Smakuje” jest promowanie polskiej żywno-
ści, w szczególności produktów certyfi kowanych oraz 
wyrobów regionalnych, wytworzonych w ramach rol-
niczego handlu detalicznego czy też sprzedaży bezpo-
średniej. Strona i aplikacja „Polska smakuje”:
1) umożliwia wystawcom promowanie ich produk-

tów, natomiast konsumentom – uzyskanie informacji 
o nich, 

2) są one narzędziami, które gromadzą informacje o re-
gionalnych producentach żywności i oferowanych 
przez nich produktach oraz miejscach sprzedaży. 

3) podpowiadają konsumentom, jakie produkty spełnia-
ją najwyższe standardy jakości i gdzie mogą je kupić. 

Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie kon-
sumentów polskimi produktami rolno-spożywczymi 
i obierając sobie za cel zwiększenie rozpoznawalności 
i zbudowanie silnej marki polskich produktów żywno-
ściowych, wszystkie działania promocyjnie prowadzo-
ne zarówno przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak i inne 
instytucje i organizacje odpowiedzialne za promocję 
polskiej żywności, realizowane są w ramach spójnej 
i jednolitej strategii komunikacji. Ma ona zwiększyć 
siłę i efektywność realizowanych przez sektor rolno-
spożywczy działań informacyjnych i promocyjnych. 
Opracowana przez MRiRW „Strategia Promocji 
Żywności” określa jako główną ideę promowanie 
polskiej żywności pod wspólną marką „Polska sma-

„Polska smakuje”
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kuje”. Jest to odpowiedź na konieczność zbudowania 
silnej i rozpoznawalnej marki polskiej żywności. Mar-
ki, która w świadomości konsumentów będzie utrwala-
na poprzez znak grafi czny i hasło słowne „Polska sma-
kuje”. Marki, która będzie gwarantem najwyższej jako-
ści produktów spożywczych. Głównym komunikatem 
„Polska smakuje” jest jasny i czytelny przekaz, że 
żywność wytwarzana w ramach systemów jakości 
żywności i posiadająca stosowne, uznawane przez 
MRiRW certyfi katy, spełnia najwyższe parametry 
jakościowe, sanitarne, a także smakowe.

Jakie znaki trzeba posiadać do rejestracji?

1) CERTYFIKOWANE 
PRODUKTY REGIONALNE: 

- Jakość Tradycja,
- Chroniona Nazwa Pochodzenia,
- Chronione Oznaczenie Geografi czne,
- Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

2) CERTYFIKOWANE 
PRODUKTY EKOLOGICZNE: 

- Rolnictwo ekologiczne.

3) CERTYFIKOWANE 
PRODUKTY SPOŻYWCZE: 

- Integrowana Produkcja,
- QAFP (kurczak, indyk, gęś owsiana, wieprzowina, 

wędliny),
- QMP (jakościowa wołowina),
- PQS (jakościowa wieprzowina).

4) PRODUKTY SPOŻYWCZE 
Z OZNACZENIAMI: 

- Poznaj Dobrą Żywność,
- Produkt Polski,
- Produkt Tradycyjny,
- Produkt Górski,
- Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

5) PRODUKTY OD ROLNIKA: 
- Bezpośrednio od Polskiego Rolnika.

Kto może być wystawcą?
Wystawcy na „Polska Smakuje” zostali podzieleni 

na dwie grupy: 
1) Producenci certyfi kowanej w ramach krajowych 

i unijnych systemów jakości żywności, wytwór-
cy produktów posiadających oznaczenia uznawane 
przez MRiRW.

2) Rolnicy prowadzący: sprzedaż bezpośrednią, rolni-
czy handel detaliczny, dostawy bezpośrednie, MOL 
– sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną.
W przypadku producentów rolnych posiadanie cer-

tyfi katów potwierdzających udział w systemach jako-
ści nie jest obligatoryjne, ale zachęcamy do ich uzy-
skiwania.

Dlaczego warto się zarejestrować?
Współczesny konsument coraz częściej i chętniej 

szuka produktów dobrej jakości. Wraz ze zmieniają-
cym się stylem życia Polaków – uprawianiem sportu, 
turystyką weekendową, modą na bycie fi t – zmieniają 
się zwyczaje i nawyki żywieniowe. Konsumenci za-
czynają świadomie kupować żywność wysokiej jako-
ści, dlatego w odpowiedzi na ich oczekiwania rośnie 
liczba regionalnych producentów certyfi kowanej żyw-
ności oraz gospodarstw i produktów ekologicznych.

Strona internetowa i aplikacja mobilna „Polska 
Smakuje” są narzędziami, które gromadzą informacje 
o regionalnych producentach żywności i oferowanych 
przez nich produktach oraz miejscach sprzedaży. Pod-
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powiadają konsumentom, jakie produkty spełniają naj-
wyższe standardy jakości i gdzie mogą je kupić.

Ponadto wystawca ma prawo do używania logoty-
pu „JESTEM WYSTAWCĄ POLSKA SMAKUJE”, 
w prowadzonych przez siebie działaniach promocyj-
nych, a także na materiałach reklamowych, elementach 
wyposażenia stoisk, w tym namiotach, roll up’ach, 
oraz podczas warsztatów i pokazów kulinarnych, wy-
darzeń poświęconych edukacji w zakresie zdrowego 
odżywiania, wykładów, konkursów, prezentacji, szko-
leń, seminariów, targów, konferencji, działań o charak-
terze public relations, bez możliwości oznaczania nim 
produktów spożywczych

Im większa liczba producentów zarejestruje się 
w serwisie i aplikacji, tym więcej konsumentów bę-
dzie przyciągać, a „Polska Smakuje” stanie się popu-
larnym narzędziem wspierającym codzienne wybory 
zakupowe Polaków.

Wystawca dokonuje rejestracji samodzielnie, po-
przez formularz rejestracyjny lub konto Facebooka 
albo Google. Rejestracja wymaga podania w ramach 
formularza rejestracyjnego danych oznaczonych jako 
obowiązkowe i potwierdzenia przez Wystawcę, że za-
poznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje 
jego postanowienia.

Od 1 czerwca 2018 r. na portalu „Polska Sma-
kuje” zarejestrowało się 474 producentów, którzy 
opublikowali 4331 produktów.

W regionie lubelskim zarejestrowało się 47 wystaw-
ców (trzecie miejsce w kraju), którzy opublikowali 
440 produktów (czwarte miejsce w kraju).

Rejestracja na stronie „Polska Smakuje” jest cał-
kowicie bezpłatna!!!

Gdzie nas spotkasz?
W ciągu roku angażujemy się w wiele imprez de-

dykowanych promocji polskiej żywności, na których 
jesteśmy obecni. Sami również jesteśmy organizato-
rami wielu wydarzeń pod znakiem „Polska smakuje”. 
Na większości tych wydarzeń spotkacie producentów, 
którzy produkują żywność w ramach systemów jako-
ści, a także rolników, u których będziecie mogli de-
gustować, a także kupić najlepsze, najwyższej jakości 
produkty spożywcze.

O najważniejszych, najciekawszych wydarzeniach 
informujemy w zakładce Kalendarz, na stronach Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa oraz naszych profi lach w me-
diach społecznościowych.

W przypadku pytań oraz pomocy przy rejestracji 
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 694 407 372, 
660 730 891.

Kazimierz Choma 
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy Lublin
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Czym jest hasło Polska smakuje?

Oferta produktowa rynku żywno-
ściowego określana jest przez zmie-
niające się preferencje konsumen-
tów. Zmiana pokoleniowa, zdrowy 
styl życia, wzrost zasobności Pola-
ków, rosnąca świadomość zakupowa 
konsumentów, postępująca cyfryza-
cja i informatyzacja społeczeństwa, 
a także kolejne zmiany legislacyjne 
idące w kierunku poprawy jakości 
produkowanej żywności, wpływa-
ją na konieczność podjęcia działań 
ukierunkowanych na wzrost sprze-
daży krajowych produktów rolno–
spożywczych w Polsce. Dlatego 
niezbędna jest zmiana podejścia 
do promocji żywności poprzez do-
stosowanie się do obowiązujących 
standardów i trendów rynkowych.

Mając na uwadze coraz większe 
zainteresowanie konsumentów pol-

skimi produktami rolno-spożywczy-
mi i obierając sobie za cel zwiększe-
nie rozpoznawalności i zbudowanie 
silnej marki polskich produktów 
żywnościowych, wszystkie działa-
nia promocyjnie prowadzone zarów-
no przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, jak i inne in-
stytucje i organizacje odpowiedzial-
ne za promocję polskiej żywności, 
realizowane są w ramach spójnej 
i jednolitej strategii komunikacji. 
Ma ona zwiększyć siłę i efektyw-
ność realizowanych przez sektor rol-
no-spożywczy działań informacyj-
nych i promocyjnych. Opracowana 
przez MRiRW „Strategia Promocji 
Żywności” określa jako główną ideę 
promowanie polskiej żywności pod 
wspólną marką „Polska smakuje”. 

Jest to odpowiedź na konieczność 
zbudowania silnej i rozpoznawal-
nej marki polskiej żywności. Marki, 
która w świadomości konsumentów 
będzie utrwalana poprzez znak gra-
fi czny i hasło słowne „Polska sma-
kuje”. Marki, która będzie gwaran-

tem najwyższej jakości produktów 
spożywczych. Głównym komuni-
katem „Polska smakuje” jest ja-
sny i czytelny przekaz, że żywność 
wytwarzana w ramach systemów 
jakości żywności i posiadająca sto-
sowne, uznawane przez MRiRW 
certyfi katy, spełnia najwyższe para-
metry jakościowe, sanitarne, a także 
smakowe.

Na stronie www.polskasmakuje.
pl dostępna jest aplikacja na różne 
platformy multimedialne, która po-
zwala wyszukiwać produkty regio-
nalne ze wszystkich województw. 
Wygląd aplikacji przedstawiony 
jest na zdjęciach powyżej. Poniżej 
zamieszczono kod QR, po zeskano-
waniu którego za pomocą smartfona 
można w szybki sposób zapoznać 
się z aplikacją.
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Polska zajmuje jedno z czołowych 
miejsc w Europie pod względem 
uprawy fasoli na suche nasiona. Fa-
sola w największych ilościach upra-
wiana jest na południu Lubelszczy-
zny, w okolicach Rzeszowa, Tarno-
wa, w Wielkopolsce i na Pomorzu. 
Województwo lubelskie uplasowa-
ło się w 2017 roku na 1. miejscu 
w kraju pod względem zbioru ro-
ślin strączkowych jadalnych, gdzie 
w skali kraju zebrano 63,1% fasoli 
i 32% grochu. W 2018 roku najwięk-
szy udział w zbiorach roślin strącz-
kowych jadalnych stanowił jednak 
groch - 47,8%, natomiast udział 
fasoli zmniejszył się do 28,8%. Jed-
nakże jest nadal bardzo ważną rośli-
ną uprawną w strukturze produkcji 
roślinnej na terenie Lubelszczyzny.

Dobór odmian
W Polsce uprawia się głównie fa-

solę zwykłą Phaseolus vulgaris L. 
i fasolę wielokwiatową Phaseolus 
multifl orus Wild. W obrębie obu 
gatunków wyróżniamy odmiany 
biczykowe, karłowe i tyczne, które 
u fasoli zwyczajnej możemy po-
dzielić jeszcze na grupy szparagowe 
zielono – lub żółtostrąkowe, włók-
niste uprawiane na suche nasiona 
oraz odmiany uprawiane na zielo-
ne, niedojrzałe nasiona – fl ageolet. 
Natomiast fasola wielokwiatowa 
uprawiana jest wyłącznie na suche 
nasiona.

Aktualnie w uprawie znajduje się 
kilkadziesiąt odmian fasoli zarówno 
krajowych i zagranicznych: 
• Fasola zwykła karłowa – szpa-

ragowa o zielonych strąkach: 
Amelia, Arkana, Batumi, Casa-
blanka, Dakota, Delfi na, Elba, 
Eliza, Esterka, Finezja, Grenada, 

Ibiza, Jagusia, Majorka, Malwi-
na, Monserrat, Muza, Paulinera, 
Presenta, Saba, Sandra, Syrenka, 
Urania, Vectra, Vespa, Victoria; 
fasola zwykła karłowa – szparago-
wa o żółtych strąkach: Basta, Bis, 
Daniela, Dominika, Elektra, Erla, 
Furora Polana, Galopka, Goldpan-
tera, Goliatka, Korona, Krakuska, 
Laurina, Liwia, Lotos, Luiza, Ma-
mutina, Maxela, Nevis, Pacifi ca, 
Polka, Poster, Sonesta, Sprinter, 
Tara, Undira, Uniwersa, Wstęga, 
Złota Saxa.

• Fasola zwykła karłowa – na suche 
nasiona, o białej okrywie: Aura, 
Igołomska, Laponia.

• Fasola zwykła karłowa – na suche 
nasiona, o barwnej okrywie: Kre-
acja, Toska, Wawelska.

• Fasola zwykła karłowa – typ fl aże-
olet (fl ażoletka): Mona.

• Fasola zwykła tyczna – szparago-
wa o zielonych strąkach: Seychel-
les

• Fasola zwykła tyczna – szparago-
wa o żółtych strąkach: Gazela.

• Fasola wielokwiatowa karłowa 
– Eryka, Eureka, Felicja, Karo, 
Kontra, Nata, Riposta.

• Fasola wielokwiatowa tyczna - 
Piękny Jaś.

Wymagania klimatyczno-glebowe
Fasola jest rośliną ciepłolubną. 

Minimalna temperatura dla wzro-
stu wynosi 11ºC, optimum 23ºC. 
Nasiona fasoli zaczynają kiełko-
wać w temperaturze powyżej 11ºC 
po 7-14 dniach od siewu. Optymal-
na temperatura kiełkowania fasoli 
wynosi 15-18ºC, a optymalna tem-
peratura wzrostu wynosi 20-25ºC. 
W okresie kwitnienia zarówno niż-
sza temperatura (poniżej 15ºC) jak 

i za wysoka (ponad 30ºC) ogranicza 
kwitnienie, prowadzi do opadania 
kwiatów i słabego zawiązywania 
strąków. Zbyt wysoka temperatura 
(powyżej 30ºC) w okresie kwitnie-
nia i zawiązywania strąków może 
być przyczyną skracania długości 
strąków, zmniejszenia liczby nasion 
w strąku oraz ich masy, przyśpiesze-
nia dojrzewania i skrócenia okresu 
wegetacji. Najodpowiedniejsze do 
uprawy fasoli są regiony, w których 
izoterma czerwca wynosi 16ºC, 
a lipca 18ºC. 

Fasola w okresie pęcznienia 
i kiełkowania nasion wykazuje naj-
większe zapotrzebowanie na wodę. 
W sierpniu opady nie powinny prze-
kraczać 90 mm, gdyż utrudniają do-
sychanie strąków.

Fasolę najlepiej uprawiać na gle-
bach żyznych, próchnicznych, szyb-
ko nagrzewających się, o dobrze 
uregulowanych stosunkach wodno-
powietrznych. Nie nadają się pod jej 
uprawę gleby ciężkie, ilaste, pod-
mokłe, ani też łatwo przesuszające 
się gleby piaszczyste. Odczyn gleby 
powinien być zbliżony do obojęt-
nego, dlatego gleby kwaśne należy 
wapnować jesienią w roku poprze-
dzającym uprawę.

Stanowisko w zmianowaniu
Ze względów fi tosanitarnych fa-

sola nie powinna być uprawiana po 
sobie, ani po innych roślinach bobo-
watych. Na tym samym stanowisku 
w płodozmianie fasola może być po-
nownie uprawiana po 4 latach. Złym 
przedplonem dla fasoli jest mar-
chew, pietruszka, szpinak, groch, 
bobik, bob, soja, wyka, peluszka, 
koniczyna i lucerna. W zmianowa-
niu warzywnym fasolę można upra-

Uprawa fasoli na suche nasiona
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wiać po roślinach kapustnych, cebu-
li, pomidorach, ogórkach i sałacie. 
Z roślin rolniczych dobry przedplon 
stanowią rośliny okopowe i zboża.

Uprawa roli
W tradycyjnym płużnym syste-

mie uprawy roli jesienna uprawa 
roli polega na wykonaniu po zbiorze 
przedplonów podorywki lub tale-
rzowania, bronowania i orki przed-
zimowej. 

Wczesną wiosną należy wykonać 
włókowanie w celu zabezpiecze-
nia gleby przed utratą wilgoci oraz 
zniszczenia chwastów. Po włókowa-
niu stosujemy kultywator, wysiewa-
my nawozy mineralne i pole bronu-
jemy, co pozwala na przeprowadze-
nie siewu fasoli.

Termin i norma siewu
Fasola zwykła do szybkich i rów-

nomiernych wschodów wymaga 
temperatury 18-22ºC. Dlatego fa-
solę na suche nasiona oraz odmiany 
tyczne wysiewa się w drugiej deka-
dzie maja, gdy ziemia jest nagrzana 
i nie ma ryzyka przemarznięcia sie-
wek. Fasolę wielokwiatową można 

wysiewać wcześniej, to jest od III 
dekady kwietnia do końca I dekady 
maja. Należy pamiętać, że do siewu 
w późniejszych terminach należy 
używać wyłącznie odmian o krót-
kim okresie wegetacji.

Fasolę karłową wysiewa się 
w rozstawie rzędów co 40-50 cm, 
a w rzędzie co 5-8 cm, natomiast fa-
solę tyczną w rozstawie rzędów co 
100-120 cm, a w rzędzie kupkowo 
po 3-4 nasiona co 40-60 cm. Nasio-
na fasoli należy wysiewać na głę-
bokość 2-4 cm. Im większe nasiona 
oraz im lżejsza gleba, tym głębiej 
należy siać.

Ilość wysiewu fasoli należy ob-
liczać w zależności od masy 1000 
nasion danej odmiany. Ilość ta 
waha się dla najczęściej uprawia-
nych w Polsce odmian w granicach 
70-150 kg/ha dla fasoli zwykłej, 
a dla fasoli wielokwiatowej 80-120 
kg/ha.

Zaprawianie nasion fasoli jest 
jednym z najważniejszych zabie-
gów ochrony roślin, gdyż chroni 
fasolę już w pierwszych stadiach 
rozwojowych przed szkodnikami, 
np.: śmietką kiełkówką oraz przed 

chorobami grzybowymi. Do zapra-
wiania można stosować substancję 
czynną fl udioksonil, np. Maxim 025 
FS lub karboksyna + tiuram, np. Sa-
rox 500 FS.

Na polach, na których od kilku lat 
nie była uprawiana fasola bardzo 
korzystnie wpływa zaprawianie na-
sion fasoli Nitraginą, szczepionką 
zawierającą bakterie brodawkowe 
dla roślin bobowatych. Zaprawia-
nie nasion fasoli Nitraginą może 
zwiększyć plon nasion fasoli nawet 
o 40%. 

Nawożenie
W praktyce nawozy fosforowo-

potasowe stosuje się przed siewem 
fasoli. Optymalne nawożenie fosfo-
rem i potasem kształtuje się w gra-
nicach 80-100 kg P2O5/ha i 140-160 
kg K2O/ha. Fosfor najlepiej jest 
zastosować w postaci superfosfa-
tu potrójnego borowanego, a potas 
w postaci siarczanu potasu. W na-
wożeniu fasoli należy unikać nawo-
zów zawierających chlor, tj. soli po-
tasowej, ze względu na wrażliwość 
tej rośliny na chlorki. 

Ze względu na symbiozę fasoli 
z bakteriami wiążącymi wolny azot 
z powietrza fasola nie wymaga du-
żych dawek azotu. Zaleca się aby 
w nawożeniu fasoli azotem zasto-
sować około 30-50 kg N/ha przed-
siewnie, np. w postaci saletry amo-
nowej lub mocznika. Większe daw-
ki azotu są często wręcz szkodliwe, 
bo utrudniają nawiązanie symbiozy 
z bakteriami brodawkowatymi, wy-
dłużają wegetację roślin, zwiększa-
ją ich podatność na wyleganie oraz 
zwiększają koszty nawożenia.

Nawożenie fasoli magnezem naj-
korzystniej jest łączyć z wapno-
waniem, stosując nawozy wapnio-
wo-magnezowe. Optymalna dawka 
pod uprawę fasoli wynosi 20-30 kg 
MgO/ha. Fasola posiada również Rys. 1. Odmiany fasoli na suche nasiona
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średnie zapotrzebowanie na siarkę, 
które wynosi 20-50 kg S/ha. 

Fasola, posiada duże wymagania 
względem mikroelementów: żelazo, 
miedź, bor, kobalt, molibden. Re-
gularne nawożenie gleb obornikiem 
na ogół zapewnia właściwe zaopa-
trzenie fasoli w mikroelementy. Na 
glebach rzadko nawożonych obor-
nikiem zaleca się wykonać co naj-
mniej 1 zabieg nawożenia dolistne-
go nawozami wieloskładnikowymi 
zawierającymi te składniki pokar-
mowe.

Ochrona fasoli 
przed chwastami

Ochrona fasoli przed chwastami 
przy użyciu zabiegów mechanicz-
nych i ręcznego pielenia, bez uży-
cia herbicydów, jest pracochłonna 
i kosztowna. Najbardziej efektyw-
nym sposobem odchwaszczania fa-
soli jest zastosowanie herbicydów 
po siewie lub wschodach, uzupełnio-
ne pieleniem mechanicznym i ręcz-
nym, po pojawieniu się chwastów.

Ważnym elementem w upra-
wie fasoli jest utrzymanie planta-
cji w stanie wolnym od chwastów 
przynajmniej pomiędzy 3 a 5 tygo-
dniem po siewie. Straty wywołane 
zachwaszczeniem fasoli przez cały 
okres wegetacji sięgają około 60%. 
Plantacje fasoli zwykłej odchwasz-
cza się 3-krotnie: po wzejściu roślin, 
przed kwitnieniem oraz około mie-
siąc po kwitnieniu. Na dużych po-
wierzchniach uprawy fasoli stosuje 
się w tym celu herbicydy.

Perz właściwy należy zwalczać 
w okresie letnio-jesiennym, po zbio-
rze przedplonu, zabiegami uprawo-
wymi w połączeniu z glifosatem. 
Glifosat niszczy oprócz perzu wła-
ściwego inne chwasty, które zdą-
żą się pojawić przed siewem faso-
li. Bezpośrednio po siewie fasoli 
w celu zwalczania wschodzących 

chwastów należy zastosować środki 
długo działające w glebie, których 
substancją czynną jest chlomazon 
np. Command 480 EC, Kilof 480 
EC lub Szpada 480 EC. Po wscho-
dach fasoli podstawową substancją 
czynną wykorzystywaną w zwalcza-
niu chwastów w uprawach fasoli jest 
bentazon.

Fasola nie może być uprawiana 
w stanowiskach, gdzie stosowano 
długo zalegające w glebie herbicy-
dy, zawierające chloropralid + piklo-
ram + aminopyralid (np. Astor 360 
SL, Navigator 360 SL), stosowane 
w uprawie rzepaku, Lancet Plus 125 
WG (fl orasulam + piroksysulam + 
aminopyralid) i Mustang Forte 195 
SE (fl orasulam+aminopyralid+2,-
4-D), stosowane w ochronie zbóż 
czy Calisto 100 SC (mezotrion) 
stosowane w uprawie kukurydzy. 
Ich następcze działanie może fasolę 
uszkadzać. 

Ochrona fasoli przed 
chorobami i szkodnikami

Roślina ta jest atakowana przez 
wiele agrofagów, które obniżają jej 
wartość. Fasola jest głównie narażo-
na na patogeny pochodzenia grzy-
bowego, zasiedlające glebę a także 
przenoszone z nasionami. Sprawcy 
chorób infekują części nadziemne 
roślin, a także strefę korzeniową, 
powodując istotne zmniejszenie 
plonu fasoli. W zwalczaniu chorób 
i szkodników fasoli wykorzystuje 
się metody agrotechniczne, mecha-
niczne i chemiczne. Przykładowo, 
stosowanie odpowiedniego płodo-
zmianu skutecznie eliminuje wiele 
patogenów, które najczęściej giną 
po 1-2 latach. Do niechemicznych 
metod ochrony fasoli przed choro-
bami należy również zaliczyć wybór 
mniej podatnych odmian fasoli na 
choroby, stosowanie nasion wyso-
kiej jakości, siew w optymalnym ter-

minie, stosowanie właściwej normy 
wysiewu, unikanie przenawożenia 
azotem i dokładne przyoranie resz-
tek pożniwnych rośliny przedplono-
wej. 

Nie należy wysiewać fasoli w bez-
pośrednim sąsiedztwie wieloletnich 
plantacji roślin motylkowatych, po-
nieważ ich kwiaty są źródłem nekta-
ru i pyłku dla muchówek, zmieników 
i różnych szkodników glebowych. 
W przypadku, gdy zastosowane me-
tody agrotechniczne i mechaniczne 
okażą się niewystarczające to można 
przeprowadzić bezpośrednie zwal-
czanie patogenów przy pomocy che-
micznych środków ochrony roślin. 

Zbiór i przechowywanie
Zbiór fasoli na suche nasiona wy-

konujemy dwuetapowo. Rośliny fa-
soli należy zbierać ręcznie, a na du-
żych plantacjach należy je podciąć 
specjalnymi ścinaczami w pobliżu 
szyjki korzeniowej. Następnie ścięte 
rośliny umieszcza na polu na spe-
cjalnych kozłach w celu dosuszenia, 
a gdy doschną młóci się je kombaj-
nem lub młocarnią przystosowaną 
do roślin strączkowych. 

Nasiona fasoli uprawianej na su-
che nasiona po zbiorze należy prze-
chowywać w przewiewnych i wol-
nych od szkodników i obcych za-
pachów pomieszczeniach, najlepiej 
w workach jutowych. Przeznaczone 
do przechowywania nasiona fasoli 
powinny być zdrowe, nie uszkodzo-
ne, dostatecznie suche nie zawiera-
jące więcej niż 10-12% wody. Na-
siona fasoli należy przechowywać 
w temperaturze poniżej 10ºC i przy 
wilgotności powietrza nie wyższej 
niż 65%. 

Prof. dr hab. Hanna Klikocka, 
dr hab. Teresa Wyłupek, 
dr inż. Bartosz Narolski 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Lista zalecanych odmian zbóż jarych i ziemniaków

Pszenica jara – charakterystyka odmian pszenicy ja-
rej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego: 
Goplana, Jarlanka, Nimfa, Rusałka, Tybalt, Frajda, Ha-
renda.

Listę odmian zalecanych w pszenicy jarej na woje-
wództwo lubelskie opracowano na podstawie wyników 

uzyskanych ze ścisłych eksperymentów polowych pro-
wadzonych w trzech punktach doświadczalnych woj. 
lubelskiego. Badania realizowano w ramach Poreje-
strowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) 
w  woj. lubelskim w latach 2016-2018.

 
Lista Odmian zbóż jarych, ziemniaków zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w 
roku 2019 
 
Pszenica jara – charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze   
                          woj. lubelskiego. 
1 – Goplana 
2 – Jarlanka 
3 – Nimfa 
4 – Rusałka 
5 – Tybalt 
6 – Frajda 
7 – Harenda 
       Listę odmian zalecanych w pszenicy jarej na województwo lubelskie opracowano na podstawie 
wyników uzyskanych ze ścisłych eksperymentów polowych prowadzonych w trzech punktach 
doświadczalnych woj. lubelskiego. Badania realizowano w ramach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego  (PDO) w  woj. lubelskim w latach 2016-2018. 
 
Tabela 1. Pszenica jara plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). 
 

 
 
 
Lp. 

 
 
 

Odmiana 
 

 
Rok 

wpisania 
do 

krajowego 
rejestru   

/ rok 
włączenia 
do LOZ 

 
 

Plon ziarna 
średnia 

(2016-2018)  
                       Hodowca    

a1 
 

a2 

Wzorzec dt/ha 63,6 69,6 
jakościowe (grupa A) 

1 Goplana   2015/2017 102 102 DANKO Hodowla Roślin Choryń 
2 Jarlanka * 2017/2019 103 104 Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR 
3 Nimfa 2016/2019 102 104 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 
4 Rusałka  2016/2018 106 106 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 
5 Tybalt                  2005/2007 101 102 Irena Szyld  ul. Celtycka 41a Kalisz 

chlebowe (grupa B) 
1 Frajda * 2017/2019 103 103 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 
2 Harenda  2014/2016 104 103 Małopolska  Hodowla Roślin Kraków 
 
Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian 
* - średni plon z lat 2017-2018 
a1 – przeciętny  poziom agrotechniki 
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty                     
       wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy  

Tabela 1. Pszenica jara plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca).

Goplana – Odmiana jakościowa (grupa A). Plen-
ność dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, 
na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy 
liści, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów – śred-
nia. Rośliny średniej wysokości, o  małej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania 
dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie 
słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na 

porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do 
bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu 
duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS 
duży. Ogólna wydajność mąki dość duża. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu 
badań w woj. lubelskim uzyskano plon ziarna w wy-
sokości 102% wzorca niezależnie od zastosowanej 
technologii uprawy, trzeci rok na LOZ dla Lubelsz-
czyzny.
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Jarlanka – Odmiana jakościowa (grupa A). Od-
porność na rdzę żółtą - duża, na choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – 
dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę 
liści, septoriozy plew i fuzariozę kłosów średnia. Ro-
śliny dość niskie, o dość małej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość 
w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie 
ziarna średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. 
Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo 
dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo 
dużego. Ogólna wydajność mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość mała. W dwuletnim cyklu 
badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskano plon 
ziarna w wysokości 103% wzorca na przeciętnym 
poziomie agrotechniki i 104% wzorca w technologii 
intensywnej, pierwszy rok na LOZ dla Lubelszczyzny. 

Nimfa – Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność 
dobra. Odporność na rdzę żółtą duża, na mączniaka 
prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na choroby 
podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septorio-
zę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. 
Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania 

średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość 
dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność 
na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania 
duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża do bar-
dzo dużej, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik se-
dymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna. W trzyletnim cyklu badań w woj. lubel-
skim uzyskano plon ziarna w wysokości 102% wzorca 
na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104% wzorca 
w technologii intensywne, pierwszy rok na LOZ dla 
Lubelszczyzny

Rusałka – Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność 
dość dobra lub dobra do bardzo dobrej. Z uwagi na 
małą do bardzo małej odporności na rdzę żółtą odmia-
na zalecana jest do uprawy przy zastosowaniu ochro-
ny fungicydowej. Odporność na brunatną plamistość 
liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mącz-
niaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy liści 
i fuzariozę kłosów - średnia, na septoriozę plew – dość 
mała, na rdzę żółtą- mała do bardzo małej. Rośliny 
średniej wysokości o przeciętnej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość 
w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie ziar-

                Opisowej Odmian  ( COBORU  2018). 
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1 Goplana   88 7,4 5 74 8 8,3 7,7 7,3 7,1 7,7 
2 Jarlanka  85 7,3 4 77 8 8,3 8,0 7,4 7,0 7,5 
3 Nimfa 82 7,3 4 76 9 8,3 8,0 7,3 7,0 7,4 
4 Rusałka  87 7,5 4 83 9 7,8 7,7 7,5 7,1 7,4 
5 Tybalt                  83 7,5 5 76 8 8,2 8,1 7,4 7,1 7,5 
6 Frajda * 89 7,2 5 81 9 8,4 7,5 7,6 7,1 7,5 
7 Harenda  87 7,8 4 74 6 7,9 8,2 7,6 7,2 7,8 

7,8 
Skala 1 - 9 - 9 wartość bardzo duża, 5 – średnia , 1 – bardzo mała. 
 
Goplana – Odmiana  jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na  rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, 
septoriozy liści, septoriozę  plew oraz fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny średniej wysokości, o  
małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren 
średnia, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie 
średnia, liczba opadania  duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo 
dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS  duży. Ogólna wydajność mąki dość duża. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań w woj. lubelskim uzyskano plon ziarna w 
wysokości 102% wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy, trzeci rok na LOZ dla 
Lubelszczyzny. 
 
Jarlanka – Odmiana  jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę żółtą - duża, na choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę 
liści, septoriozy plew i fuzariozę  kłosów średnia. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia dość późny,  dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, 
wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna średnia, liczba 
opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu  duża do bardzo dużej. Wskaźnik 
sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność  mąki średnia. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość mała. W dwuletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskano plon 
ziarna w wysokości 103% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104% wzorca w 
technologii intensywnej,  pierwszy rok na LOZ dla Lubelszczyzny.  

Nimfa – Odmiana  jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Odporność na  rdzę żółtą duża,  na 
mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość 
liści, septoriozę liści, septoriozę  plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość niskie  o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość 
duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie 
dość mała, liczba opadania  duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość 
glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego.  Wydajność ogólna  mąki 
średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim  cyklu badań w woj. lubelskim 
uzyskano plon ziarna w wysokości 102% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104% 
wzorca w technologii intensywne,  pierwszy  rok na LOZ dla Lubelszczyzny 

Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy
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na w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bar-
dzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża. 
Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. 
Ogólna wydajność mąki dość mała. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań 
w woj. lubelskim uzyskano plon ziarna w wysokości 
106% wzorca niezależnie od zastosowanej technolo-
gii uprawy, drugi rok na LOZ dla Lubelszczyzny.

Tybalt – Odmiana jakościowa (grupa A). Odpor-
ność na mączniaka i rdzę brunatną – duża, na septorio-
zę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby 
podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową – dość 
mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość póź-
ny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wy-
równanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. 
Odporność na porastanie ziarna bardzo duża, liczba 
opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość 
duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS 
duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość 
dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych 
woj. lubelskiego potwierdziła swój wysoki potencjał 
plonowania, uzyskując stosownie; 101 % wzorca na 

a1 i 102 % wzorca na a2. Od trzynastu lat na liście 
odmian zalecanych dla Lubelszczyzny.

Frajda – Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na 
mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fu-
zariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, 
rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści, septoriozy 
plew średnia. Rośliny o średniej wysokości, o przecięt-
nie odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrze-
wania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie 
dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność 
na porastanie ziarna mała, liczba opadania dość duża. 
Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. 
Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Ogólna wydajność 
mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przecięt-
na. W dwuletnim cyklu badań w woj. lubelskim uzyska-
no plon ziarna w wysokości 103% wzorca niezależnie 
od zastosowanej technologii uprawy, pierwszy rok na 
LOZ dla Lubelszczyzny.

Harenda– Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność 
na rdzę brunatną – duża, na choroby podstawy źdźbła, 
brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę 
plew oraz fuzariozę kłosów – dość duża, na mącznia-
ka prawdziwego – średnia. Rośliny średniej wysokości 

6 – Soldo 
7 – Teksas 
 
 
Lista zalecanych odmian do uprawy jęczmienia jarego na obszarze województwa lubelskiego została 
sporządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO). Doświadczenia polowe realizowano w czterech punktach doświadczalnych w 
województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach 2016-2018. 
 
Tabela 5. Jęczmieni jary plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca).                                           
 

 
 
 
Lp. 

 
 
 

Odmiana 
 

 
Rok 

wpisania 
do 

krajowego 
rejestru  

/ rok 
włączenia 
do LOZ 

 
 

Plon ziarna 
średnia 

(2016-2018) 
 

 
 

Hodowca    
a1 

 
a2 

Wzorzec dt/ha 56,6 62,6 

1 Basic               P 2011/2012 104 103 DANKO Hodowla Roślin Choryń 

2 Ella                 P 2012/2013 100 99 DANKO Hodowla Roślin Choryń 

3 KWS Olof      P 2010/2012 105 104 KWS Lochow Polska Kondratowice 

4 Paustian          P 2016/2018 101 104 DANKO Hodowla Roślin Choryń 

5 Radek             P 2015/2019 102 101 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 

6 Soldo              P 2013/2014 99 103 Saaten-Union Polska Wągrowiec 

7 Teksas *         P 2017/2019 101 102 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 
 
Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian 
* - średni plon z lat 2017-2018 
P  – odmiana pastewna 
a1 – przeciętny  poziom agrotechniki 
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty                     
       wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) 
 
 
 
 
Tabela 6. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy  
                Opisowej Odmian  ( COBORU  2018). 
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1 Basic                71 6,7 95 5 8,4 7,3 7,4 8,2 7,7 
2 Ella                  74 6,8 93 5 8,6 7,2 7,2 8,0 7,8 
3 KWS Olof       72 6,5 88 4 8,3 7,5 8,0 8,1 7,9 

Tabela 5. Jęczmieni jary plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca).
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6 – Soldo 
7 – Teksas 
 
 
Lista zalecanych odmian do uprawy jęczmienia jarego na obszarze województwa lubelskiego została 
sporządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO). Doświadczenia polowe realizowano w czterech punktach doświadczalnych w 
województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach 2016-2018. 
 
Tabela 5. Jęczmieni jary plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca).                                           
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rejestru  

/ rok 
włączenia 
do LOZ 

 
 

Plon ziarna 
średnia 

(2016-2018) 
 

 
 

Hodowca    
a1 

 
a2 

Wzorzec dt/ha 56,6 62,6 

1 Basic               P 2011/2012 104 103 DANKO Hodowla Roślin Choryń 

2 Ella                 P 2012/2013 100 99 DANKO Hodowla Roślin Choryń 

3 KWS Olof      P 2010/2012 105 104 KWS Lochow Polska Kondratowice 

4 Paustian          P 2016/2018 101 104 DANKO Hodowla Roślin Choryń 

5 Radek             P 2015/2019 102 101 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 

6 Soldo              P 2013/2014 99 103 Saaten-Union Polska Wągrowiec 

7 Teksas *         P 2017/2019 101 102 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 
 
Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian 
* - średni plon z lat 2017-2018 
P  – odmiana pastewna 
a1 – przeciętny  poziom agrotechniki 
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty                     
       wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) 
 
 
 
 
Tabela 6. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy  
                Opisowej Odmian  ( COBORU  2018). 
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1 Basic                71 6,7 95 5 8,4 7,3 7,4 8,2 7,7 
2 Ella                  74 6,8 93 5 8,6 7,2 7,2 8,0 7,8 
3 KWS Olof       72 6,5 88 4 8,3 7,5 8,0 8,1 7,9 

Tabela 6. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian (COBO-
RU 2018).

4 Paustian           72 7,2 94 5 8,3 7,1 7,7 8,3 7,2 
5 Radek              75 6,7 91 5 8,4 7,2 7,9 7,9 7,9 
6 Soldo               71 7,3 94 5 8,4 7,3 7,7 7,9 7,7 
7 Teksas           69 7,0 91 5 8,2 7,2 7,4 7,7 7,3 

 
Skala 1 - 9 - 9 wartość bardzo duża, 5 – średnia , 1 – bardzo mała. 
 
 
Basic – Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka 
prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia 
średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, 
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w trzyletnim cyklu badań 
uzyskała 104 % wzorca na a1 i 103 % wzorca na a2, siódmy  rok na liście odmian zalecanych do 
uprawy na Lubelszczyźnie. 
 
Ella – Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, 
plamistość siatkową i czarną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę dość mała. 
Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i  
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna. W  trzyletnim cyklu badań uzyskała 100% wzorca na a1 i 99 % wzorca na a2, szósty  rok 
na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie. 
 
KWS Olof – Odmiana typu pastewnego. Odporność  na mączniaka prawdziwego i  czarną plamistość 
– dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny średnio 
wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 
ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe,  gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość 
białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana ta w ścisłych 
doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w trzyletnim cyklu badań  uzyskała 105% wzorca na a1 
i 104% wzorca na a2, ósmy  rok  na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie. 
 
Paustian – Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na rynchosporiozę dość 
duża, na  mączniaka  prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną 
plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości,  o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby dość duża. Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w trzyletnim 
cyklu badań uzyskała plon ziarna w wysokości 101% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki 
i 104% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki, drugi rok na LOZ  dla woj. lubelskiego. 
 
Radek – Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka  
prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i 
rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w trzyletnim cyklu badań 
uzyskała plon ziarna w wysokości 102% wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 101% 
wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki, pierwszy rok na LOZ  dla woj. lubelskiego. 
 
Soldo – Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka  prawdziwego 
dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. 

o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłosze-
nia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren 
średnia, wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsyp-
nym dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka 
i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS 
bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby dość duża. W trzyletnim cyklu 
badań uzyskano plon ziarna w wysokości 104% wzorca 
na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca 
w technologii intensywne, czwarty rok na LOZ dla Lu-
belszczyzny.

Jęczmień jary – charakterystyka odmian jęczmienia ja-

rego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.
1 – Basic, 2 – Ella, 3 – KWS Olof, 4 – Paustian, 5 – Ra-
dek, 6 – Soldo, 7 – Teksas

Lista zalecanych odmian do uprawy jęczmienia jare-
go na obszarze województwa lubelskiego została spo-
rządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
(PDO). Doświadczenia polowe realizowano w czterech 
punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane 
odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach 
2016-2018.

Mapa 1. Rozmieszczenie doświadczeń z odmianami ziemniaka przeprowadzonych w 2018 r., w południowo- 
wschodniej Polsce.
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Mapa 1. Rozmieszczenie doświadczeń z odmianami ziemniaka przeprowadzonych w 2018 r., w                    
południowo- wschodniej Polsce. 

 
 
 
 
Tabela 15. Ziemniak bardzo wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca).  
 

Lp. Odmiana 

Rok 
wpisania 

do 
krajowego 

rejestru 
/ rok 

włączenia 
do LZO 

Plon ogólny 
bulw 

średnia 
(2016-2018) 

Plon 
handlowy 

bulw 
średnia 

(2016-2018) 
Hodowca 

Wzorzec dt/ha 205,5 191,3 
Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów) 

2 Denar 1999/2010 103 102 Hodowla Ziemniaka Zamarte 
Grupa IHAR Zamarte, ul. Parkowa 1 
89-430 Kamień Krajeński 3 Lord 1999/2010 96 92 

Wzorzec dt/ha 466,7 444,4  
Zbiór po zakończeniu wegetacji 

2 Denar 1999/2010 110 109 Hodowla Ziemniaka Zamarte 
Grupa IHAR Zamarte, ul. Parkowa 1 
89-430 Kamień Krajeński 3 Lord 1999/2010 90 102 

 
Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian 
Denar – odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie 
użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 
Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na 
wirusy Y i liściozwoju (Y-7, L-7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań 
PDO w pierwszym terminie zbioru (po 40 dniach od wschodów) uzyskano plon ogólny w wysokości 
103% wzorca i plon handlowy bulw w wysokości 102%, zaś w pełnej dojrzałości uzyskała plon 
ogólny i plon handlowy bulw w wysokości; stosownie 110 i 109% wzorca. 
 
Lord - odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie 
użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. 
Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na 
wirusy Y i liściozwoju (Y-7, L-7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań 
PDO w pierwszym terminie zbioru (po 40 dniach od wschodów) plonowała na poziomie 96% wzorca 
w plonie ogólnym i 92% wzorca w plonie handlowym bulw, zaś w pełnej dojrzałości uzyskała plon 
ogólny i handlowy bulw w wysokości 90 i 102% wzorca.  
 
Tabela 16. Ziemniak wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca).  
 

Tabela 15. Ziemniak bardzo wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca). 

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Denar – odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie ku-
linarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, 
o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plo-
nie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny 
zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, 
odporna na wirusy Y i liściozwoju (Y-7, L-7), podatna 
na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu ba-

dań PDO w pierwszym terminie zbioru (po 40 dniach od 
wschodów) uzyskano plon ogólny w wysokości 103% 
wzorca i plon handlowy bulw w wysokości 102%, zaś 
w pełnej dojrzałości uzyskała plon ogólny i plon handlo-
wy bulw w wysokości; stosownie 110 i 109% wzorca.

Lord - odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie 
kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowe-
go, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale 

Lp. Odmiana 

Rok 
wpisania 

do 
krajowego 

rejestru 
/ rok 

włączenia 
do LZO 

Plon ogólny 
bulw 

średnia 
(2016-2018) 

Plon 
handlowy 

bulw 
średnia 

(2016-2018) 
Hodowca 

Wzorzec dt/ha 483,3 462,0 

1 Bellarosa 2006/2019 98 100 Europlant Handel Ziemniakami Laski 
Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz 

2 Bohun 2014/2019 115 113 
Hodowla Ziemniaka Zamarte, Grupa IHAR 
Zamarte, ul. Parkowa 1 89-430 Kamień 
Krajeński 

3 Gwiazda     2011/2016 107 108 
Hodowla Ziemniaka Zamarte, Grupa IHAR 
Zamarte, ul. Parkowa 1 89-430 Kamień 
Krajeński 

4 Vineta 1999/2010 92 92 Europlant Handel Ziemniakami Laski 
Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz 

 
Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian 
 
BELLAROSA – Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólno-użytkowym. Bardzo 
plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym. Tworzy bulwy bardzo duże, 
okrągłoowalne, bardzo kształtne, o płytkich oczkach. Skórka czerwona, miąższ żółty. Miąższ 
zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 12%. 
Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Średnio odporna na wirusa Y oraz odporna na wirusa 
liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całe-go 
kraju; w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków. W ścisłych 
badaniach polowych PDO w trzyletnim cyklu badań  uzyskała plon ogólny w wysokości 98% wzorca 
i handlowy bulw w wysokości 100%  wzorca. 
 
 
 
Bohun – Odmiana jadalna wczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku.  
Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłe, o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. 
Barwa miąższu jasnożółta. Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 
Odporność na wirusa Y mała, liściozwoju średnia; na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na 
patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. W ścisłych badaniach polowych PDO w trzyletnim cyklu 
badań  uzyskała plon ogólny w wysokości 115% wzorca i handlowy bulw w wysokości 113%  
wzorca. 
 
Gwiazda – odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. 
Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i 
jasnożółtej do żółtej barwie miąższu. Odmiana dość plenna, o dużym udziale  frakcji handlowej w 
plonie. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liściozwoju, podatna na 
porażenie zarazą ziemniaka. W ścisłych badaniach polowych PDO w trzyletnim cyklu badań  
uzyskała plon ogólny w wysokości 107% wzorca i handlowy bulw w wysokości 108%  wzorca. 
 
Vineta – odmiana wczesna, jadalna, w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym do sałatkowego 
o dobrym smaku. Bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na 
mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy (Y-7, L-8), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W 
ścisłych badaniach polowych PDO  uzyskano plon ogólny i handlowy bulw w wysokości 92% 
wzorca. 

Tabela 16. Ziemniak wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca).
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Tabela 17. Ziemniak średnio wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca).  
 

Lp. Odmiana 

Rok 
wpisania do 
krajowego 

rejestru 
/ rok 

włączenia do 
LZO 

Plon ogólny 
bulw 

średnia 
(2016-2018) 

Plon 
handlowy 

bulw 
średnia 

(2016-2018) 
Hodowca 

Wzorzec dt/ha 540,4 505,2 

1 Jurek 2012/2019 108 108 
Hodowla Ziemniaka Zamarte, Grupa IHAR 
Zamarte, ul. Parkowa 1 89-430 Kamień 
Krajeński 

2 Lech 2016/2019 110 106 
Hodowla Ziemniaka Zamarte, Grupa IHAR 
Zamarte, ul. Parkowa 1 89-430 Kamień 
Krajeński 

3 Oberon 2012/2019 110 106 
Hodowla Ziemniaka Zamarte, Grupa IHAR 
Zamarte, ul. Parkowa 1 89-430 Kamień 
Krajeński 

4 Satina 2000/2010 108 111 Solana Polska sp. z o.o. Zduny 25 
 99-440 Zduny 

5 Tajfun 2004/2010 99 100 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka  
w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno 

 
Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian  
 
Jurek – Odmiana jadalna średnio wczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko 
mączystego, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, 
płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Plenność dobra; duży udział frakcji handlowej 
w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża do bardzo dużej, liściozwoju średnia do dużej; na 
zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. W trzyletnim 
cyklu badań uzyskano średni plon ogólny i handlowy bulw w wysokości 108% wzorca. 
 
 
Lech – Odmiana jadalna średnio wczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do 
ogólnoużytkowego lekko mączystego, o dobrym smaku. Bulwy średniej wielkości, okrągłoowalne, 
o bardzo regularnym kształcie, oczka płytkie, skórka gładka, jasnoczerwona, miąższ jasno żółty. 
Plenność dość dobra, stabilna w latach badań; duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. 
Odporność na wirusa Y duża, na zarazę ziemniaka średnia. Odmiana odporna na patotyp Ro1 
mątwika ziemniaczanego. W trzyletnim cyklu badań uzyskano średni plon ogólny bulw w wysokości 
110% wzorca i plon handlowy bulw w wysokości 106% wzorca. 
 
Oberon – Odmiana jadalna średnio wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do 
ogólnoużytkowego, o dobrym smaku. Bulwy duże, owalne, o regularnym kształcie, dość płytkich 
oczkach i czerwonej skórce. Barwa miąższu jasno żółta. Plenność dobra; duży udział frakcji 
handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y duża do bardzo dużej, liściozwoju średnia do 
dużej; na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego. W 
trzyletnim cyklu badań uzyskano średni plon ogólny bulw w wysokości 110% wzorca i plon 
handlowy bulw w wysokości 106% wzorca. 
 
Satina – odmiana średnio wczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo 
dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o 
płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji 
handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na 

w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na 
wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziem-
niaczanego, odporna na wirusy Y i liściozwoju (Y-7, 
L-7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzy-
letnim cyklu badań PDO w pierwszym terminie zbioru 
(po 40 dniach od wschodów) plonowała na poziomie 
96% wzorca w plonie ogólnym i 92% wzorca w plo-
nie handlowym bulw, zaś w pełnej dojrzałości uzyskała 
plon ogólny i handlowy bulw w wysokości 90 i 102% 
wzorca. 

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

BELLAROSA – Odmiana wczesna, jadalna, w ty-
pie konsumpcyjnym ogólno-użytkowym. Bardzo plen-
na, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie 
ogólnym. Tworzy bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, 
bardzo kształtne, o płytkich oczkach. Skórka czerwona, 
miąższ żółty. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowa-
niu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 
12%. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. 
Średnio odporna na wirusa Y oraz odporna na wirusa 
liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Od-
miana przydatna do uprawy na terenie całe-go kraju; 
w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej 
wymiany sadzeniaków. W ścisłych badaniach polowych 
PDO w trzyletnim cyklu badań uzyskała plon ogólny 
w wysokości 98% wzorca i handlowy bulw w wysoko-
ści 100% wzorca.

Bohun – Odmiana jadalna wczesna, w typie konsump-
cyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. 

Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłe, o dość regu-
larnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Bar-
wa miąższu jasnożółta. Plenność dobra; duży udział 
frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na 
wirusa Y mała, liściozwoju średnia; na zarazę ziemnia-
ka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika 
ziemniaczanego. W ścisłych badaniach polowych PDO 
w trzyletnim cyklu badań uzyskała plon ogólny w wyso-
kości 115% wzorca i handlowy bulw w wysokości 113% 
wzorca.

Gwiazda – odmiana wczesna, jadalna, w typie kon-
sumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Bul-
wy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie, 
płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej 
barwie miąższu. Odmiana dość plenna, o dużym udziale 
frakcji handlowej w plonie. Odmiana odporna na mą-
twika ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liściozwoju, 
podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W ścisłych ba-
daniach polowych PDO w trzyletnim cyklu badań uzy-
skała plon ogólny w wysokości 107% wzorca i handlo-
wy bulw w wysokości 108% wzorca.

Ciąg dalszy artykułu w kolejnym numerze naszego 
biuletynu oraz na naszej stronie internetowej.

dr. inż Piotr Pszczółkowski

Tabela 17. Ziemniak średnio wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca). 
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Dnia 10 grudnia 2018 r. w Biurze LIR w Lublinie 
odbyło się dziesiąte Walne Zgromadzenie V kadencji 
Lubelskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu uczestni-
czyli delegaci wszystkich powiatów reprezentujący 
województwo lubelskie oraz zaproszonymi goście re-
prezentujący instytucje sektora rolnictwa województwa 
lubelskiego oraz władze samorządowe województwa 
lubelskiego. Obradom przewodniczył Pan Piotr Burek 
– Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Delegaci Walnego 
Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej podjęli dwie 
uchwały dotyczące min. wsparcia fi nansowego dla 
Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie 
oraz wsparcia fi nansowego Programu Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie 

X Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej 
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Większe dofi nasowanie do paliwa rolniczego
Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa 

się, z 86 l do 100 l, limit oleju napę-
dowego zużytego na 1 ha użytków 
rolnych. Producenci rolni mogą 
ubiegać się o zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zakupionego i wyko-
rzystanego do upraw rolnych oraz 
– co jest nowością – do chowu lub 
hodowli bydła. 

1 stycznia 2019 r. weszły w życie 
nowe regulacje prawne opracowane 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – zmiana ustawy z dnia 
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 
i 2247).

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn staw-
ki zwrotu na 1 litr oleju napędowe-
go (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 
oraz powierzchni użytków rolnych 

będących w posiadaniu lub współpo-
siadaniu producenta rolnego, wska-
zanej w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne według stanu 
na dzień 1 lutego danego roku; oraz 
2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napę-
dowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 
30 oraz średniej rocznej liczby du-
żych jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego w roku poprzedza-
jącym rok, w którym został złożony 
wniosek o zwrot podatku.

Nowy wzór wniosku o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej został 
ogłoszony w drodze rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
wzoru wniosku o zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) 
i jest również dostępny na stronach 

internetowych urzędów gmin, urzę-
dów wojewódzkich, ośrodków do-
radztwa rolniczego oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także 
udostępniony w urzędach gmin do 
kopiowania.

Na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest 
również dostępny edytowalny for-
mularz wniosku o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.

MRiRW

lubelskim w roku 2019 roku. Główna Księgowa Lu-
belskiej Izby Rolniczej- Pani Elżbieta Lecewicz przed-
stawiła delegatom informację z działalności fi nansowej 
Lubelskiej Izby Rolniczej. Natomiast Prezes Spółki 
AGRO – LIR Pan Sylwester Dziewulski przekazał 
delegatom informację z podjętych działań w zakresie 
funkcjonowania Spółki AGRO - LIR. 

W trakcie obrad dyskutowano na temat zmiany termi-
nu wyborów do izb rolniczych, utworzenia Lubelskiego 
Centrum Rolnictwa przy Lubelskim Rynku Hurtowym 
S.A. w Elizówce, wysokości przeciętnego dochodu 
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 
ha i  zmiany metodyki wyliczania dochodowości przez 
GUS, powołania nowych wojewódzkich laboratoriów 
odwoławczych. Wnioski opracowane w formie stano-
wiska z X WZ Lubelskiej Izby Rolniczej prezentujemy 
Państwu na łamach naszego biuletynu. 

Małgorzata Karasek
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Dzięki nowym przepisom orga-
nizacje, kultywujące polski folklor 
i tradycje otrzymają osobowość 
prawną. Ustawa o kołach gospodyń 
wiejskich, która weszła w życie 
w dniu 29 listopada 2018 r. określa 
zasady tworzenia takich kół. Ma 
również na celu nadanie osobowo-
ści prawnej kołom gospodyń wiej-
skich dzięki czemu będą one mogły 
zarabiać i pozyskiwać dotacje. 

Uzyskanie osobowości prawnej 
daje ponadto możliwość groma-
dzenia majątku i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez koła 
gospodyń wiejskich. Po wejściu 
w życie ustawy, koła gospodyń 
wiejskich działające na nowych za-
sadach mogą przyjmować darowi-
zny, spadki i zapisy oraz korzystać 
z ofi arności publicznej. Majątek 
KGW może powstawać także ze 
składek członkowskich, dochodów 
z własnej działalności, w tym dzia-
łalności gospodarczej czy z docho-
dów z majątku koła. Ważne jest by 
dochód z działalności KGW był 
przeznaczony jedynie na realizację 
celów statutowych koła, nie może 
być przeznaczony do podziału mię-
dzy członkinie koła.

Jaką działalność będą mogły 
prowadzić KGW?

Koło gospodyń wiejskich ma być 
dobrowolną niezależną od admi-
nistracji rządowej i jednostek sa-
morządu terytorialnego, społeczną 
organizacją mieszkańców wsi, ak-
tywnie działającą na rzecz środo-
wisk wiejskich. Według nowego 
prawa koła gospodyń wiejskich 
(KGW) powinny w szczególności 
prowadzić następującą działalność: 

* rozwijać kulturę ludową, w tym 
w szczególności kulturę lokalną 
i regionalną. 

* prowadzić działalność społecz-
no-wychowawczą i oświatowo-
kulturalną w środowiskach wiej-
skich; 

* prowadzić działalność na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obsza-
rów wiejskich; 

* wspierać rozwój przedsiębior-
czości kobiet; 

* inicjować i prowadzić działania 
na rzecz poprawy warunków ży-
cia i pracy kobiet na wsi; 

* upowszechniać i rozwijać formy 
współdziałania, gospodarowania 
i racjonalne metody prowadzenia 
gospodarstw domowych; 

* reprezentować interesy środowi-
ska kobiet wiejskich wobec orga-
nów administracji publicznej; 

Kto może zarejestrować KGW 
w ARiMR?

Żeby dane koło gospodyń wiej-
skich działało na podstawie nowej 
ustawy musi zostać wpisane do 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich, który prowadzi Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Zgodnie z ustawą, koło może za-
łożyć dziesięć osób. Z chwilą wpi-
su do rejestru koło gospodyń wiej-
skich nabywa osobowość prawną. 
Na terenie jednej wsi może mieć 
siedzibę jedno koło gospodyń wiej-
skich. To ograniczenie nie będzie 
miało zastosowania do kół go-
spodyń wiejskich działających na 
podstawie przepisów dotychczaso-
wych.

Członkiem koła gospodyń wiej-
skich może być każda osoba, która 

ukończyła 18 lat i której miejscem 
zamieszkania jest wieś będąca te-
renem działalności koła. Jedno-
cześnie ustawa stanowi, iż za zgo-
dą przedstawicieli ustawowych 
w działalności koła gospodyń wiej-
skich mogą brać także udział oso-
by, które ukończyły 13 lat. Osoby 
te mogą również tworzyć młodzie-
żowe i dziecięce organizacje wspo-
magające realizację celów koła. 
Aby zarejestrować koło należy zło-
żyć do Biura Powiatowego ARiMR 
właściwego ze względu na siedzi-
bę koła Wniosek o rejestrację wraz 
z załącznikami.

Nadzór nad działalnością koła 
będzie sprawował Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa we współpracy z Pełno-
mocnikiem Rządu do spraw Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dotacje z budżetu państwa dla 
kół gospodyń wiejskich.

Koła gospodyń wiejskich mają 
możliwość ubiegania się poprzez 

Koła gospodyń wiejskich - nowe rozwiązania
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ARiMR o wsparcie z budżetu Pań-
stwa. W 2018 r. wniosek o przy-
znanie pomocy mógł być złożony 
nie później niż do dnia 27 grud-
nia. Wniosek o przyznanie pomo-
cy może być złożony przez koło 
gospodyń wiejskich, które zostało 
wpisane do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość pomocy jest uzależ-
niona od liczby członków i wynosi 
od 3000 zł w przypadku kół liczą-
cych nie więcej niż 30 członków do 
5000 zł, jeżeli koło gospodyń wiej-
skich liczy ponad 75 członków.

Wnioskując o pomoc, jednocze-
śnie koło zobowiązuje się między 
innymi do wykorzystania przyzna-
nej pomocy na realizację zadań sta-
tutowych, o których mowa w art. 
2 ust. 3 ustawy. Musi to nastąpić 
w całości do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, w którym 
przyznano pomoc. Koło zobowią-
zuję się także do rozliczenia przy-
znanej pomocy przez przedłożenie 
sprawozdania z wydatkowania po-
mocy w terminie do dnia 30 kwiet-
nia roku następującego po roku, 
w którym przyznano pomoc.

Na dotacje dla KGW zarezerwo-
wano w 2018 roku 90 milionów zł. 
W kraju złożono 4920 wniosków 
na kwotę 16 188 200 zł. 

W pierwszym kwartale br. plano-
wane jest uruchomienie kolejnego 
naboru wniosków o płatności, które 
są przewidziane w ustawie.

 Należy jeszcze raz podkreślić, że 
głównym efektem wejścia w życie 
ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich jest uzyskanie przez koła oso-
bowości prawnej, którą nabywają 
z chwilą wpisu do Krajowego Reje-
stru Kół Gospodyń Wiejskich. Brak 
tej osobowości uniemożliwiał po-
zyskiwanie środków fi nansowych. 

W województwie lubelskim złożono 688 wniosków 
na kwotę 2 248 000 zł.
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Obecnie koła działające na nowych 
zasadach mogą ubiegać się o dofi -
nansowanie swoich działań z róż-
nych programów realizowanych ze 
środków krajowych i unijnych.

W każdym Biurze Powiatowym 
ARiMR jest powołany pełnomoc-
nik ds. kół gospodyń Wiejskich. 
Jego zadaniem jest udzielanie 
wsparcia, służenie radą i pomo-
cą w kwestiach formalnych choć 
tych jest ich naprawdę niewiele. 
Wnioski o rejestrację koła, czy 
też o przyznanie pomocy nie są 
trudne do przygotowania. Ponadto 
koła, których przychody będą po-
chodziły z działalności statutowej 

i nie przekroczą w poprzednim 
roku kwoty 100 000 zł będą mogły 
prowadzić uproszczoną ewiden-
cję przychodów i kosztów. W dniu 
15.01.2019 r weszło w życie rozpo-
rządzenie Ministra Finansów z dnia 
7 stycznia 2019 r. w sprawie pro-
wadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów przez koła 
gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2019 
r. poz. 70), które określa sposób 
prowadzenia przez koła gospodyń 
wiejskich, uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów oraz wa-
runki, jakim powinna odpowiadać 
ta ewidencja w celu prawidłowego 
określenia zobowiązań w podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

Koła Gospodyń Wiejskich korzy-
stają na mocy ustawy ze zwolnie-
nia przedmiotowego z podatku do-
chodowego od osób prawnych jeśli 
dochody przeznaczone są na dzia-
łalność statutową z wyłączeniem 
działalności gospodarczej.

Ustawa o kołach gospodyń wiej-
skich daje z pewnością szansę na 
rozwój kół przez co przyczynia 
się do rozwoju przedsiębiorczości 
oraz krzewienia polskiej kultury 
i tradycji.

Anna Kusiak-Janiec
Z-ca dyrektora Lubelskiego 

Oddziału Regionalnegio ARiMR

Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko 

obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie 
tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który 
rozpoczął się w lutym br. Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w jego 
organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku uczestni-
czyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawo-
wych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów 
szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytyw-
nych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci 
na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyza-
cja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, 
wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpie-
czeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegorocz-
ne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna 
pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na 
sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obec-

nością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń 
rolniczych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy 
plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilu-
strującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą 
chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe 
spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem 
będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. 
Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, 
a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oce-
niane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci 
każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a fi nał etapu 
centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie 
autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne na-
grody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zesta-
wy upominków przygotowane przez współorganizato-
rów, patronów Konkursu oraz fi rmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział 
w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą 
jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie 
niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. 
Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów 
Regionalnych Kasy upływa 29 marca 2019 r. Uroczyste 
podsumowanie Konkursu planowane jest w czerwcu br.

Źródło: www.krus.gov.pl
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 W tym roku rolnicy, podobnie jak 
to miało miejsce w roku poprzednim, 
będą mogli składać oświadczenia za-
miast wniosków o przyznanie płat-
ności bezpośrednich lub płatności 
obszarowych.

Dotyczy to rolników, którzy nie 
dokonują zmian w porównaniu do 
wniosku z roku poprzedniego.

8 stycznia br. Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy zmieniającej 
ustawę o zmianie ustawy o płatno-
ściach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz niektórych in-
nych ustaw, przedłożony przez mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi.

W ubiegłym roku z takiej możli-

wości skorzystało ok. 400 tys. rolni-
ków, czyli około 30 proc. wszystkich 
benefi cjentów. Według szacunków 
w tym roku może to być podobna 
liczba rolników.

Wprowadzone w 2018 roku roz-
wiązaniu znacząco uprościły proce-
durę dotycząca składania wniosków 
o płatność. Było to niezbędne ze 
względu na konieczność wypełnienia 
obowiązku wdrażania tzw. geoprze-
strzennego wniosku (GSAA) nałożo-
nego na państwa Unii Europejskiej.

Na mocy podjętej dziś decyzji 
rolnicy będą mogli składać oświad-
czenia w terminie od 15 lutego do 
14 marca 2019 roku. Oznacza to, 
że miesięczny okres poprzedzający 
podstawowy termin składania wnio-
sków o przyznanie płatności.

Ułatwieniem przy wypełnianiu 
wniosków w formie elektronicznej 
będzie z pewnością przesłanie do 
rolników, przez Agencję Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
częściowo wypełnionych wniosków 
w formie papierowej wraz z materia-
łami grafi cznymi.

Projektowane przepisy przewidu-
ją możliwość składania oświadczeń 
zastępujących wnioski o przyzna-
nie płatności w szczególności przez 
rolników, którzy w 2018 r. wniosko-
wali wyłącznie o jednolitą płatność 
obszarową, płatność za zazielenie-
nie, płatność dodatkową, płatność 
związaną do powierzchni uprawy 
chmielu, płatność do owiec, płatność 
do kóz lub płatność niezwiązaną do 
tytoniu, a powierzchnia gruntów or-
nych zawarta we wniosku złożonym 
w 2018 r. wynosiła mniej niż 10 ha.

Nowe przepisy mają wejść w życie 
z dniem następującym po dniu ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MRiRW
Justyna Kostecka

Konkurs Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne to jedno 
z wielu działań prewen-
cyjnych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecz-
nego, których celem jest 
poprawa bezpieczeństwa 
i higieny pracy w gospodar-
stwach rolnych.

XVII Ogólnokrajowy 
Konkurs Bezpieczne Go-

spodarstwo Rolne uzyskał 
Patronat Honorowy Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy.

Każdego roku uczestni-
kom przyznawane są cenne 
nagrody. Zdobywcy pierw-
szego miejsca w 2018 roku, 
Państwo Agata i Zbigniew 
Przyjemscy z Kamieńczyc 
w województwie święto-
krzyskim otrzymali cią-
gnik rolniczy Ursus C-380 
o mocy 55 KW.

Właściciele zgłaszanych 
gospodarstw mają oka-

zję do zaprezentowania 
swoich warsztatów pracy 
i osiągnięć zawodowych, 
zdobycia cennych nagród, 
a także poddania gospo-
darstwa profesjonalnemu 
audytowi bezpieczeństwa 
pracy, który przeprowadzą 
komisje konkursowe. Pod-
czas eliminacji sprawdzą 
one, czy zasady ochrony 
zdrowia i życia są stosowa-
ne w ocenianym gospodar-
stwie, a także czy wyelimi-
nowane są w nim zagroże-
nia wypadkowe.

Regulamin dostępny jest 
na stronie internetowej 

Ważne terminy:
• 29.03.2019 r. - upływa 

termin zgłaszania udziału 
w konkursie

• 20.05.2019 r.- zakończe-
nie etapu regionalnego.

• 21.06.2019 r. - zakończe-
nie etapu wojewódzkiego

• 08.07-26.07.2019 r. - wi-
zytacja gospodarstw fi na-
łowych.

Źródło: www.krus.gov.pl

Oświadczenia zamiast wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich 

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
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Rolniczy handel detaliczny jest formą działalności zwią-
zaną z produkcją i zbywaniem żywności przez rolników 
wprowadzoną do polskiego porządku prawnego ustawą 
z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 
(Dz. U. poz. 1961) oraz rozporządzeniem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposo-
bu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159). Od dnia 
1 stycznia 2019 r. do rolniczego handlu detalicznego 
mają zastosowanie również przepisy ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do skle-
pów i restauracji (Dz. U. poz. 2242), która zawiera ko-
lejne rozwiązania legislacyjne ułatwiające prowadzenie 
produkcji żywności i jej wprowadzanie na rynek przez 
podmioty działające w tzw. „krótkich łańcuchach do-
staw”, w tym prowadzące rolniczy handel detaliczny.

Tym samym od dnia 1 stycznia 2017 r. podmio-
ty, w tym rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne 
mogą rozpocząć działalność w ramach takiego handlu 
po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwier-
dzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty 
pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca 
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwie-

rzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żyw-
ność złożona) lub państwowego powiatowego inspek-
tora sanitarnego (żywność pochodzenia niezwierzęce-
go). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do 
ww. organów urzędowej kontroli żywności. Szczegóło-
we informacje na temat procesu rejestracji rolniczego 
handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze 
względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia 
działalności powiatowego lekarza weterynarii lub pań-
stwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu 
detalicznego, dla której w polskim porządku prawnym 
przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru or-
ganów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzo-
no określone preferencje podatkowe. W ramach takie-
go handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywa-
nie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, 
a także od dnia 1 stycznia 2019 r., na rzecz zakładów 
prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla 
konsumenta fi nalnego, w tym sklepów, restauracji, sto-
łówek i innych placówek o podobnej charakterystyce, 
zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Obszar 
ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce 
prowadzenie produkcji żywności w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego oraz powiaty lub miasta stano-
wiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, 

Rolniczy handel detaliczny 
- informacje podstawowe
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sąsiadujące z tym województwem. Warunkiem jest to, 
że taka żywność musi pochodzić w całości lub części 
z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż od-
bywa się z zachowaniem limitów wskazanych w ww. 
rozporządzeniu w sprawie maksymalnej ilości żywno-
ści zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego 
oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania oraz limitu 
przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 40 000 zł, o ile 
producent chce korzystać z preferencji podatkowych.

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego 
handlu detalicznego nie mogą być, co do zasady, doko-
nywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stanowi tutaj 
możliwość udziału pośrednika w przypadku zbywania 
żywności pochodzącej z rolniczego handlu detaliczne-
go konsumentowi fi nalnemu podczas wystaw, festy-
nów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu 
promocji żywności. Taki pośrednik może zbywać żyw-
ność wyprodukowaną w ramach rolniczego handlu de-
talicznego przez inny podmiot, o ile:

1) sam prowadzi rolniczy handel detaliczny oraz do-
konuje sprzedaży wyprodukowanej przez siebie żyw-
ności podczas ww. imprez,

2) żywność zbywana przez niego w ramach pośred-
nictwa pochodzi od podmiotów prowadzących produk-
cję w tym samym powiecie, w którym pośrednik sam 
prowadzi taką działalność, lub w powiecie sąsiadują-
cym z tym powiatem.

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności produkowa-
nej w ramach rolniczego handlu detalicznego kształtuje 
się następująco:

1) nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bez-
pieczeństwem) produktów pochodzenia zwierzęcego 
i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze 
pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego (żywności złożonej) - powierzony został 
Inspekcji Weterynaryjnej, a

2) nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bez-
pieczeństwem) żywności pochodzenia niezwie-
rzęcego - pozostał w kompetencjach organów Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych powierzono kompetencje do sprawo-
wania nadzoru nad jakością handlową żywności znaj-
dującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu deta-
licznego z zakresu bezpieczeństwa żywności są nastę-
pujące:

1) produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić 
zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać 
niekorzystnie na zdrowie publiczne;

2) obowiązują wymagania określone w rozporządze-
niu nr 178/2002 1 i rozporządzeniu nr 852/20042 oraz 
w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, 
a także w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia oraz ustawie o produktach pochodzenia zwierzęce-
go, w tym ww. rozporządzenie w sprawie maksymalnej 
ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowa-
nia;

3) obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żyw-
ności;

4) nakaz oznakowania miejsca zbywania żywności 
konsumentowi fi nalnemu przez podmiot prowadzący 
rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika 
(nie dotyczy miejsc zbywania żywności zlokalizowa-
nych w ww. zakładach prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsument fi nalnego);

5) zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwie-
rząt gospodarskich kopytnych pozyskanego z uboju 
dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiato-
wego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji 
mięsa na użytek własny);

6) brak konieczności sporządzania projektu techno-
logicznego przez podmioty zamierzające prowadzić 
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działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego 
produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością 
złożoną.

Należy przy tym podkreślić, że wymagania higienicz-
ne określone w ww. rozporządzeniu nr 852/2004 powin-
ny być stosowane w sposób elastyczny biorąc pod uwa-
gę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu 
i jego specyfi kę. Przepisy te przewidują między innymi, 
że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy 
wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako 
prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu 
sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni 
domowej), zamiast wymogów określonych w załączni-
ku II w rozdziale I i II ww. rozporządzenia nr 852/2004, 
obowiązują wymogi określone w jego załączniku II 
w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). 
Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania pod-
stawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające 
dużą swobodę w ich spełnianiu - określają kryteria, 
które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel 
jakim jest bezpieczeństwo żywności. Dodatkowo, nale-
ży mieć na uwadze, że podmioty prowadzące rolniczy 
handel detaliczny, które zbywają żywność ww. zakła-
dom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta fi nalnego, są zobowiązane przestrzegać 
wymogów, istotnych z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa konsumentów, dotyczących identyfi kowalności 
żywności, o których mowa w ww. rozporządzeniu nr 
178/2002 oraz, w przypadku żywności pochodzenia 
zwierzęcego również w rozporządzeniu nr 931/2011. 
Oznacza to, że podmioty te powinny utworzyć system 
identyfi kacji umożliwiający im zidentyfi kowanie zakła-
dów, którym dostarczyli wyprodukowaną żywność oraz 
identyfi kację dostarczonych do tych zakładów środków 
spożywczych, np. prowadzić odpowiednią dokumenta-
cję w zeszycie. Informacje umożliwiające identyfi kację 
tych zakładów i środków spożywczych powinny prze-
kazać na żądanie właściwego organu urzędowej kontro-
li żywności. Dodatkowo, zgodnie z ww. rozporządze-
niem nr 931/2011, podmioty zbywające żywność po-
chodzenia zwierzęcego ww. zakładom, powinny udo-
stępniać podmiotom prowadzącym te zakłady, a także 
na żądanie właściwym organom urzędowej kontroli 
żywności, szczegółowe informacje na temat przesyłek 
tej żywności (tj. dokładny opis żywności, objętość lub 
ilość żywności, nazwę i adres podmiotu wysyłającego 
żywność, nazwę i adres podmiotu, do którego wysyłana 
jest żywność, odniesienie identyfi kujące odpowiednio 
serię, partię lub przesyłkę oraz datę wysyłki).

Ponadto, oznakowanie miejsca zbywania żywności 
konsumentowi fi nalnemu przez podmiot prowadzący 
rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, 
musi:

1) być czytelne i widoczne dla konsumenta;
2) zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”;
3) wskazywać dane obejmujące:
a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu 

prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
b) adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej 

żywności,
c) weterynaryjny numer identyfi kacyjny podmiotu 

prowadzącego rolniczy handel detaliczny - w przypad-
ku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności zło-
żonej.

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu 
detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie ozna-
kowania, stosownie do przepisów określonych w roz-
porządzeniu nr 1169/2011, rozporządzeniu w sprawie 
znakowania poszczególnych rodzajów środków spo-
żywczych oraz rozporządzeniu w sprawie szczegóło-
wego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup 
i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem iden-
tyfi kacyjnym partii produkcyjnej 8, a także inne szcze-
gółowe przepisy odnoszące się do oznakowania, zależ-
nie od rodzaju produktu (szczegółowe informacje nt. 
oznakowania zostały zawarte w odrębnych wytycznych 
na stronie www. gov.pl/web/rolnictwo).

W zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych należy zwrócić uwagę na konieczność speł-
nienia szczegółowych wymagań w przypadku produk-
tów takich jak soki, nektary owocowe, dżemy, galaret-
ki, konfi tury, itp. przetwory owocowe, miody, ziemnia-
ki, które zostały określone w przepisach odpowiednich 
rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wymagania jakości handlowej dla świeżych owo-
ców i warzyw są określone w przepisach regulują-
cych wspólną organizację rynków produktów rolnych. 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1308/2013, 
produkty sektora owoców i warzyw, które mają zo-
stać sprzedane konsumentowi jako produkty świeże, 
mogą być wprowadzane do obrotu tylko, jeżeli mają 
solidną i właściwą jakość handlową oraz jeżeli wska-
zano państwo pochodzenia. Ponadto, w rozporządzeniu 
nr 543/2011 określono szczegółowych norm jakości 
handlowej dla ważnych gospodarczo produktów, np. 
jabłek, gruszek, pomidorów, truskawek oraz ogólną 
normę handlową dla pozostałych owoców i warzyw. 
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Posiadacz produktów sektora owoców i warzyw obję-
tych normami handlowymi może wystawiać te produk-
ty, oferować je na sprzedaż, dostarczać i wprowadzać 
do obrotu wyłącznie zgodnie z tymi normami i jest 
odpowiedzialny za zapewnienie takiej zgodności. Ww. 
przepisy regulują również znakowanie i zamieszczanie 
informacji na temat sprzedawanych produktów. Sprze-
dawca musi umieścić w widocznym miejscu w pobliżu 
produktu czytelne informacje na temat państwa pocho-
dzenia, a także dotyczące klasy produktu, odmiany lub 
typu handlowego w przypadku, gdy produkt objęty jest 
szczegółową normą handlową.

Ponadto w oznakowaniu wytwarzanych w ramach 
rolniczego handlu detalicznego wyrobów można umie-
ścić informację „Produkt polski”. Jednakże taka in-
formacja może być podana jedynie w przypadku tych 
produktów, w których dodane składniki, które nie mają 
odpowiedników krajowych nie mogą przekraczać 25% 
(szczegółowe informacje podano w odrębnej zakładce 
pn. „jakość żywności”).

W kontekście przepisów podatkowych obowiązu-
ją następujące kryteria będące podstawą zwolnienia 
przychodów z rolniczego handlu detalicznego od po-
datku dochodowego. Zwolnieniu podlegają przychody 
ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż prze-
mysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyłą-
czeniem przetworzonych produktów roślinnych i zwie-
rzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych po-
datkiem akcyzowym, do kwoty 40 000 zł rocznie, przy 
czym m.in.: 

1) przerabianie produktów roślinnych i zwierzęcych 
i ich sprzedaż nie może się odbywać przy zatrudnie-
niu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, 
umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charak-
terze (Wyjątki - ubój zwierząt rzeźnych i obróbka po-
ubojowa tych zwierząt, w tym również rozbiór, podział 
i klasyfi kacja mięsa, przemiał zbóż, wytłoczenie oleju 
lub soku oraz sprzedaż podczas wystaw, festynów, tar-
gów);

2) ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych po-
chodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, uży-
tych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 
50% tego produktu, z wyłączeniem wody;

3) za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy 
uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje 
i soki wytworzone z surowców pochodzących z wła-
snej uprawy;

4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży żywności 

odrębnie za każdy rok podatkowy, która zawiera co 
najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przy-
chodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od po-
czątku roku oraz rodzaj i ilość przetworzonych produk-
tów. Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane 
w dniu sprzedaży.

Powyższe zwolnienie ma charakter pomocy de minimis, 
co oznacza, że wysokość pomocy dla jednego podmio-
tu nie może przekroczyć łącznie równowartości 200 tys. 
euro w okresie ostatnich trzech lat podatkowych. Ponad-
to uzyskany w roku podatkowym przychód ze sprzeda-
ży ww. przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy 
produktów roślinnych i zwierzęcych powyżej limitu 40 
000 zł podatnik może opodatkować ryczałtem od przy-
chodów ewidencjonowanych, pod warunkiem dokonania 
stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego.

Do rolniczego handlu detalicznego, w zakresie objętym 
ww. zwolnieniem podatkowym, nie mają także zastoso-
wania przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 
z późn. zm.).

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo
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Przykładem alternatywnego źró-
dła dochodu jest przetwórstwo serów 
w gospodarstwie Pana Andrzeja Ma-
jewskiego w gminie Wilkołaz. Pan 
Andrzej Majewski jest miłośnikiem 
kóz. Jak sam mówi -koza jest połącze-
niem psa z krową, łagodna i bardzo 
przywiązana. Hodowlą kóz zajmuje 
się już od wielu lat, a jak wspomina - 
zaczęło się od czasu kiedy jako ojciec 
sprezentował córce kozę, która nazwa-
na została Manią. Obecnie w stadzie 
jest dwadzieścia jeden samic, sześć 
małych koźląt i jeden samiec. W lecie 
kozy korzystają w ciągu dnia z wybie-
gu w nieograniczonym zakresie cza-
sowym, w zimie są wypuszczane na 
dwie, trzy godziny dziennie. Karmio-
ne są sianem, burakami pastewnymi, 
owsem, wytłoczynami z lnu i rzepaku. 
Kozy zwykle wydają na świat do 3 
młodych. Są to zwierzęta, które two-
rzą w stadzie silną hierarchię. W przy-
padku walki samic, kozioł nie ingeruje 
w zwady. Gospodarstwie rolne Pana 
Andrzeja posiada także 20 letnią klacz 
rasy kuc Feliński, wpisaną do głównej 
księgi stadnej pod imieniem Groteska 
AS, użytkowaną pod siodłem. 

Obecnie gospodarstwo Pana An-
drzeja Majewskiego gospodaruje na 
10 ha użytków rolnych. Właściciel 
planuje rozszerzyć hodowlę kóz do 
30 matek. Kierunkiem hodowli kóz 
jest produkcja mleka. Jedna koza daje 
średnio od 3 do 5 litrów mleka. Z mle-
ka wytwarzane są dwa rodzaje serów: 
twaróg świeży i długo-dojrzewający 
ser typu cheddar. Oba rodzaje serów 
robione są z pasteryzowanego mleka 
z dodatkiem bakterii, wyciskane na 
prasie. Ser świeży po odciśnięciu, bez 
żadnych dodatków wkładany jest do 

Produkcja serów we własnym 
gospodarstwie rolnym
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plastikowych pojemników. Sery dłu-
go-dojrzewające są prasowane na 
prasie przez 24 godziny . Po spraso-
waniu przez kilka dni leży w chło-
dziarce na sosnowych deskach, po 
czym jest parafi nowany. 

- Sery świeże i dojrzewające sprze-
daję na Targu w Lublinie, gdzie mam 
swoje stoisko. Mam stałych klientów, 
nie mam problemów ze sprzedażą. 
Moja produkcja jest niszowa, a klien-
ci poszukują w dzisiejszych czasach 
produktów spożywczych bez dodat-
ku chemii. Dodatkowym atutem jest 
fakt, ze mleko kozie i jego przetwory 
są antyalergiczne zawierają witami-
nę A, selen i omega 3-kwasy znane 
z właściwości antyrodnikowych. Ze 
względu na swój skład ma dużą war-
tość leczniczą, o której wiedziano już 
w starożytności - mówi Andrzej Ma-
jewski. Jest to działalność, która daje 
mi dochód i satysfakcję. 

Pan Andrzej Majewski otrzymał 
wyróżnienie za świetne ukierunko-
wanie na smak serów na VI Ogólno-
polskim Festiwalu Nieskończonych 
Form Mleka, które odbyło się w San-
domierzu 26 maja 2016 roku. 

Wywiad przeprowadziła 
Małgorzata Karasek 
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Allelopatia to wzajemne oddziaływanie roślin na 
siebie, przyśpieszające lub hamujące wzrost i rozwój. 
Oddziaływanie to odbywa się poprzez wydzielanie 
substancji zwanych kolinami, fi toncydami, marasmina-
mi i antybiotykami. Są one wydzielane poprzez żywy 
organizm roślinny lub są efektem rozkładu resztek ro-
ślinnych.

Allelopatia może być nie tylko dodatnia, ale i ujemna. 
Istnieją dwie główne drogi oddziaływania, a mianowicie:
- Wydzieliny gazowe lub płynne nadziemnych części 

roślin / liście , kwiaty i nasiona/, działające bezpo-
średnio na sąsiednie rośliny, bakterie lub grzyby, bądź 
pośrednio, po przedostaniu się do gleby jako wydzie-
liny korzeniowe.

- Koliny Etylen, alkaloidy, glikozydy, laktozy, olejki 
eteryczne, alkohole, aldehydy, skopoletyna wytwa-
rzane są przez rośliny wyższe, powodują zaburzenia 
wzrostu oraz rozwoju innych roślin wyższych.

- Fitoncydy Allicyna/ czosnek/, alkaloidy / np..chinina 
lub emetyna/, glikozydy wytwarzane są przez rośliny 
wyższe, powodują zahamowanie wzrostu i zaburzają 
procesy metaboliczne mikroorganizmów.

Są to substancje lotne o właściwościach bakteriobój-
czych i grzybobójczych, albo hamujące rozwój pato-
genów wabiących pożyteczne owady lub odstraszają-
cych szkodniki roślin.Fitoncydy występują na przykład 
w cebuli, czosnku, porzeczce czarnej. 

- Marazminy Hormony wzrostowe roślin, śluzy, en-
zymy: kwas fuzariozy, cytrynowy i np. szczawiowy 
wytwarzane są przez mikroorganizmy, uszkadzają 
rośliny wyższe, najczęściej powodują zaburzenie go-
spodarki wodnej i szybkie więdnięcie roślin, mogą 
także modyfi kować wzrost roślin, zatykać naczynia, 
rozkładać substancje obronne roślin.

- Antybiotyki Penicylina, streptomycyna, chloramfeni-
kol, gentamycyna, neomycyna działają bakteriosta-
tycznie lub bakteriobójczo, zaburzając syntezę białek, 
kwasów nukleinowych, składników ściany i błony 
komórkowej.

Podsumowując, zjawisko allelopatii polega na tym, że 
wymienione wydzieliny dla wzrostu i rozwoju jednych 
roślin są korzystne, a dla innych szkodliwe. Oddziały-
wanie wydzielin zależy także od ich stężenia. Duże stę-
żenie może hamować rozwój roślin uprawnych, małe 
natomiast może stymulować, a nawet przyczyniać się 
do wzrostu plonu.

Przykłady allelopatii ujemnej:
- orzech włoski źle wpływa na wzrost roślin zlokalizo-

wanych w jego sąsiedztwie,
- kapusta źle wpływa na fasolę, pomidory, marchew, 

rzodkiewkę,
- cebula, czosnek pospolity, mieczyki źle wpływają na 

fasolę,
- koper źle wpływa na marchew,
- pomidory źle wpływają na ogórki, ziemniaki i groch,
- dynia, kabaczek, ogórek ,słonecznik źle wpływają na 

ziemniaka,
- fasola i gorczyca źle wpływają na buraka,
- truskawka, pomidor, fasola źle wpływają na rośliny 

kapustne,
- ziemniak, zioła aromatyczne źle wpływają na ogórka,
- krwawnik na trawy,
- mak polny, ostrożeń na pszenicę,
- jaskrowate na kukurydzę,
- lulek czarny na koniczynę,
- mak polny na jęczmień i żyto,
- pszenica siana po jęczmieniu,
- sianie maku po ziemniakach,

Allelopatia - ciekawe zjawisko 
oddziaływania wzajemnego roślin 
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- akacja- liście akacji zawierają substancje, które unie-
możliwiają wzrost roślin wokół nich.

Przykładem allelopatii ujemnej jest działanie orzecha 
czarnego i włoskiego na otaczające rośliny. Wytwarza-
na przez orzecha utleniona i przekształcona toksyna/ 
powoduje brązowienie skóry podczas obierania łupiny/, 
zalegając w glebie jest szkodliwa dla innych roślin.

Przykłady allelopatii dodatniej:
- cebula, kalarepa dobrze wpływają na buraka,
- seler dobrze wpływa na pomidora,
- fasola, kukurydza, groch, rzodkiew, słonecznik, koper 

dobrze wpływają na ogórka,
- fasola, kukurydza, kapusta, chrzan, len dobrze wpły-

wają na ziemniaka,
- groch, sałata, cebula, por, pomidor dobrze wpływają 

na marchew,
- marchew, rzodkiew, truskawka, ogórek, szpinak do-

brze wpływają na sałatę,
- ziemniak, rośliny aromatyczne, seler, koper szałwia, 

burak, cebula dobrze wpływają na rośliny kapustne,
- ziemniak, groch, fasola, ogórek, dynia, kabaczek, 

pszenica, bobik dobrze wpływają na kukurydzę,
- ziemniak marchew, ogórek, kapusta dobrze wpływają 

na fasolę,
- kąkol, chaber bławatek, kukurydza dobrze wpływają 

na pszenicę,
- koniczyna, lucerna dobrze wpływają na trawy,
- rzeżucha dobrze wpływa na szarłat,
- lnicznik na len.

Ciągle badane jest jeszcze zjawisko allelopatii w re-
gulowaniu zachwaszczenia naszych upraw. Okazu-
je się, że chaber bławatek występujący w dużej ilości 

w pszenicy powoduje spadek plonu. Jeżeli jego ilość 
jest niewielka, stymuluje jej wzrost i zwiększa plon 
w stosunku do łanu pszenicy pozbawionego tej rośli-
ny. W przypadku żyta bardzo korzystny wpływ na jego 
wzrost i plonowanie ma umiarkowane zachwaszczenie 
perzem. Należy pamiętać jednak, że duże zachwaszcze-
nie powoduje spadek plonu. Korzystna allelopatia wy-
stępuje również pomiędzy wydzielinami perzu, a ziem-
niakami. Oczywiście duże zaperzenie uprawy spowo-
duje z pewnością spadek plonu.

Mistrzami w wykorzystaniu zjawiska allelopatii są 
działkowcy. Stosowane przez nich odpowiednie są-
siedztwo warzyw, uprawianych na grządkach ma zna-
czenie ochronne i plonotwórcze.

Pozwala nawet bez pomocy pestycydów - skutecznie 
pozbyć się z ogródka niektórych szkodników.

Rolnikom natomiast zjawisko allelopatii najbardziej 
jest znane z faktu „mątwikobójczego” oddziaływania 
wydzielin korzeniowych gorczycy. Polega to na tym, że 
wydzielina gorczycy wprowadza mątwika w błąd  po-
budza go do rozpoczęcia cyklu życiowego. Gorczyca 
nie jest jednak dla niego rośliną żywicielską - sprzy-
jającą rozwojowi mątwika - jest nią np. burak cukro-
wy i ziemniaki. Mątwik pobudzony przez gorczycę nie 
znajduje pokarmu ginie i jego populacja ulega znacznej 
redukcji.

Tak więc planując ogrody, czy zasiewy starajmy się 
wykorzystać powyżej podane informacje i w miarę 
możliwości dobierać właściwe sąsiedztwo roślin. To 
tak trochę jest jak z ludźmi. W dobrym sąsiedztwie le-
piej się egzystuje niż w złym.

Alicja Świderek
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Znowelizowana ustawa z dn. 4 
października 2018 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych oraz niektórych innych 
ustaw zaczęła obowiązywać od 1-go 
stycznia b.r. Celem tej ustawy jest 
uproszczenie sporządzania i składa-
nia rocznych zeznań podatkowych, 
dotyczących podatku dochodowego 
od osób fi zycznych. Dotychczas po-
datnicy składali zeznania podatko-
we w formie elektronicznej lub pa-
pierowej. Zmieniona ustawa wpro-
wadza dodatkową usługę, polega-
jącą na wypełnieniu zeznania przez 
Krajową Administrację Skarbową, 
tzn. bez konieczności składania 
wniosku przez podatnika. W/w ad-
ministracja wypełni zeznania po-
datkowe opierając się o informacje 
uzyskane od płatników, przekazane 
przez podatnika w oparciu o ubie-
głoroczne zeznanie podatkowe /np. 
ulga na dzieci, nr KRS, OPP, któ-
rej podatnik przekazał 1% podatku 
należnego/ i przede wszystkim da-
nych znajdujących się w rejestrach 
własnych KAS /np. kwota zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fi -
zycznych, wpłacona w trakcie roku 
podatkowego przez podatnika/ i in-
nych rejestrach państwowych, np. 
ZUS /np. w zakresie wpłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne/, PESEL /np. ulga na 
dzieci/.

KAS przygotuje zeznania podat-
kowe dla wszystkich podatników 
składających zeznania podatkowe. 
Dotyczyć to będzie zarówno podat-
ników nie prowadzących działalno-
ści gospodarczej, jak i podatników 
prowadzących działalność gospo-
darczą, rozliczających się wg ska-
li podatkowej lub liniowo, a także 

podatników uzyskujących dochody 
kapitałowe. Podatnikowi pozosta-
wia się decyzję, czy zechce skorzy-
stać z tak przygotowanego zeznania 
podatkowego, czy też zechce samo-
dzielnie wypełnić i złożyć zeznanie 
podatkowe na dotychczasowych za-
sadach.

Od 15-go lutego do 30-go kwiet-
nia na Portalu Podatkowym udo-
stępnione będą zeznania podatko-
we, które podatnik będzie mógł 
zweryfi kować i zaakceptować bez 
zmian, zmodyfi kować, a następnie 
zaakceptować lub odrzucić i roz-
liczyć się samodzielnie. W przy-
padku PIT-37 i  PIT-38 może nic 
nie robić, wtedy z upływem termi-
nu do składania zeznań zeznanie 
przygotowane przez KAS zostanie 
automatycznie zaakceptowane, co 
będzie równoznaczne ze złożeniem 
przez podatnika rozliczenia roczne-
go PIT.

W przypadku rozliczeń za 2018 r. 
zeznania będą dostępne dla podat-
ników- osób fi zycznych nie prowa-
dzących działalności gospodarczej, 
składających zeznanie podatkowe 
PIT-37 oraz podatników uzysku-
jących przychody z kapitałów pie-
niężnych /np. ze zbycia akcji/. Od 
rozliczeń za 2019 r. zeznania po-
datkowe będą dostępne również 
dla podatników- osób fi zycznych 
prowadzących pozarolniczą działal-
ność gospodarczą, składających ze-
znanie podatkowe na formularzach 
PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Ustawa wprowadza również 
zmiany sposobu pobierania zaliczek 
na podatek /w miesiącu przekrocze-
nia pierwszego przedziału skali po-
datkowej zaliczka pobierana będzie 
według dwóch stawek, obecnie po-

bierana jest wg jednej 18% stawki/, 
oraz przepisy dotyczące rocznego 
rozliczenia podatku dokonywanego 
przez organ rentowy, a także zmia-
ny w ustawie o zasadach ewidencji 
podatników i płatników, umożli-
wiające prostą aktualizację adresu 
zamieszkania.

Zmiana wprowadzona do Ordyna-
cji podatkowej ma na celu skróce-
nie okresu terminu zwrotu nadpłaty, 
wynikającej ze złożonego zeznania 
lub korekty tego zeznania z 3 mie-
sięcy do 45 dni, złożonego przez 
podatnika podatku dochodowego 
od osób fi zycznych, o ile zostanie 
ono złożone elektronicznie. 

Kolejna ustawa, która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia br. zo-
stała podjęta w dniu 23 październi-
ka 2018 r. i dot. zmian w ustawie 
o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych, prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Za najbardziej istotne zmiany 
ustawy o PIT należy uznać:
- możliwość łącznego opodatkowa-

nia małżonków oraz preferencyj-
nego opodatkowania dochodów 
osób samotnie wychowujących 
dzieci, również wtedy, gdy złoże-
nie zeznania rocznego nastąpi po 
terminie, tzn. po 30 kwietnia,

- uwzględnienie przez spadkobiercę 
okresu posiadania nieruchomo-
ści lub praw majątkowych przez 
spadkodawcę - dla obliczenia pię-
cioletniego okresu warunkujące-
go możliwość nieopodatkowania 
dochodów z ich zbycia,

- uwzględnienie roku nabycia lub 
wybudowania nieruchomości oraz 
roku nabycia innych praw mająt-
kowych do majątku wspólnego 

Zmiany w podatkach
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małżonków - dla obliczenia pię-
cioletniego okresu warunkujące-
go możliwość nieopodatkowania 
dochodów z ich zbycia po ustaniu 
wspólności małżeńskiej wspólno-
ści majątkowej,

- zwolnienie z opodatkowania przy-
chodów uzyskanych z odpłatnego 
zbycia nieruchomości /części lub 
udziału/ wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego, z wyjątkiem 
przychodu z odpłatnego zbycia 
gruntów, które w związku z takim 
zbyciem utraciły charakter rolny,

- wydłużenie z dwóch do trzech lat 
okresu, w którym dochód uzyska-
ny z odpłatnego zbycia nierucho-
mości musi być przez podatnika 
wydatkowany na własne cele 
mieszkaniowe, jako warunek sko-
rzystania z tzw. ulgi mieszkanio-
wej.

Za najistotniejsze zmiany w usta-
wie o CIT należy uznać:
- uchylenie obowiązku publikowa-

nia przez podatkowe grupy ka-
pitałowe w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym informacji o za-
rejestrowaniu i wykreśleniu takiej 
grupy, 

- poszerzenie o domy maklerskie 
oraz Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych kręgu podmiotów, 
których przychody /z wyjątkami/ 
zalicza się do przychodów innych 
niż przychody z zysków kapitało-
wych,

- ustalenie kosztów , które nie są 
uważane za koszty uzyskania przy-
chodów /analogicznie do zmian 
w ustawie o  PIT/,

- ustalenie zasad zaliczania w kosz-
ty podatkowe wydatków związa-
nych z używaniem w fi rmie samo-
chodów osobowych /analogicznie 
do zmian w ustawie o PIT/,

- zwolnienie z podatku dochodowe-
go dochodu z odpłatnego zbycia 

udziału w nieruchomości wcho-
dzącej w skład gospodarstwa rol-
nego.
Szczególne znaczenie ma zmia-

na polegająca na zastąpieniu staw-
ki podatku CIT w wysokości 15% 
stawką w wys. 9% w odniesieniu 
do małych podatników, a także po-
datników rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą /ci nie muszą 
mieć statusu małego podatnika/. 
Podatek będzie wynosił 9% podsta-
wy opodatkowania od przychodów 
/dochodów/ innych niż z zysków 
kapitałowych w przypadku podatni-
ków, u których przychody osiągnię-
te w roku podatkowym nie przekro-
czyły równowartości 1,2 mln euro.

W ustawie o zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez oso-
by fi zyczne zmiana upraszcza zasa-
dy wyboru opodatkowania przycho-
dów z najmu /podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów 
o podobnym charakterze/. Podatnik 

zdecyduje o sposobie opodatkowa-
nia przychodów z najmu /według 
skali podatkowej lub ryczałtem/, 
dokonując pierwszej wpłaty na po-
datek dochodowy. Znowelizowany 
przepis ustawy uznaje za równo-
znaczną z dokonaniem wyboru opo-
datkowania przychodów z najmu 
w formie ryczałtu pierwszą w roku 
podatkowym wpłatę na ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych 
z tego tytułu /jeśli taki przychód 
podatnik osiągnie w grudniu roku 
podatkowego i złoży zeznanie PIT-
28, oznacza to, że dokonał wyboru/. 
Inna zmiana polega na likwidacji 
obowiązku prowadzenia ewiden-
cji przychodów przez podatnika 
płacącego ryczałt od najmu, jeśli 
wysokość przychodów nie wynika 
z umowy najmu zawartej w formie 
pisemnej, lecz z innych dowodów 
/np. dowodu wpłaty na rachunek 
wynajmującego/.

Alicja Świderek
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województwo sierpień wrzesień październik listopad
dolnośląskie 132,15 134,10 139,34 142,04

kujawsko-pomorskie 125,32 128,58 132,20 132,85
lubelskie 130,61 134,90 138,11 141,42
lubuskie 130,91 133,43 137,79 147,94
łódzkie 115,65 120,21 124,24 127,18

małopolskie 121,79 121,98 124,13 126,92
mazowieckie 130,36 134,02 138,10 140,39

opolskie 131,54 135,16 140,12 142,60
podkarpackie 130,14 130,78 134,01 134,20

podlaskie 136,33 137,93 143,17 147,07
pomorskie 127,37 130,55 135,27 137,23

śląskie 129,51 131,24 135,41 137,92
świętokrzyskie 121,28 123,14 128,32 129,70

warmińsko-mazurskie 133,32 136,30 142,03 142,96
wielkopolskie 127,67 130,74 134,81 139,75

zachodniopomorskie 129,21 132,62 135,13 143,18
POLSKA 129,83 132,77 137,15 140,14

W tabeli oznaczono: kolorem czerwonym - najwyższą cenę w danym miesiącu, a kolorem niebieskim - najniższą cenę w danym miesiącu.

Z tabeli wynika, iż w miesiącu 
sierpniu, wrześniu i październi-
ku 2018r. najwyższą średnią cenę 
skupu mleka odnotowano w woje-
wództwie podlaskim, a najniższą w 
województwie łódzkim w miesiącu 
sierpniu i wrześniu. Jeśli chodzi o 
województwo lubelskie ceny skupu 
mleka kształtowały się wyżej niż 

średnia cena w kraju w okresie mie-
sięcy 2018r. wskazanych w tabeli.

Według GUS-u w 2018r. cena 
skupu mleka była wyższa o:
• 2,3% we wrześniu niż w sierpniu,
• 3,3% w październiku niż we wrze-

śniu,
• 2,2% w listopadzie niż w paź-

dzierniku.

Wyraźnie widoczne jest zróżnico-
wanie cen skupu mleka w poszcze-
gólnych województwach.

Poniższa tabela przedstawia licz-
bę krów mlecznych w Polsce na 
przełomie lat w miesiącu grudniu 
danego roku (na podstawie danych 
GUS):

Poczynione inwestycje, proces 
koncentracji chowu krów mlecz-
nych oraz systematyczna poprawa 
technologii produkcji i materiału 
genetycznego wpływają na zwięk-
szenie się produkcji mleka, a Pol-
ska jest zaliczana do grona naj-
większych unijnych producentów 
surowca.

Od stycznia do października 
2018r. mleczarnie zakupiły łącz-
nie 9,73 mld litrów mleka (o 2,4% 
więcej niż w tym samym okresie 
ubiegłego roku). Towarzyszył temu 
spadek średniego poziomu cen tar-
gowiskowych jałówek 1-rocznych 
o 2% (do 2.202 zł/szt.), przy wzro-

ście cen krów dojnych o 0,5% do 
3.056 zł/szt.).

W okresie styczeń-październik 
2018r. w porównaniu z analogicz-
nymi miesiącami 2017r., skup mle-
ka systematycznie zwiększał się. 
Zmianie ulegały również ceny sku-
pu, które w okresie:
• styczeń-kwiecień 2018r. - wrosły 

o 0,9-7,6%
• maj-październik 2018r. - spadły 

o 1,8-8,4%  

Pod wpływem wzrostu cen skupu 
mleka ceny zbytu większości prze-
tworów mlecznych w październiku 

były wyższe niż we wrześniu. Naj-
bardziej wzrosły ceny:
• dojrzewającego sera morskiego 

o 2,6%
• mleka półtłustego: świeżego 

i UHT o 2-2,5% i odtłuszczonego 
mleka w proszku o 2,1%

• jogurtu naturalnego i śmietany 
o zawartości 18% tłuszczu wzrost 
o 1,2-1,5%

Poniższa tabela przedstawia jak 
kształtowały się średnie ceny skupu 
mleka krowiego (bez VAT) według 
województw w okresie od sierpnia 
do listopada 2018r. (według danych 
GUS) w zł za 100 litrów:

Sytuacja na rynku mleka
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Według danych z tabeli wynika, 
że pogłowie krów mlecznych po 
spadku w grudniu 2015r. wyniosło 
2.302,8 tys. szt. (spadek o 4,2% 
w stosunku do grudnia 2014r.) 
w kolejnym roku 2016 i 2017 nastą-
pił wzrost liczby krów mlecznych.

W pierwszej połowie 2018r. sta-
do krów było o 3,6% (79 tys. szt.) 
większe niż rok wcześniej i liczyło 
2.233 tys. szt. Jednocześnie wydaj-
ność krów szacowano na poziomie 
6.350 litrów/sztukę (o 2% więcej 
niż w 2017r.). 

W 2019r. w wyniku prognozowa-
nej stosunkowo niższej dynamiki 

wzrostu cen mleka możliwy jest 
powrót do zmniejszenia pogłowia 
krów. Przewiduje się, że w czerw-
cu 2019r. liczba krów mlecznych 
może wynieść 2.205 tys. szt. i być 
mniejsza o 1,3% (28 tys. szt.) niż 
w czerwcu 2018r. przy dalszym 
wzroście mleczności o 2% do 6.450 
litrów/sztukę, produkcja mleka 
w Polsce w 2019r. może ukształ-
tować się w granicy 14 mld litrów 
i być o 1,5% większa od prognozo-
wanej na rok 2018.

Agnieszka Borowska 
(na podst. danych GUS i IERiGŻ)

Rok Sztuki (w tys.) Wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego
2017 2.340,6 wzrost o 1,6%
2016 2.334,1 wzrost o 1,4%
2015 2.302,8 spadek o 4,2%
2014 2.411,7 wzrost o 1,2%
2013 2.441,9 spadek o 1,1%
2012 2.578,0 spadek o 1,8%

W dniu 11 lutego br. w pogodnej atmosferze od-
prawiliśmy dzieci na zimowisko, które tego dnia roz-
poczęło się w Białym Dunajcu koło Zakopanego.

Lubelska Izba Rolnicza zorganizowała w styczniu br. 
nabór dzieci oraz wychowawców na zimowisko min. 
do Białego Dunajca. Wypoczynek został zorganizo-
wany w sumie dla 33 osób z województwa lubelskie-
go w dniach od 11.02.2019-20.02.2019 r. w Białym 
Dunajcu. Warunkiem zakwalifi kowania się dziecka na 
zimowisko było ubezpieczenie co najmniej jednego 
z rodziców w KRUS-ie. Dzieci ferie zimowe spędziły 
w pensjonacie „U Guta”. W programie zimowiska było 
dużo atrakcji min. pobyt w AQA PARKU, wycieczki 
do Zakopanego, Poronina, Herendy, kurs jazdy na nar-
tach - snowboard, konkursy, zabawy na śniegu i wiele 
innych atrakcji.

Wypoczynek zimowy dla dzieci w ramach promocji 
zdrowia i profi laktyki zdrowotnej został dofi nasowa-
ny ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego 
uczestnika. Fundusz Składkowy udziela dofi nansowania 
na organizacje wypoczynków letnich oraz zimowych dla 
dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpie-
czenia społecznego. Organizatorzy wypoczynków wyła-
niani są w drodze konkursu ofert, który ogłaszany jest na 
stronie Funduszu Składkowego w okresie letnim(kolo-
nie i półkonie) oraz zimowym(kolonie).

Lubelska Izba Rolnicza po rozstrzygnięciu konkursu 
ofert przez Fundusz Składkowy będzie prowadzić nabór 
na letni wypoczynek dla dzieci. Oferta wakacyjna dla 
dzieci zostanie przedstawiona na naszych stronach inter-
netowych w czerwcu 2019 roku. 

Małgorzata Karasek

Lubelska Izba Rolnicza 
organizatorem zimowiska dla dzieci 2019
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W dn. 6-8 lutego 2019 r. Lubelska 
Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd 
studyjno - szkoleniowy, którego jed-
nym z ważniejszych punktów była 
wizyta na targach Fruit Logistica 2019 
w Brelinie. Wśród rolników i Delega-
tów LIR znaleźli się: Wiceprezes LIR 
Gustaw Jędrejek, Delegat do KRIR Ja-
nusz Skrzypek, Kierownik OZ/Chełm 
LIR Dorota Frącek oraz pracownik 
Biura LIR Dawid Wysmulski.

W pierwszym dniu wyjazdu w Kal-
sku odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli i delegatów Lubelskiej Izby 
Roliczej z Zarządem Lubuskiej Izby 
Roliczej: Prezesem Stanisławem My-
śliwcem, Wiceprezesem Stanisławem 
Madejem oraz przedstawicielami Za-
rządu Alfredem Kałużnym i Czesła-
wem Hładkim, jak również Delegatem 
do KRIR Tadeuszem Swaryczewskim 
oraz Dyrektor Biura Lubuskiej Izby 
Rolniczej Anną Słowik. Podczas spo-
tkania wskazano na aktualne problemy 
dotyczące obydwu województw, roz-
mawiano min. o przemieszczającym 
się ze wschodu Afrykańskim Pomorze 
Świń, ptasiej grypie w lubuskiem – za-
głębiu drobiowym, owocach miękkich 
czy różnicach w wegetacji i jakości 
gleb obydwu województw.

Drugi dzień minął na zwiedzaniu tar-
gów Fruit Logistica 2019 w Berlinie, 
gdzie każdy kontynent i poszczególne 
kraje prezentowały się na osobnych 
stoiskach. Poza tym można było obej-
rzeć maszyny do uprawy i przetwór-
stwa min. owoców i warzyw. Ogrom-
ne stoisko na targach posiadała Polska, 
a szczególnie województwo lubelskie, 
gdzie przedsiębiorcy prezentowali lo-
kalne soki i przetwory wspólnie z ta-
kimi organizacjami jak KOWR, Rynek 

Wyjazd studyjno-szkoleniowy 
na targi berlińskie Fruit Logistica 2019
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Elizówka czy UM Województwa 
Lubelskiego. 

Trzeciego dnia wspólnie z Dy-
rektor Lubuskiej Izby Roliczej za-
planowano wizyty w instytutach 
naukowych i prężnych gospodar-
stwach. Pierwszym punktem była 
wizyta w Instytucie Nauk o Żyw-
ności i Agrotechniki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, gdzie odbywa-
ją się min. badania nad produkcją 
win, co przedstawiała inż. Aneta 
Laskowska.

Następnym punktem był Lubu-
ski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń 
Agrotechnicznych, gdzie również 
odbywają się badania dot. produk-
cji żywności czy biogazowni, jak 
również opracowywanie techno-
logii produkcyjnych, o czym opo-
wiadał Prezes Zarządu - Wojciech 
Szefner.

Kolejno odwiedzono hodowlę 
650 szt. bydła mlecznego w 1300 
ha gospodarstwie z biogazownią, 
które prezentował właściciel go-
spodarstwa.

Złożono również wizytę w pręż-
nie rozwijającej się winnicy w Mo-
zowie. Młody i przedsiębiorczy 
właściciel opowiadał o swoich 
początkach oraz o ciekawostkach 
z branży winiarskiej, nowych moż-
liwościach dot. upraw winorośli 
czy o ocieplającym się klimacie 
sprzyjającym uprawie wina.

Wyjazd studyjno – szkoleniowy 
Lubelskiej Izby Roliczej do Lu-
buskiej Izby Roliczej okazał się 
bogaty w wiedzę i innowacje. Pra-
gniemy serdecznie podziękować za 
gorące przyjęcie naszej grupy Za-
rządowi LIR, Delegatowi do KRIR 
oraz szczególnie Pani Dyrektor 
Biura LIR za pokazanie nam bar-
dzo ciekawych instytucji i gospo-
darstw rolnych.

Dawid Wysmulski
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Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 1) w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach 
w 2018 roku.

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 2) w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 roku wynosi 10,81 ha.

1) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, 
zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2018, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym wojewódz-
twie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.
2) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako 
działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2018 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2018.

Jednostka podziału administracyjnego kraju Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 
w gospodarstwie rolnym w 2018 roku (w hektarach)

Województwo dolnośląskie 16,72
Województwo kujawsko-pomorskie 16,14

Województwo lubelskie 7,86
Województwo lubuskie 21,52
Województwo łódzkie 7,84

Województwo małopolskie 4,10
Województwo mazowieckie 8,68

Województwo opolskie 18,69
Województwo podkarpackie 4,83

Województwo podlaskie 12,44
Województwo pomorskie 19,42

Województwo śląskie 7,85
Województwo świętokrzyskie 5,77

Województwo warmińsko-mazurskie 23,05
Województwo wielkopolskie 13,74

Województwo zachodniopomorskie 30,78

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 8 października 
2018 r.

Średnie ceny i wielkości gruntów wg. GUS

Województwo
Grunt orny

ogółem dobry (klasy I, II, IIIa) średni (klasy IIIb, IV) słaby (klasy V, VI)
w złotych za hektar

Dolnośląskie 35 947 47 500 35 000 28 500
Kujawsko-pomorskie 56 620 67 753 56 498 42 682
Lubelskie 31 660 47 836 31 902 20 698
Lubuskie 28 856 33 800 30 636 24 766
Łódzkie 37 785 51 240 39 700 27 713
Małopolskie 31 290 36 651 29 042 21 969
Mazowieckie 40 785 55 961 41 474 30 989
Opolskie 47 117 65 850 44 492 30 401
Podkarpackie 24 306 30 275 23 364 17 244
Podlaskie 41 517 59 375 44 808 35 389
Pomorskie 38 724 56 538 40 146 32 169
Śląskie 34 153 53 777 36 410 20 230
Świętokrzyskie 27 440 35 901 24 621 18 938
Warmińsko-mazurskie 43 174 51 185 45 477 36 991
Wielkopolskie 59 949 77 215 62 695 42 272
Zachodniopomorskie 28 385 34 896 28 981 22 817
POLSKA 44 252 54 781 45 657 32 257

wrzesień 24, 2018

źródło: GUS
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W sytuacji gdy zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że wskutek za-
stosowania środków ochrony roślin 
nastąpiło zatrucie pszczół, zaintere-
sowany pszczelarz może wystąpić 
do właściwego ze względu na usy-
tuowania pasieki Urzędu Gminy lub 
Urzędu Miasta o powołanie Komisji, 
której działalność ma doprowadzić 
do udokumentowania i uwierzytel-
nienia zaistniałego faktu.

W skład Komisji winien wchodzić 
przedstawiciel Urzędu Miasta lub 
Urzędu Gminy, inspektor weteryna-
ryjny, inspektor PIORIN oraz przed-
stawiciel organizacji pszczelarskiej.

Podstawą prawną jest ustawa 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dach gminnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późń. zm.).

Komisja ustala wielkość i zakres 
zaistniałej szkody oraz właścicie-
la plantacji, na której zastosowano 
środki ochrony roślin stanowiące 
prawdopodobną przyczynę ostrego 
zatrucia. Powołanie tego zespołu 
powinno nastąpić niezwłocznie – 
pobranie próbek martwych pszczół 
oraz roślin z opryskiwanego pola po 
kilku dniach od zdarzenia zmniejsza 

skuteczność i celowość powyższych 
działań.

Skład zespołów do oceny szkód po-
winien być znany w Urzędzie Gminy 
lub Urzędzie Miasta na wypadek wy-
stąpienia takich sytuacji. Organizacje 
pszczelarskie danego województwa 
mogą zwrócić się do PIORIN oraz 
Wojewódzkiego Lekarza Weteryna-
rii o przekazanie samorządom gmin-
nym wykazu osób (przedstawicieli) 
mogących uczestniczyć w Komi-
sjach ds. wytruć pszczół z danego 
terenu. Wspomniana Komisja powo-
łana przez wójta/burmistrza na wy-
padek gdyby zdarzenie wystąpiło, to 
nic innego niż tylko kartka papieru 
z danymi do ewentualnego kontaktu 
w przypadku wystąpienia zatrucia. 
Pozwoli to zdecydowanie skrócić 
czas ustalenia przyczyn.

Pomimo tego, że istnieje fakulta-
tywność w kwestii powołania Komi-
sji przez Urząd Gminy lub Miasta, 
to jednak nie odnotowano przypad-
ku odmowy. Pszczelarze zwracając 
się z prośbą do wójta lub burmistrza 
o powołanie takiej Komisji mogą 
poprosić też o wyznaczenie osoby, 
która w Urzędzie Gminy lub Miasta 
mogłaby przyjmować zgłoszenia za-
truć pszczół. Należy brać pod uwagę, 
że powyższe działanie ma charakter 
przede wszystkim prewencyjny.

Numer telefonu do osoby przyj-
mującej zgłoszenia może być wi-
doczny na tablicy ogłoszeń urzędu 
oraz w miejscowościach przynależ-
nych do danej gminy. Daje to wiedzę 
osobom stosującym środki ochrony 
roślin, że istnieje pewnego rodza-
ju monitoring, co daje nadzieję na 
ograniczenie ilości zabiegów wy-
konywanych w sposób zagrażający 

środowisku. Bardzo pozytywnym 
przykładem tego typu działań jest 
Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec 
z dn. 07.05.2015 r. powołujące Ko-
misję nie w sprawie a na wypadek 
wystąpienia zdarzenia.

Komisja od czasu jej powołania nie 
miała potrzeby ani razu się zebrać. 
Nie można wykluczyć, że to wiedza 
o istnieniu tejże Komisji powoduje 
podniesienie kultury wykonywania 
zabiegów chemicznej ochrony roślin.

Wiadomym jest, że rolnicy wyko-
nujący zabiegi chemicznej ochrony 
roślin w sposób zagrażający środo-
wisku i pszczołom są w zdecydowa-
nej mniejszości, to jednak przypadki 
zatruć pszczół są faktem i w tym celu 
pszczelarze powyższe kroki mogą 
podejmować.

Działania te jako jedne z wie-
lu mogą przyczynić się do wzrostu 
świadomości społeczeństwa i ogra-
niczyć występowanie sytuacji skraj-
nie nieodpowiedzialnego stosowania 
środków ochrony roślin.

Należy podkreślić, że powołanie 
takiej Komisji nie ma na celu antago-
nizować środowisk pszczelarzy i rol-
ników a jedynie wszelkimi dostępny-
mi metodami zwiększać świadomość 
ludzi, jak wielką rolę odgrywają za-
pylacze w gospodarce rolnej.

Powyższe działania zostały prze-
prowadzone w województwie lubel-
skim. Samorządy posiadają wykazy 
przedstawicieli PIORIN oraz Wo-
jewódzkiego Lekarza Weterynarii. 
Zainteresowani pszczelarze mogą 
zwracać się do samorządów i takie 
Komisje powstają.

Pszczelarze Lubelszczyzny

Działania na rzecz ograniczenia ryzyka 
związanego ze stosowaniem środków ochr. roślin



OCHRONA ZAPYLACZY TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK PRAWNY, ALE RÓWNIEŻ GWARANCJA
UZYSKANIA WYSOKIEGO I DOBREJ JAKOŚCI PLONU

informuj właścicieli pasiek 
o planowanych zabiegach

zapoznaj się szczegółowo
z treścią aktualnej etykiety

OCHRONY ROŚLIN
ZABIEG

NIE

ZAGRAŻAŁ
ZAPYLACZOM

POZWÓL, ABY

zabiegi ochronne wykonuj wieczorem, 
po zakończeniu oblotu przez zapylacze 
kwitnących upraw i chwastów 

PSZCZOŁA

MIODNA

TRZMIEL

ZIEMNY

TRZMIEL

KAMIENNIK

MURARKA

OGRODOWA

I W
IELE

INNYCH

PSZCZOLINKA

WIOSENNA

pamiętaj o toksyczności
i okresie prewencji

zapobiegaj znoszeniu
cieczy użytkowej

podczas zabiegu zachowaj 
odpowiednie odległości od pasiek

pamiętaj, że każdy błąd może 
spowodować zatrucie i ginięcie 
zapylaczy

stosuj tylko środki 
dopuszczone do obrotu

stosuj niechemiczne
metody ochrony roślin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
www.gov.pl/web/rolnictwo
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Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
www.ior.poznan.pl
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