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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

DANE KONTAKTOWE:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Żurawia 24 lok. 15
00-515 Warszawa
tel. 668 172 572
wybory@krir.pl

Dolnośląska Izba Rolnicza
ul. Wiejska 29
52-411 Wrocław
tel. 508 087 735
sekretariat@izbarolnicza.pl

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
Przysiek k. Torunia
87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 678 92 40, 56 678 92 41
izbarolnicza@kpir.pl

Lubelska Izba Rolnicza
ul. Pogodna 50 A/2
20-337 Lublin
tel. 81 443 60 71
lublin@lir.lublin.pl

Lubuska Izba Rolnicza
ul. Kożuchowska 15 A
65-364 Zielona Góra
tel. 68 324 62 62, 453 70 91, 453 70 92
sekretariat@lir.agro.pl

Izba Rolnicza Woj. Łódzkiego
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
tel. 42 632 70 21, 692 479 000
info@izbarolnicza.lodz.pl

Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków
tel. 12 643 16 87
mir@mir.krakow.pl

Mazowiecka Izba Rolnicza
Parzniew, ul. Wolności 2
05-804 Pruszków
tel. 22 290 25 79
sekretariat@mir.pl

Izba Rolnicza w Opolu
ul. Północna 2
45-805 Opole
tel. 77 457 23 26, 600 300 906
dyrektor@izbarolnicza.opole.pl

Podkarpacka Izba Rolnicza
Trzebownisko 615 A
36-001 Trzebownisko
tel. 17 871 40 77
pir@xo.pl

Podlaska Izba Rolnicza
Porosły, ul. Wierzbowa 57
16-070 Choroszcz
tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58
bialystok@pirol.pl

Pomorska Izba Rolnicza
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 303 19 39, 695 426 599  
gdansk@pir.home.pl

Śląska Izba Rolnicza
ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice
tel. 32 258 04 45, 34 368 15 12  
biuro@sir-katowice.pl

Świętokrzyska Izba Rolnicza
ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
tel. 41 341 10 68 
biuro@sir-kielce.pl

Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel. 89 534 05 67, 89 527 71 89
wmirol@wmirol.org.pl

Wielkopolska Izba Rolnicza
ul. Golęcińska 9L
60-626 Poznań
tel. 61 227 01 25
wybory@wir.org.pl

Zachodniopomorska Izba Rolnicza
ul. Chmielewskiego 22a/9
70-028 Szczecin
tel. 91 484 40 72, 501 652 389
wybory@zir.pl

Drodzy Rolnicy.
Polskie Izby Rolnicze to historia 
sięgająca XIX wieku. Zlikwido-
wane dekretem w 1946 r., od po-
łowy lat 90 XX wieku wznowiły 
swoją działalność, funkcjonując 
na podstawie przeprowadzanych 

co cztery lata demokratycznych wyborów. Izby rol-
nicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej 
i uczestniczą w jej realizacji.
Obecny rok to kolejne wybory do izb rolniczych, które 
odbędą się w całej Polsce 28 lipca. Już po raz szósty 
w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiada-
jący czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich 
przedstawicieli w gminie. 
Każdy kto chce, by poprawiła się jakość życia i pra-
cy rolników w Polsce, powinien wziąć odpowie-
dzialność za to dążenie do poprawy stanu rzeczy. 
Odbywa się to właśnie przez udział w wyborach. 
Wybory są najważniejszym aktem państwa demo-
kratycznego oraz podstawowym środkiem wywiera-
nia wpływu na politykę kraju. Są one także jednym  
z podstawowych obowiązków obywatelskich. W ten 
sposób rolnicy mogą zdecydować kto będzie ich 
reprezentował w celu rozwiązywania problemów 
rolnictwa i przedstawiania interesów członków sa-
morządu rolniczego. Tylko liczny udział rolników 
w wyborach do izb rolniczych może zapewnić wybór 
właściwych przedstawicieli, skutecznie walczących 
o nasze interesy.
Zachęcam również wszystkich rolników do skorzy-
stania z przysługującego im biernego prawa wybor-
czego i aktywnego ubiegania się o mandat delegata 
do izb rolniczych ze swojej gminy. Tylko sami rolnicy, 
znający specyfikę i problemy pracy na roli, najlepiej 
będą reprezentować swoje środowisko i działać na 
rzecz rozwiązywania jego problemów.

 Z rolniczym pozdrowieniem,  
  Wiktor Szmulewicz 
 Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wybory do 
Izb Rolniczych

28
lipca
2019
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Drodzy rolnicy, 
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wybo-
rami do izb rolniczych 28 lipca 2019 r. 
– zapraszam wszystkich rolników do urn, 
idźmy wybierzmy swoich reprezentan-
tów aby skutecznie wpływali na kształt 
polityki rolnej kraju. Mam nadzieję, 
że zarząd izby rolniczej zrozumie isto-
tę wolnej Polski i demokratycznych wy-
borów izbowych, poprzez lokalizację lo-
kali wyborczych do oczekiwań wybor-
ców, poprzez ustanowienie funkcji męża 
zaufania. Apeluję o powszechny, liczny 
udział, o obywatelską postawę. Obecno-
ścią przy urnach potwierdzimy ideę de-
mokracji i troski o samorząd rolniczy. 

Tegoroczne żniwa nie zapowiadają się 
optymistycznie. Bezśnieżna zima, a tak-
że duża zmienność temperatury i brak 
opadów w kwietniu miały bezpośrednio 
niekorzystny wpływ na uprawy. Metody 
Opracowane przez instytuty bazujące na 
satelitarnych wskaźnikach wzrostu roślin 
prognozują spadki plonów sięgające do 
20% w stosunku do potencjalnych war-
tości w danym regionie.

Sięgnijmy po lekturę biuletynu.

Piotr Burek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej

*Tekst autoryzowany, niemodyfi kowany.
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Lista Odmian Zalecanych do uprawy 
w województwie lubelskim w roku 2019 

bobowate grubonasienne, bobik, groch siewny, łubin żółty, soja

Bobik - charakterystyka odmian bobiku zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

1 – Capri, 2 – Fanfare, 3 – Fernando

Wstępnie rekomendowana lista odmian zalecanych do uprawy bobiku na obszarze województwa lubelskiego zo-
stała sporządzona po raz pierwszy dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowe-
go Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w latach 2017-2018, w dwóch punktach doświadczalnych w woje-
wództwie lubelskim.

Tabela 1. Bobik plon nasion zalecanych odmian (% wzorca).

Lp. Odmiana
Rok wpisania do 

krajowego rejestru
/ rok włączenia do LOZ

Plon ziarna
średnia

(2017-2018)  Hodowca

Wzorzec dt/ha 48,0
niskotaninowe

1 Fernando 2016/2019 101 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR
wysokotaninowe

1 Capri 2018/2019 110 Saaten-Union Polska Wągrowiec
2 Fanfare 2017/2019 103 Saaten-Union Polska Wągrowiec

Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian

Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2018).

Lp. Odmiana
Wysokość 

roślin 
cm

Wyleganie skala 9°
Masa 1000 

nasion 
g

Zawartość

po zakończeniu 
kwitnienia przed zbiorem

białka 
ogólnego
% s.m.

włókna 
surowego

% s.m.
1 Fernando 108 7,7 7,6 460 29,8 9,4
2 Capri 111 7,6 7,5 515 28,5 9,4
3 Fanfare 108 7,6 7,7 511 27,7 10,0

Fernando - Odmiana niesamokończąca (tradycyjna), niskotaninowa, przydatna do uprawy na zbiór nasion pa-
szowych. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnie-
nia dość długi. Wysokość roślin średnia. Wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem bardzo małe. Po-
datność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego średnia do małej. Równomierność 
dojrzewania dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawar-
tość białka ogólnego w nasionach duża, zawartość włókna surowego dość mała, znikoma zawartość tanin. Zabar-
wienie okrywy nasiennej jasne. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada 
roślin około 50 szt./m2. W dwuletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 101% 
wzorca. 
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Capri - Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion bardzo 
duży, białka bardzo duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia dość krótki. 
Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia 
dość duża i przed zbiorem średnia. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowe-
go (czekoladową plamistość i rdzę bobiku) średnia, na askochytozę bobiku średnia do dość małej. Masa 1000 na-
sion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, zawartość włókna surowego średnia. Odpo-
wiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. W dwuletnim 
cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 110% wzorca. 

Fanfare - Odmiana syntetyczna, niesamokończąca, wysokotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon 
nasion bardzo duży, białka duży. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. 
Równomierność dojrzewania dobra. Wysokość roślin średnia. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia 
i przed zbiorem dość duże. Odporność na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego (czeko-
ladową plamistość i askochytozę bobiku) mała, na rdzę bobiku średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość 
białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kom-
pleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. W dwuletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzy-
skała plon nasion w wysokości 103% wzorca. 
...............................................................................................................................................................................................

Groch siewny - charakterystyka odmian groch siewnego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

1 – Arwena, 2 – Astronaute, 3 – Batuta, 2 – Spot, 3 – Tarchalska, 4 – Tytus, 5 – Turnia

Lista odmian zalecanych do uprawy grochu siewnego na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona 
po raz dziewiąty dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego (PDO) w latach 2016-2018, w trzech punktach doświadczalnych w województwie lubelskim.
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Tabela 3. Groch siewny plon nasion zalecanych odmian (% wzorca).

Lp. Odmiana

Rok wpisania 
do krajowego 

rejestru
/ rok włączenia

do LOZ

Plon ziarna
średnia

(2016-2018) Hodowca

Wzorzec dt/ha 41,5
1 Arwena 2015/2018 103 DANKO Hodowla Roślin Choryń

2 Astronaute * 2017/2019 105 Saaten-Union Polska Wągrowiec

3 Batuta 2009/2012 117 DANKO Hodowla Roślin Choryń

4 Spot * 2017/2019 110 IGP Polska Poznań, ul. Wyspiańskiego 43

5 Tarchalska 2004/2011 104 DANKO Hodowla Roślin Choryń

6 Tytus * 2017/2019 106 DANKO Hodowla Roślin Choryń

7 Turnia 2011/2019 105 Poznańska Hodowla Roślin Tulce
Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian

*- średnia z lat 2017-2018

Tabela 4. Ważniejsze cechy odmian wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2018).

Lp. Odmiana
Wysokość 

roślin
cm

Wyleganie skala 9°
Masa 1000 

nasion
g

Zawartość

po zakończeniu 
kwitnienia przed zbiorem

białka 
ogólnego
% s.m.

włókna 
surowego

% s.m.

1 Arwena 74 7,7 5,4 228 21,6 6,0

2 Astronaute 80 7,8 5,6 242 21,9 5,9

3 Batuta 85 7,6 5,3 241 22,0 5,9

4 Spot 79 7,4 4,9 245 21,8 6,0

5 Tarchalska 80 7,8 5,5 247 21,3 6,1

6 Tytus 99 7,8 5,6 268 22,3 6,1

7 Turnia 80 7,2 4,1 211 21,7 6,3

Arwena – Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolist-
na, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy 
na suche nasiona do wykorzystania na paszę i kon-
sumpcję. Plon nasion duży, stabilny w latach ba-
dań. Plon białka duży. Termin kwitnienia i doj-
rzewania średni, okres kwitnienia średni. Rośli-
ny średnie do nieco niższych. Odporność na wyle-
ganie w czasie kwitnienia jest duża, a przed zbio-
rem dość duża w porównaniu do średniej. Odpor-
na na choroby. Równomierność dojrzewania śred-
nia. Skłonność do pękania strąków i osypywania 
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nasion bardzo mała. Nasiona barwy żółtej, dość drobne do bardzo drobnych, o średniej do dość małej za-
wartości białka ogólnego. Zawartość włókna surowego mała. Nasiona dość dobrze rozgotowują się. Odpo-
wiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin ok. 110 szt./m2. W trzylet-
nim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 103% wzorca. Drugi rok na LOZ dla 
Lubelszczyzny.

Astronaute - Odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche 
nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży. Ter-
min kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego, okres kwitnienia krótki do bar-
dzo krótkiego. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie. Odporność na wyleganie w czasie 
kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego średnia do dużej, na fuza-
ryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia. Nasiona żółte, masa 1000 na-
sion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach mała. Tempo rozgotowywa-
nia się nasion średnie do dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. W dwuletnim cyklu badań na 
Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 105% wzorca. Pierwszy rok na LOZ dla Lubelszczyzny.

Batuta – Odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na konsump-
cję i na paszę. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i doj-
rzewania średni do dość późnego, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości cechują się bardzo 
dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. W bardzo małym stopniu podatna na choro-
by. Rośliny dojrzewają dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. 
Odmiana żółtonasienna, nasiona średniej wielkości o zawartości białka nieco mniejszej od średniej. Odpo-
wiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych, optymalna obsada roślin ok. 110 szt./m2. W trzylet-
nim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 117% wzorca, jest to obecnie najwy-
żej plonująca odmiana w tym gatunku. Siódmy rok na LOZ dla Lubelszczyzny.

Spot - Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasio-
na, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka średni do dużego. Termin kwit-
nienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego, okres kwitnienia średni do krótkie-
go. Równomierność dojrzewania duża. Rośliny niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia śred-
nia, przed zbiorem mała do średniej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość, mącznia-
ka prawdziwego i mączniaka rzekomego – średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion duża. Zawartość białka 
ogólnego w nasionach mała, włókna surowego mała do średniej. Tempo rozgotowywania się nasion średnie 
do dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. W dwuletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzy-
skała plon nasion w wysokości 110% wzorca. Pierwszy rok na LOZ dla Lubelszczyzny.

Tarchalska – Odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na pa-
szę oraz na cele kulinarne. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na 
początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Równomier-
ność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plonowanie 
w odniesieniu do nasion i białka ogólnego duże do bardzo dużego. Zawartość białka ogólnego w nasionach 
mała. Masa 1000 nasion dość duża. Udział nasion bardzo dużych -duży, bardzo małych- bardzo mały. Odpo-
wiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych, optymalna obsada roślin ok. 120 szt./m2. W trzylet-
nim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 104 % wzorca. 

Tytus - Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasio-
na, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion średni, plon białka średni. 
Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny, okres kwitnienia bardzo długi. Równomierność 
dojrzewania mała. Rośliny średnie do wysokich. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia, przed 
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zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego duża, na fuzaryjne więdnięcie – średnia do 
dużej, na zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion bar-
dzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała do średniej, włókna surowego średnia. Tempo roz-
gotowywania się nasion małe do bardzo małego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. W dwuletnim 
cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 106% wzorca. Pierwszy rok na LOZ dla 
Lubelszczyzny.

Turnia - Odmiana pastewna, nasienna wąsolistna, o barwnych kwiatach. Plon nasion dość duży do duże-
go, białka średni. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni do dość długie-
go. Rośliny średnio wysokie. Równomierność dojrzewania mała. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie 
występuje, w końcu kwitnienia małe, przed zbiorem średnie. Podatność na choroby mała. Równomierność 
dojrzewania roślin dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała.  Nasiona drob-
ne. Zawartość białka ogólnego dość mała, włókna surowego dość mała do średniej. Odpowiednia do upra-
wy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. W trzylet-
nim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 105% wzorca. Pierwszy rok na LOZ 
dla Lubelszczyzny.
...............................................................................................................................................................................................

Łubin żółty - charakterystyka odmian łubinu żółtego zalecanych do uprawy na obszarze woj.lubelskiego.

1 – Baryt, 2 – Bursztyn, 3 – Lord

Lista odmian zalecanych do uprawy łubinu żółtego na obszarze województwa lubelskiego została sporzą-
dzona po raz pierwszy dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego (PDO) w latach 2016-2018, w dwóch punktach doświadczalnych w woje-
wództwie lubelskim.
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Tabela 5. Łubin żółty plon nasion zalecanych odmian (% wzorca).

Lp. Odmiana

Rok wpisania do 
krajowego rejestru

/ rok włączenia
do LOZ

Plon ziarna
średnia

(2016-2018) Hodowca

Wzorzec dt/ha 13,5
1 Baryt 2011/2019 104 Poznańska Hodowla Roślin Tulce
2 Bursztyn 2014/2019 103 Poznańska Hodowla Roślin Tulce
3 Lord 2006/2019 105 Hodowla Roślin Smolice, Grupa IHAR

Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian

Tabela 6. Ważniejsze cechy odmian wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2018).

Lp. Odmiana
Wysokość 

roślin
cm

Wyleganie skala 9°
Masa 1000 

nasion
g

Zawartość

po zakończeniu 
kwitnienia przed zbiorem

białka 
ogólnego
% s.m.

włókna 
surowego

% s.m.
1 Baryt 63 8,0 7,7 126 43,2 16,2
2 Bursztyn 65 7,9 7,8 129 44,7 16,2
3 Lord 64 7,9 7,8 126 43,3 15,9

Baryt - Odmiana niesamokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe, o małej zawartości alkaloidów. Plon 
nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach użytkowania. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny 
do bardzo wczesnego. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie 
występuje, w końcu kwitnienia małe, przed zbiorem dość małe. Podatność na choroby mała. Dojrzewa równomiernie. 
Nasiona średniej wielkości. Duża zawartość białka ogólnego w nasionach, tłuszczu i włókna surowego średnia. Odpo-
wiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego dobrego. Optymalna obsada roślin około 90 szt./m2. W trzyletnim 
cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 104% wzorca. 

Bursztyn - Odmiana niesamokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe, o małej zawartości alkaloidów. Plon 
nasion duży, stabilny w latach użytkowania. Plon białka dość duży. Termin kwitnienia roślin i dojrzewania wczesny. 
Okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie w fazie początku kwitnienia znikome, w końcu kwitnie-
nia małe, przed zbiorem dość małe. Podatność na choroby mała. Dość duża odporność na antraknozę. Rośliny dojrze-
wają dość równomiernie. Nasiona średniej wielkości o bardzo dużej zawartości białka ogólnego w nasionach. Średnia 
zawartość tłuszczu i dość duża włókna surowego. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego dobrego. 
Optymalna obsada roślin około 90 szt./m2. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wy-
sokości 103% wzorca. 

Lord - Odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do uprawy na nasiona przeznaczone na cele paszowe. Termin 
zakwitania bardzo wczesny, dojrzewanie wczesne do bardzo wczesnego. Długość fazy kwitnienia średnia. Termin two-
rzenia pędu głównego średni do późnego. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie w początku fazy kwitnienia nie występu-
je, w fazie końca kwitnienia bardzo małe do małego, a przed zbiorem jest małe. W warunkach sprzyjających wystąpie-
niu chorób wykazuje małą podatność na porażenie grzybami z rodzaju Fusarium. Dojrzewa bardzo równomiernie, udział 
roślin zielonych przed zbiorem bardzo mały. Plenność średnia w odniesieniu do nasion, nieco plenniejsza w plonie biał-
ka. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża do bardzo dużej, alkaloidów mała. Nasiona jasne z czarną ornamenta-
cją zawierają śladową ilość graminy. Masa 1000 nasion mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego 
dobrego. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 105% wzorca. 
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...............................................................................................................................................................................................

Soja - charakterystyka odmian soi zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

1 – Abelina, 2 – Sirelia, 3 – GL Melanie, 4 – Brunensis, 5 – Kofu, 6 – Naya

Lista odmian zalecanych do uprawy soi na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona po raz pierwszy dla 
tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) 
w latach 2016-2018, w trzech punktach doświadczalnych w województwie lubelskim.

Tabela 7. Soja plon nasion zalecanych odmian (% wzorca).

Lp. Odmiana

Rok wpisania do 
krajowego rejestru

/ rok włączenia
do LOZ

Plon ziarna
średnia

(2016-2018) Hodowca

Wzorzec dt/ha 32,3
odmiany średnio wczesne

1 Abelina 2016/2019 108 Saatbau Polska, Środa Śląska
2 Sirelia **CCA/2019 109

odmiany późne
3 GL Melanie * 2017/2019 110 IGP Polska Poznań, ul. Wyspiańskiego 43
4 Brunensis  * CCA/2019 115

odmiany bardzo późne
5 Kofu CCA/2019 120
6 Naya CCA/2019 113

Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian
*- średnia z lat 2017-2018

** CCA – odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

Tabela 8. Ważniejsze cechy odmian wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2018).

Lp. Odmiana

Wysokość Wyleganie skala 9°
Masa 
1000 

nasion

Zawartość

Roślin
Osadzenia 

najniższych
strąków

po zakończeniu 
kwitnienia

przed 
zbiorem

białka 
ogólnego

tłuszczu 
surowego

cm g % s.m.
1 Abelina 90 11,6 8,1 8,0 171 36,9 24,4
2 GL Melanie 81 11,6 8,4 8,3 181 38,6 22,7

Abelina - Odmiana średnio wczesna. Plon nasion i białka duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia 
roślin średni, okres kwitnienia długi. Początek dojrzewania i dojrzałość techniczna średnio wczesna. Rośli-
ny wysokie, najniższe strąki osadzone dość wysoko. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występu-
je, w końcu kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem dość małe. Odporność na bakteryjną ospowatość powy-
żej średniej. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków dość mała. Masa 1000 nasion śred-
nia. Zawartość białka ogólnego w nasionach średnia, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna surowego dość 



Biuletyn Informacyjny LIR 11

Nr 1/2019 (92)  Marzec

mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych i żyt-niego bardzo dobrego. Optymalna 
obsada roślin około 70-80 szt./m2. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wy-
sokości 108% wzorca. 

Sirelia - odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W trzyletnim cyklu ba-
dań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 109% wzorca. 

GL Melanie - Odmiana późna. Plon nasion duży, plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin i okres 
kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny średniej wysokości. 
Osadzenie najniższych strąków średnie. Odporność na wyleganie w końcu kwitnienia i przed zbiorem dość 
duża. Odporność na bakteryjną ospowatość i na zgorzelową plamistość średnia. Równomierność dojrzewania 
średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość w nasionach białka 
ogólnego duża, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia do małej. Optymalna obsada roślin około 70-
80 szt./m2. W dwuletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 110% wzorca. 

Brunensis - odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W dwuletnim cyklu 
badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 115% wzorca. 

Kofu - odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W trzyletnim cyklu badań 
na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 120% wzorca. 

Naya - odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W trzyletnim cyklu badań 
na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 113% wzorca. 

Opracował: dr inż. Piotr Pszczółkowski

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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Działalności promocyjno – popularyzatorska 
dotycząca roślin białkowych prowadzona w ramach 

Inicjatywy białkowej COBORU w 2019 r.
Centr alny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-

nych w Słupi Wielkiej w ramach realizacji inicjatywy 
białkowej COBORU, uprzejmie informuje i zaprasza 
do wzięcia udziału w organizowanych we własnej sieci 
doświadczalnej imprezach mających za zadanie popu-
laryzację i promocję uprawy gatunków roślin grubona-
siennych i soi oraz odmian powyższych gatunków reko-
mendowanych do uprawy na obszarze poszczególnych 
województw, a także prezentacja wyników doświad-
czalnych prowadzonych w ramach Inicjatywy białko-
wej COBORU. 

W 39 należących do COBORU stacjach doświad-
czalnych oceny odmian (SDOO) i zakładach doświad-
czalnych oceny odmian (ZDOO) pod koniec maja 
i w czerwcu zorganizowane zostaną Dni pola roślin bo-
bowatych grubonasiennych i soi. Uczestnicy spotkań 
będą mieli możliwość zapoznania się w polu z odmia-
nami roślin bobowatych grubonasiennych i soi zaleca-
nych do uprawy w danym województwie oraz prowa-
dzonymi w SDOO/ZDOO doświadczeniami odmiano-
wymi z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąstko-
listnym, łubinem żółtym, soją, a także innymi grupami 
roślin uprawnych. Dodatkowo w trakcie imprezy udzie-
lane będą porady z zakresu doboru odmian do upra-
wy, agrotechniki i ochrony chemicznej tej grupy roślin. 
Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminów poszczegól-
nych spotkań znajdują się w tabeli poniżej. 

Tabela. Terminarz „Dni pola roślin 
bobowatych grubonasiennych i soi”

W 14 należących do COBORU stacjach doświadczal-
nych oceny odmian (SDOO) i zakładach doświadczal-
nych oceny odmian (ZDOO) pod koniec sierpnia i we 
wrześniu zorganizowane zostaną Dni soi. W trakcie po-
wyższych imprez zorganizowane zostaną wyniki do-
świadczeń z soją przeprowadzone w ramach tzw. Inicja-

tywy białkowej COBORU oraz promocja uprawy soi. 
Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z naj-
nowszymi odmianami soi na poletkach pokazowych 
oraz w doświadczeniach odmianowych z soją. Dodat-
kowo w trakcie imprez udzielane będą porady z zakresu 
doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony che-
micznej soi. W Województwie Lubelskim „Dni Soi” za-
planowane są w terminie 5 września 2019r. 

W okresie jesiennym w każdym województwie odbę-
dą się zorganizowane przez SDOO Szkolenia z zakre-
su doboru i uprawy odmian roślin bobowatych, gru-
bonasiennych i soi, z uwzględnieniem wyników trzy-
letnich rozszerzonych badań odmianowych prowadzo-
nych w ramach Inicjatywy białkowej COBORU, w tym 
z 2019 roku. Terminy powyższych szkoleń zostaną po-
dane w terminie późniejszym na stronie internetowej 
w zakładce INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU. 

Dodatkowo pod koniec roku planowana jest ogólno-
krajowa konferencja poświęcona omówieniu bieżącego 
stanu prac badawczych i popularyzacji wiedzy w zakre-
sie „Inicjatywy białkowej COBORU” oraz planów na 
przyszłość. 

Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji SDOO/
ZDOO mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej 
www.coboru.pl. W związku z możliwymi ewentualny-
mi zmianami terminów niektórych spotkań, prze spo-
tkaniem prosimy telefonicznie upewnić się czy nie za-
szły zmiany. Będzie nam niezmiernie miło gościć Pań-
stwa na naszych polach doświadczalnych w trakcie po-
wyższych imprez oraz na jesiennych szkoleniach 

Centralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 

Prof. Dr hab. Edward Gacek 

L.p Województwo Lubelskie Termin 
1 SDOO w Ciciborze Dużym 26-27.06.2019
2 ZDOO w Bezku 19.06.2019
3 ZDOO w Czesławicach 25.06.2019
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Nowe odmiany jęczmienia jarego

W styczniu bieżącego roku do 
krajowego rejestru wpisano 10 no-
wych odmian jęczmienia jarego, 
pochodzącego w większości z ho-
dowli krajowych. Tylko 3 odmiany 
w tym 1 browarna pochodzą z ho-
dowli zagranicznych. Odmiany za-
rejestrowane w tym roku cechują się 
dość dobrą odpornością na choroby, 
zwłaszcza na rdzę jęczmienia oraz 
na wyleganie. Ponadto na tle innych 
odmian cechują się dobrą plenno-
ścią. Na przeciętnym poziomie 
agrotechnicznym uzyskiwano plon 
ponad 6,5t/ha, a przy intensywnej 
agrotechnice / zwiększenie nawoże-
nia azotowego o 40 kg/ha, zastoso-
wanie dolistnych preparatów wielo-
składnikowych, ochrona przed cho-
robami i wyleganiem/, plony wyno-
siły od 7,2 -7,4 t/ha.

Odmiany pastewne
Awatar- rośliny średniej wysoko-

ści, o przeciętnej odporności na wy-
leganie, cechujące się dużą odpor-
nością na plamistość siatkową, ryn-
chosporiozę oraz rdzę jęczmienia, 
a średnią odpornością na mączniaka 
prawdziwego i brunatną plamistość. 
Wyrównanie ziarna średnie o dużej 
zawartości białka. Termin kłoszenia 
i dojrzewania przeciętny.

Brandon- rośliny średniej wy-
sokości, przeciętnej odporności na 
wyleganie i dużej odporności na 
rdzę jęczmienia. Cechują się średnią 
odpornością na mączniaka prawdzi-
wego, plamistość siatkową, ciemno-
brunatną plamistość i rynchosporio-
zę. Wyrównanie ziarna małe, zawar-
tość białka duża.Termin kłoszenia 
i dojrzewania przeciętny.

Mecenas- rośliny dość wysokie 
o przeciętnej odporności na wyle-

ganie, średniej odporności na pla-
mistość siatkową, rdzę jęczmienia, 
rynchosporiozę i małej odporności 
na mączniaka prawdziwego i ciem-
nobrunatną plamistość. Wyrówna-
nie ziarna średnie. Zawartość biał-
ka w ziarnie duża. Termin kłoszenia 
i dojrzewania przeciętny.

MHR Filar- rośliny niskie, o du-
żej odporności na wyleganie, śred-
niej odporności na plamistość siat-
kową i rdzę jęczmienia, małej od-
porności na rynchosporiozę, ciem-
nobrunatną plamistość i mączniaka 
prawdziwego. Plenność dobra, wy-
równanie ziarna średnie, zawartość 
białka dość duża. Termin kłoszenia 
i dojrzewania przeciętny.

MHR Krajan- rośliny dość niskie 
o przeciętnej odporności na wylega-
nie, dużej odporności na rdzę jęcz-
mienia, średniej na rynchosporio-
zę, małej na ciemnobrunatną pla-
mistość i dość małą na mączniaka 
prawdziwego i plamistość siatko-
wą. Termin kłoszenia dość późny, 
dojrzewania przeciętny. Wyrówna-
nie ziaren średnie, zawartość białka 
dość duża. Plenność średnia.

Raptus -rośliny przeciętnej wyso-
kości, o  dość małej odporności na 
wyleganie, dużej odporności na ryn-
chosporiozę, średniej odporności na 
mączniaka prawdziwego, rdzę jęcz-
mienia, ciemnobrunatną plamistość 
oraz dość małej odporności na pla-
mistość siatkową. Wyrównanie ziar-
na średnie, zawartość białka dość 
duża. Termin kłoszenia i dojrzewa-
nia przeciętny. Plenność średnia.

KWS Fantex- rośliny dość ni-
skie o dużej odporności na wylega-
nie, dość dużej odporności na ryn-
chosporiozę, średniej odporności na 
mączniaka prawdziwego, rdzę jęcz-

mienia, plamistość siatkową i ciem-
nobrunatną plamistość. Termin kło-
szenia i dojrzewania przeciętny, wy-
równanie ziarna średnie, zawartość 
białka w ziarnie dość duża. Plen-
ność dobra.

Forman- rośliny dość niskie, 
o przeciętnej odporności na wyle-
ganie, średniej odporności na mącz-
niaka prawdziwego, rynchosporio-
zę i rdzę jęczmienia, dość małą na 
plamistość siatkową i ciemnobru-
natną plamistość. Termin kłoszenia 
i dojrzewania przeciętny, wyrówna-
nie ziaren średnie, zawartość białka 
w ziarnie duża. Plenność dość do-
bra.

Lapus- rośliny średniej wysoko-
ści, o dość dużej odporności na wy-
leganie, średniej odporności na rdzę 
jęczmienia, plamistość siatkową, 
rynchosporiozę, małą na mączniaka 
prawdziwego i ciemnobrunatną pla-
mistość. Termin kłoszenia dość póź-
ny, dojrzewania przeciętny. Wyrów-
nanie ziarna dość duże, zawartość 
białka dość duża. Plenność średnia.

Odmiana browarna
Fandaga- odmiana o wartości bro-

warnej dobrej do bardzo dobrej. Ro-
śliny średniej wysokości i dość ma-
łej odporności na wyleganie, dość 
dużej odporności na rynchosporio-
zę, średniej na mączniaka prawdzi-
wego, plamistość siatkową i rdzę 
jęczmienia oraz dość małą na ciem-
nobrunatną plamistość. Termin kło-
szenia i dojrzewania przeciętny, wy-
równanie ziarna średnie, zawartość 
białka w ziarnie dość duża. Plen-
ność średnia.

 
Alicja Świderek



Biuletyn Informacyjny LIR14

Nr 1/2019 (92)  Marzec

Lubelska Izba Rolnicza była 
współorganizatorem konkursu or-
ganizowanego przez Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego 
dla dzieci ze szkół podstawowych 
naszego województwa. Zadaniem 
konkursu były działania prewencyj-
ne polegające przede wszystkim na 
zapobieganiu wypadkom na tere-
nach wiejskich. W tym roku ogło-
szony został konkurs pod hasłem : 
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pra-
cuje a dziecko obserwuje” Miał on 
na celu promowanie wśród uczniów 
szkół podstawowych z terenów 
wiejskich pozytywnych zachowań 
związanych z pracą i zabawą na te-
renie gospodarstwa rolnego oraz po-
pularyzowanie wykazu czynności 
szczególnie niebezpiecznych zwią-
zanych z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego, których nie wolno po-
wierzyć dzieciom. 

Głównym organizatorem kon-
kursu jest KRUS zaś współorga-
nizatorami Lubelska Izba Rolni-
cza oraz Państwowa Inspekcja Pra-
cy. W ogłoszonym konkursie mogli 
brać udział uczniowie szkół podsta-
wowych w dwóch kategoriach wie-
kowych tj.: I grupa – klasy 0-III oraz 

II grupa – klasy od IV –VIII. Zada-
nie polegało na wykonaniu prac pla-
stycznych w formacie A-3 w dowol-
nej tec hnice na temat zapobiegania 
wypadkom dzieci związanym z obec-
nością w gospodarstwie rolnym ma-
szyn rolniczych. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Kolejnym 
etapem było posiedzenie Wojewódz-
kiej Komisji Konkursowej w Od-
dziale Regionalnym KRUS w Lubli-
nie w składzie 14 osób, w którym to 
uczestniczył miedzy innymi przed-
stawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Poziom merytoryczny oraz arty-
styczny zgłoszonych prac był bardzo 

wysoki. Różnorodność użytych tech-
nik plastycznych oraz pracochłon-
ność świadczył o bardzo dużym za-
interesowaniu dzieci. Komisja nie 
miała łatwego zadania. Laureatami 
konkursu zostali w I grupie wieko-
wej (klasy od 0-3):
• I miejsce - Wiktoria Tabaka – kla-

sa III Szkoła Podstawowa w Dą-
browie,

• II miejsce – Katarzyna Wypychie-
wicz – klasa I Szkoła Podstawowa 
w Kamieniu,

• III miejsce – Karol Woliński – kla-
sa 0 Szkoła Podstawowa w Nowo-
dworze.

Lubelska Izba Rolnicza współorganizatorem 
konkursu plastycznego dla dzieci
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Laureatami konkursu w II grupie 
wiekowej (klasy 4-8) zostali:
• I miejsce – Szymon Sapko – kla-

sa VII Szkoła Podstawowa w Ko-
nopnicy,

• II miejsce – Szymon Szczepaniak 
– klasa VI Szkoła Podstawowa 
w Łucce,

• III miejsce Maria Świst – klasa 
VIII Szkoła Podstawowa w Szcze-
brzeszynie.

Dodatkowo komisja wyróżniła 
po 9 osób z każdej kategorii wieko-
wej. Konkurs ma charakter ogólno-
polski. Najlepiej ocenione prace tra-
fi ły już do Ogólnopolskiej Komisji 
Konkursowej w Warszawie. 

Uroczyste podsumowanie konkur-
su naszego województwa odbyło się 
w dniu 23 maja br.  w sali konferen-
cyjnej Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczych Ubezpieczeń Społecz-
nych w Lublinie. Swoją obecnością 
zaszczycili to spotkanie nie tylko 
przedstawiciele organizatorów i pa-
tronów, ale przede wszystkim lau-
reaci wraz z rodzinami i przedsta-
wicielami szkół. Lubelską Izbę Rol-
niczą reprezentowali między inny-
mi Pan Gustaw Jędrejek – Wicepre-
zes Lubelskiej Izby Rolniczej, Bo-

gusław Janociński – Członek Za-
rządu oraz Pani Jolanta Szałas peł-
niąca funkcję Dyrektora Biura. Lu-
belska Izba Rolnicza ufundowała 
nagrody główne za zajęcie II miej-
sca w dwóch kategoriach wieko-
wych w postaci mikro wieży oraz 
atrakcyjne nagrody pocieszenia dla 
wszystkich laureatów i wyróżnio-
nych dzieci. 

Małgorzata Karasek
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Ziemniaki - czy wiemy co jemy?
Ziemniaki zajmują ważną pozycję w diecie przecięt-

nego Polaka, chociaż ostatnio często ustępuje on do-
datkom, które ostatecznie odpowiadają za wysokokalo-
ryczność dania. Największe spożycie ziemniaków jest 
w rodzinach rolniczych oraz u starszego pokolenia Po-
laków. Szacuje się, że statystyczny Polak w ciągu roku 
spożywa 112 kg ziemniaków (w  tym około 15% w for-
mie przemysłowych przetworów ziemniaczanych).

Ziemniaki są skarbnicą niezliczonej ilości składni-
ków odżywczych. Zawierają około 11-17% węglowo-
danów złożonych (skrobi), 2% białka o wysokiej war-
tości biologicznej, porównywalnej z białkiem jaja ku-
rzego, bogatego w aminokwasy egzogenne, czyli takie, 
których organizm człowieka nie jest w stanie wytwo-
rzyć. Zawartość suchej masy w bulwach wynosi śred-
nio 23% (waha się od 15% do 35%). Najwięcej wita-
min i minerałów zgromadzonych jest pod skórką ziem-
niaka. Obecność tych składników w pożywieniu neu-
tralizuje zakwaszające działanie na organizm człowie-
ka przetworów zbożowych, mięsa i ryb. Poniższa tabe-
la przedstawia % pokrycia dziennego zapotrzebowania 
na witaminy i składniki mineralne (w 150 g porcji ziem-
niaków gotowanych).

Nadrzędnym celem promocji ziemniaka powinno 
być powstrzymanie tendencji spadkowych w spożyciu 
ziemniaków w naszym kraju we wszystkich grupach 
społeczeństwa niezależnie od statusu społecznego i za-

sobności fi nansowej rodzin. Cel ten może być osiągnię-
ty poprzez przekazanie wiedzy o ziemniaku jak najszer-
szemu gronu polskiego społeczeństwa w następujących 
obszarach:
• ziemniak - cennym warzywem,
• ziemniak - relatywnie tanim warzywem,
• ziemniak - doskonałym surowcem dla przemysłu spo-

żywczego,
• polskie technologie uprawy ziemniaka - gwarantem 

bezpieczeństwa w produkcji żywności,
• czym różnią się między sobą odmiany ziemniaka i ja-

kie jest ich bogactwo użytkowania,
• umiejętność sprzedaży i kupna ziemniaków,
• transfer polskich ziemniaczanych tradycji kulinar-

nych szerokim rzeszom konsumentów w miastach, 
a szczególnie młodszemu pokoleniu.

Odmiany ziemniaka 
Według stanu na dzień 15.02.2019r. w Krajowym Reje-
strze znajduje się obecnie 97 odmian ziemniaka (w tym 
60 odmian krajowych) w grupie odmian:
1. jadalnych odmiany:
 bardzo wczesnych - 14, wczesnych - 19, średnio 

wczesnych - 26, średnio późne - 1,
2. skrobiowych odmiany:
 wczesnych - 2, średnio wczesnych - 13, średnio 

późne - 3, późne - 8.

Oprócz przebadanych w naszych warunkach przyrod-
niczo-klimatycznych odmian z Krajowego rejestru od 1 
maja 2004r. mogą być uprawiane i reprodukowane od-
miany z listy Wspólnotowego katalogu odmian roślin 
rolniczych (CCA), który tworzą odmiany zarejestrowa-
ne w poszczególnych krajach członkowskich UE. 

Jaka odmiana ziemniaka nam najbardziej 
smakuje? Czy wiemy jak się nazywa?

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba posiadać wi-
dzę na temat jakie odmiany są w Polsce uprawiane. 
Często bywa tak, że sprzedający nie ma pojęcia jaką od-
mianę ziemniaka sprzedaje. To od preferencji smako-
wych konsumentów powinno zależeć na jakie odmia-
ny jest zapotrzebowanie i takie ziemniaki powinny być 
uprawiane. Konsumenci powinni domagać się informa-
cji o odmianie ziemniaka. 

L.p.
Witaminy 
i składniki 
mineralne

% pokrycia 
dziennego 

zapotrzebowania 
1 Witamina C 57
2 Witaminy grupy B 4-17
3 Kwas foliowy 5
4 Niacyna 12
5 Potas 40
6 Magnez 22
7 Żelazo 22
8 Miedź 17
9 Jod 30
10 Fosfor 15
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Promocja w zakresie odmian powinna zwiększyć wie-
dzę konsumentów o typach kulinarnych genotypów, da-
jąc informację o najlepszym wykorzystaniu danej od-
miany w kuchni (do pieczenia, na sałatki, do smażenia 
frytek, do zup itd.).

Każda odmiana oferowana w sprzedaży powinna po-
siadać informację o przydatności dla danego kierunku 
użytkowania. Mniej istotna jest nazwa odmiany, bar-
wa skórki czy nawet kolor miąższu. Oczywiście, su-
biektywne preferencje konsumentów należy uszanować 
w proponowanej ofercie rynkowej.

Kierunki użytkowania ziemniaka
Ze względu na sposób użytkowania odmiany ziemnia-
ka dzielimy na:
• jadalne do bezpośredniego spożycia 
Ważnymi cechami, którymi kieruje się producent są plon 

i jego struktura oraz odporność na główne wirusy (ła-
twość produkcji). Cechami, które ostatecznie odmia-
ny wybierze konsument są smak i typ kulinarny (in-
formacja o typach kulinarnych ziemniaków w dalszej 
części pracy).

• przydatne do przetwórstwa spożywczego na: frytki, 
chipsy, płatki i susze

Stanowią grupę odmian, która jest akceptowana przez 
przemysł przetwórczy ze ściśle określoną technolo-
gią uprawy i specjalnymi parametrami co do surow-
ca i odmiany określonej w umowie kontraktacyjnej. 
W tym sektorze występują prawie wyłącznie odmia-
ny zagraniczne.

• przydatne do przetwórstwa przemysłowego na skrobię
Ważnymi cechami odmian skrobiowych przezna-

czonych do produkcji skrobi to zawartość skrobi i plon 
skrobi. 

Typy kulinarne ziemniaka
Typ kulinarny ziemniaka związany jest z konsystencją 
miąższu, rozgotowywaniem, mączystością, wilgotno-
ścią i strukturą ziaren skrobi. Każda z tych cech określa-
na jest w czterech stopniach:
• rozgotowywanie - tendencja do pękania i rozpływania 

miąższu w czasie gotowania,
• konsystencja - odporność ugotowanej bulwy na ucisk 

mechaniczny (np. ucisk widelca),
• mączystość - zwięzłość miąższu po ugotowaniu i jego 

tendencja do rozsypywania się,
• wilgotność - lepkość i śliskość miąższu przy przeły-

kaniu,
• struktura ziaren skrobi - określana jako delikatna lub 

szorstka.

Na podstawie wyżej wymienionych cech określany 
jest typ kulinarny lub użytkowy bulw.

W klasyfi kacji odmian ziemniaka jadalnego stosuje się 
również kolorowy kod typów kulinarnych, który zasto-
sowany może być w opakowaniach lub etykietach:
 kolor zielony - A typ sałatkowy - miąższ ma zwię-

złą delikatną strukturę. Powierzchnia bulw po ugoto-
waniu jest niezmieniona. Ziemniaki przy spożywaniu 
kroi się nożem.
 kolor czerwony - B typ ogólnoużytkowy - powierzch-

nia bulw po ugotowaniu jest lekko spękana, a bulwa 
ma lekko zwięzłą konsystencję. Miąższ jest lekko mą-
czysty, a po rozgnieceniu widelcem błyszczący. Struk-
tura miąższu jest dość delikatna i lekko wilgotna.
 kolor niebieski - C typ mączysty i do pieczenia - po-

wierzchnia bulw po ugotowaniu jest spękana, kon-
systencja dość miękka i nieco sucha. Bulwy po ugo-
towaniu i wstrząśnięciu garnkiem rozsypują się i są 
błyszczące. Struktura ziaren skrobiowych jest nieco 
szorstka. 
 kolor czarny - D typ bardzo mączysty - bulwy roz-

gotowują się całkowicie. Są bardzo suche i szorstkie. 
Ziemniaki tego typu kulinarnego to ziemniaki skro-
biowe, które mają ograniczone zastosowanie w kuch-
ni gospodarstw domowych.

Oprócz czterech podstawowych typów kulinarnych 
wyróżnia się jeszcze typy pośrednie.
Typ kulinarny ziemniaków zależy od zawartości suchej 

masy i skrobi w bulwach. Im wyższy poziom obu skład-
ników, tym ziemniaki są bardziej mączyste. Odmiany 
o małej zawartości suchej masy i skrobi należą do typu 
sałatkowego A i AB. Takie odmiany nadają się na sałat-
ki oraz zapiekanki. 
Najbardziej popularnym typem kulinarnym jest typ B, 

czyli ogólnoużytkowy. Odmiany te są odmianami naj-
bardziej uniwersalnymi i nadają się do sporządzania 
zup, smażenia w talarkach, wytwarzania: frytek, plac-
ków, kopytek, knedli, klusek, babek, kiszek ziemniacza-
nych itp. 

Podsumowanie 
Jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę sprze-

dającym, aby umieszczali informacje o odmianie ziem-
niaka oraz typie kulinarnym danej odmiany.

 Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa tematem 
ziemniaka.

Jedzmy ziemniaki - SMACZNEGO. 

Agnieszka Borowska 
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Jagoda kamczacka uprawa i odmiany
Jagoda kamczacka zwana inaczej jako suchodrzew ja-

dalny lub suchodrzew siny jest to roślina długowiecz-
na, dożywający nawet 35 lat. Krzew ma pokrój kulisty 
zwarty, osiąga wysokość 1,5 – 2 m i średnica dochodzi 
do 1,5m. Jagoda jest wytrzymała na suszę i mrozy, zno-
si spadki temperatury do – 45o C a kwiaty – przymroz-
ki do -8o C. Kwitnie pięknymi biało-żółtymi kwiatami 
o dł. do 2 cm na początku kwietnia. Owoce dojrzewa-
ją kilkanaście dni przed głównymi zbiorami truskawek 
oraz malin. Jagody podłużne o średnicy ok 1,5 cm i dłu-
gości 2,5 cm, granatowe pokryte niebieskim woskowym 
nalotem o czerwony miąższu. Są cenione ze względu 
na wysokie walory smakowe (słodko – kwaśny smak 
z charakterystyczną goryczką) oraz zdrowotne. Jagody 
są źródłem niezwykle cennych, biologicznie aktywnych 
substancji korzystnie wpływających na organizm czło-
wieka m.in. vit C i A oraz żelazo, jod, miedz. Spoży-
wanie owoców jagody kamczackiej wspomaga odpor-
ność organizmu, pomaga usunąć z niego metale cięż-
kie, a także skutki zatruć lekami. Związki polifenolowe 
zawarte w owocach mają właściwości przeciwutleniają-
ce, zwalczają wolne rodniki, które są odpowiedzialne za 
starzenie się skóry. Pomocne są również przy leczeniu 
chorób układu krwionośnego. Napar z suszonych kwia-
tów ma działanie hamujący na rozwój wirusów i bakte-
rii, może być stosowany w leczeniu przeziębienia, gry-
py czy zapalenia gardła. Należy zwrócić uwagę, że to 
jest przede wszystkim owoc deserowy, znakomicie na-
dający się na przetwory i soki, można je suszyć i mro-
zić. Są to szczególnie smaczne owoce i najwcześniej 
dojrzewające naturalnie w naszym klimacie jagody.

Jagoda kamczacka jest rośliną o małych wymaganiach 
glebowych, jednak może źle znosić długotrwałe susze. 
Roślina ta lubi stanowiska słoneczne, jednak znosi lek-
kie zacienienie.  Może być uprawiana na glebach śred-
niozwięzłych,żyznych, piaszczysto – gliniastych i gli-
niasto – piaszczystych o słabokwaśnym odczynie. Nie-
odpowiednim stanowiskiem są bardzo ciężkie gleby 
gliniaste, z wysokim poziomem wód  gruntowej, gdzie 
może wystąpić długotrwałe zalewanie systemu korze-
niowego. Poziom pH powinien wahać w granicach 5,5 
- 6,0. Nie należy sadzić krzewów na ziemiach o odczy-
nie zasadowym, ponieważ w następnym roku rośliny 
usychają. Susze powodują pogorszenie walorów sma-
kowych owoców czyli gorzknięcie oraz szybkie opa-

danie owoców. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecz-
nym, osłoniętym od wiatru, lecz z dobrą cyrkulacją po-
wietrza. Jagoda kamczacka dobrze czuje się w towarzy-
stwie innych krzewów owocowych o zbliżonych wy-
maganiach glebowych.

Duże znaczenie w uprawie tej rośliny jest prawidłowe 
przygotowanie roli przed założeniem plantacji. Przed 
sadzeniem krzewów stosujemy nawozy organiczne w 
dawce 40t/ha. Dawka 30t/ha dobrego obornika uzupeł-
nia średnio glebę w 150 kg azotu, 90 kg fosforu,210 kg 
potasu, 150 kg potasu,60 kg magnezu. Można też zasto-
sować nawozy zielone, które poprawiają strukturę gle-
by, odchwaszczają pole i dostarczają masę organiczną. 
Dobrą rośliną są rośliny strączkowe, np. bobik lub pe-
luszka. Nawozy organiczne należy zawsze wymieszać 
z wierzchnią warstwą gleby. Pamiętajmy aby dobrze 
dobrać dawki nawozów organicznych musimy wcze-
śniej zrobić analizę chemiczna gleby oraz uwzględnia-
jąc zastosowanie wcześniej zastosowane nawożenie or-
ganiczne lub jego brak. Nawozimy nawozami mineral-
nymi dopiero owocującą roślinę. Najważniejsze jest na-
wożenie azotowe, ale ważnymi pierwiastkami są fosfor, 
potas, wapń i magnez, w odpowiednich proporcjach( 
zwykle przy średniej zasobności 80-120 kg N, 50-80 kg 
K, 50-60 kg P). Krzewy co dwa lata możemy nawozić 
dobrze rozłożonym obornikiem, łącząc dawki z nawo-
żeniem mineralnym.

Na plantacjach należy sadzić co najmniej dwie róż-
ne odmiany jagody, gdyż jest to roślina obcopylna. Przy 
nasadzeniach stosuje się przeważnie rozstawy 2,5 m x 
1 m., dołki 3-4 cm głębiej niż pojemniki. Zalecane jest 
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ściółkowanie, w celu ograniczania rozwoju chwastów, 
jak i nadmiernego przesuszenia gleby. Sadzonki krze-
wów są dostępne najczęściej w szkółkach w pojemni-
kach. Sadzić je można wiosną i jesienią, choć zaleca-
ne jest sadzenie wiosenne. Nie zaleca się kupowania ja-
gody kamczackiej otrzymanej z nasion, ponieważ może 
zawiązywać owoce gorzkie i niezjadliwe. Krzew do-
rasta do 2 m wysokości o kulistym i stosunkowo sil-
nie zagęszczonym pokroju. W pierwszych latach upra-
wy krzewy nie wymagają cięć, od 6-7 roku należy prze-
prowadzić cięcie odmładzające. Cięcie roślin prowadzi-
my od początku do połowy lata, po zbiorze owoców. 
Usuwamy wtedy słabe i wiotkie, suche lub uszkodzo-
ne pędy. Zwykle wykonujemy cięcia prześwietlające 
polegające na usuwaniu ze środka najstarszych pędów, 
aby pobudzić wyrastanie nowych. Z pędów szkieleto-
wych zaś wycinamy większość przyrostów bocznych 
(ich nadmiar). Należy też usuwać pędy nisko położone, 
opadające, kładące się na ziemi, ponieważ na nich za-
wiązuje się najmniej pąków. U dobrze przyjętych krze-
wów warto usuwać wierzchołki młodych pędów, co po-
zwoli na zwiększenie liczby pąków i polepszenie kwit-
nienia, a co za tym idzie wyższe plony. Uformowane, 
dobrze przycięte rośliny obfi ciej owocują i lepiej rosną 
a jagody mają wyższą jakość. Zaniedbane, zagęszczone 
krzewy są mocniej zacienione, co powoduje utratę wa-
lorów smakowych owoców – ich gorzknięcie. Owoce 
dojrzewają od połowy maja do początków czerwca. Ja-
gody mają wydłużony, eliptyczny kształt. Osiągają dłu-
gość ok. 2 cm i szerokości ok. 1 cm.Barwa owoców jest 
ciemnofi oletowa, a wierzch pokryty jaśniejszym, nie-
bieskim, woskowym nalotem. Z jednego krzewu moż-
na zebrać 1-3 kg owoców. Owoce nie zbierane, po 7-10 
dniach opadają same. Jagody niektórych odmian mogą 
być przechowywane w chłodni nawet do 3 - 4 tygodni.

W Polsce wyselekcjonowano odmiany o smacznych 
owocach, min : ‘JOLANTA’, ‘WOJTEK’, ‘ZOJKA’. 
Znane są również odmiany rosyjskie: ‘DLINNOPŁOD-
NA’, ‘CZELABINKA’, ‘SINIGŁAZKA’, WOŁO-
SZEBNICA’ i ‘CZERNICZKA’ W produkcji towarowej 
polecane są również odmiany : ‘BAKCZARSKAJA 
JUBILEJNAJA’, ‘DOCZ VELIKANA’, ‘GORDOST’, 
‘BAKCZARA’, ‘JUGANA’, ‘SILGINKA’, STREŻEW-
CZANKA’ a także pochodzące z Kanady -’TUNDRA’, 
BOREALIS’, ‘AURORA’ i ‘HOBEYBEE’. 

Oto krótka charakterystyka polecanych odmian.
• ‘ATUT’ – odmiana polska. Dorasta do wysokości 1,5 

m, dość plenna. Z krzewu można zebrać do 4 kg owo-
ców. Dojrzewa w drugiej połowie czerwca, owoce 
średniej wielkości, smaczne.

• ‘CZARNA’- odmiana polska. Krzew średniej wielko-
ści, owoce duże i jędrne, dojrzewają już na począt-
ku czerwca. Odmiana odporna na samoistne opada-
nie owoców.

• ‘DUET’ – odmiana polska. Krzew o średniej wielko-
ści, owoce większe niż w odmianie ‘ATUT’, równo-
miernie dojrzewają od drugiej dekady czerwca. Od-
miana plenna. 

• ‘JOLANTA’ – odmiana polska. Odmiana o bardzo 
wysokich krzewach do 2 m (a nawet powyżej ). Za-
wiązują duże owoce, odmiana bardzo plenna.

• ‘CZELABINKA’ -– odmiana rosyjska. Krzew osiąga 
wysokość ok. 1,5 m. Owoce są duże, o gruszkowatym 
kształcie. Dojrzałość uzyskują na początku czerwca.

• ‘DLINNOPŁODNA’ – odmiana rosyjska. Krzew 
średniej wielkości o rozłożystym pokroju. Owoce do 
2 cm, smaczne, pozbawione goryczki, przeznaczone 
do bezpośredniego spożycia. Mają tendencję do szyb-
kiego opadania z krzewu.

• ‘ SINIGŁASKA’ – odmiana rosyjska, wczesna. Krzew 
średniej wielkości, dorasta do wysokości 1,8m. Owo-
ce wyjątkowo smaczne, dojrzewające już na począt-
ku czerwca.
Jagoda kamczacka jest uprawiana na większą skalę w 

Rosji, Kanadzie oraz Japonii. Gatunek ten ma szansę 
na wprowadzenie do krajowej produkcji towarowej ze 
względu na wczesne dojrzewanie owoców, wytrzyma-
łość na mróz i wiosenne przymrozki oraz małą podat-
ność na choroby i szkodniki.

Warunkiem sukcesu plantacji jest znalezienie pewne-
go rynku zbytu. 

Zofi a Dybała 



Biuletyn Informacyjny LIR20

Nr 1/2019 (92)  Marzec

XI Walne Zgromadzenie 
Lubelskiej Izby Rolniczej

W dniu 15 kwietnia 
2019 r. w siedzibie Lu-
belskiej Izby Rolniczej 
przy ul. Pogodnej 50A/2 
w Lublinie odbyło się XI 
Walne Zgromadzenie de-
legatów Lubelskiej Izby 
Rolniczej. W spotkaniu 
tym uczestniczyło trzy-
dziestu trzech delega-
tów reprezentujących 
województwo lubel-
skie jak również zapro-
szeni goście min. Ewa 
Szałachwiej – Dyrek-
tor Departamentu Rol-
nictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich  Urzę-
du  Marszałkowskie-
go Województwa Lubel-
skiego, Wojciech Lew-
czuk – Dyrektor Wydzia-
łu Środowiska i Rolnic-
twa Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, Wal-
demar Banach – Z-ca 
Dyrektora Lubelskie-
go Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Michał Bęt-
kowski – Z-ca Dyrekto-
ra Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Piotr Woch – Dy-
rektor Okręgowej Stacji 
Chemiczno – Rolniczej 
O/Lublin, Piotr Pszczół-
kowski – Przewodniczą-
cy Wojewódzkiego Ze-
społu Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Od-
mianowego oraz Marek 
Wojciechowski – Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa O/T Lublin. 

Zaproszeni goście przed-
stawili aktualnie realizo-
wane działania w swo-
ich instytucjach oraz pla-
ny na najbliższy rok. Po-
nadto udzielili odpowie-
dzi na liczne pytania ze 
strony delegatów.  Obra-
dy Walnego Zgromadze-
nia  prowadził Pan Piotr 
Burek – Prezes Zarzą-
du Lubelskiej Izby Rol-
niczej. Walne Zgroma-
dzenie uchwaliło mię-
dzy innymi budżet Lu-
belskiej Izby Rolniczej 
na rok 2019,  sprawozda-
nie z działalności statu-
towej Zarządu LIR, spra-
wozdanie Komisji Rewi-
zyjnej za rok 2018 i ab-
solutorium dla Zarzą-
du. Delegaci Walnego 
Zgromadzenia  odwoła-

li członka Komisji Rewi-
zyjnej, wybrali członków 
Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej oraz ustali-
li zwrot kosztów dojaz-
du dla członków komi-
sji wojewódzkiej i okrę-
gowej.  

Na spotkaniu Walne-
go Zgromadzenia dele-
gaci poruszyli wiele pro-
blemów, z którymi rol-
nicy borykają się na co 
dzień min. związanych 
ze zmianami klimatycz-
nymi spowodowany-
mi suszą,  odszkodowa-
nia za likwidację stad 
trzody chlewnej w przy-
padku choroby ASF 
i nie przestrzegania za-
sad bioasekuracji,  prze-
pisów w zakresie znie-
sienia planów nawozo-

wych dla gospodarstw 
rolnych poniżej 300 ha, 
importu zbóż z Ukrainy 
do Polski oraz zwiększe-
nia puli dopłat do ubez-
pieczenia upraw rolnych. 
Delegaci Walnego Zgro-
madzenia w trakcie dys-
kusji wypracowali wnio-
ski i stanowiska Walne-
go Zgromadzenia LIR, 
które zostały przekaza-
ne do władz samorządo-
wych, Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz 
Krajowej Rady Izb Rol-
niczych. Stanowiska 
Walnego Zgromadzenia 
zaprezentujemy Państwu 
na naszej stronie interne-
towej.   

Małgorzata Karasek
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Lubelska wojewódzka konferencja rolna 
i obszarów wiejskich 

Pod hasłem „Rola izb rolniczych 
w kształtowaniu i realizacji poli-
tyki rolnej państwa” w Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 
lubelska wojewódzka konferencja 
rolna i obszarów wiejskich. 

- Chcemy zaprezentować podsta-
wowe problemy rolnictwa w woje-
wództwie lubelskim, osiągnięcia, 
jakie mamy w tym względzie, ale 
też plany, które są niezwykle waż-
ne, i strategie, które są już obiera-
ne po to, żeby w najbliższej per-
spektywie fi nansowej Unii Euro-
pejskiej skorzystać najlepiej jak to 
tylko możliwe i  rzeczywiście re-
formować rolnictwo województwa 
lubelskiego. Ta reforma w woje-
wództwie jest cały czas konieczna 
– mówił wojewoda lubelski Prze-
mysław Czarnek otwierając spo-
tkanie.

W konferencji uczestniczyli: pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard 
Zarudzki, wicemarszałek Sejmu 
RP Beata Mazurek,  posłowie, se-
natorowie, przedstawiciele Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, Lubelskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Lubelskiej Izby Rolniczej, Urzędu 
Marszałkowskiego, a także staro-
stowie, wójtowie, burmistrzowie, 
członkowie izb rolniczych i rolnicy 
z terenu województwa lubelskiego.

Jednym z prelegentów był Pre-
zes LIR Piotr Burek. Lubelską Izbę 
Rolniczą reprezentowali także Wi-
ceprezes LIR Gustaw Jędrejek, De-
legaci LIR , Dyrektor Biura LIR Jo-
lanta Szałas, oraz pracownicy Biu-
ra Lubelskiej Izby Rolniczej.

Podczas spotkania omówiono po-
litykę rolną rządu RP, rolę Sejmu 
i Senatu w realizacji polityki rol-
nej państwa i rolę izb rolniczych 
w kształtowaniu  i realizacji polity-
ki rolnej państwa. Główne proble-
my rolnictwa i obszarów wiejskich 
w województwie przedstawił woje-
woda lubelski.

- Największym problemem rol-
nictwa w województwie lubelskim, 
tak jak w Polsce, jest brak marki. 

Można zbudować nowoczesne za-
kłady przetwórstwa, można wszyst-
ko zrobić, ale trzeba to sprzedać. 
Nie mamy marki polskiego produk-
tu przetworzonego. Musimy wy-
tworzyć taką markę z polskiego su-
rowca. Dlatego strategią dla woje-
wództwa lubelskiego jest przetwór-
stwo i wypromowanie marki - dodał 
wojewoda.

Źródło: LUW
Red. biuletynu
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Praktyczne wskazówki dla rolników 
w przypadku konieczności uboju zwierząt 

gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopyt-

nych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwie-
rzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie 
wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też 
ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu natu-
ralne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. 
W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania warto-
ści rzeźnej zwierzęcia.

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie 
wypadkowi ?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej we-
zwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem 
zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę 
powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, 
czy też uśmiercone.

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz we-
terynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojo-
wi z konieczności ?
a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem 

ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i na-
rządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi 
z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależny-
mi do niej narządami wewnętrznymi musi być prze-
wieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weteryna-
rii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przy-
datności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie ta-
kiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadze-
nia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym 
samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności ?
Ubój z konieczności powinien być dokonany przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifi kacje, tj. takie 
same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powi-
nien odbyć się ubój z konieczności ?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza 
rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do pod-

jęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszyb-
ciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, 
aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczę-
dzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, nie-
pokoju i cierpienia. Należy spełnić wymagania doty-
czące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powin-
no być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisa-
mi określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 
przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifi kacje. Po 
uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu do-
konania uboju można również, pod nadzorem wezwa-
nego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz 
jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować 
(w sposób umożliwiający ich identyfi kację z daną tu-
szą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do 
rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzę-
cia ?

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi 
zwierzęcia muszą być dostarczone następujące doku-
menty:
a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwie-

rzęcia oraz zawierające informacje na temat wetery-
naryjnych produktów leczniczych lub innych środ-
ków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego sto-
sowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okre-
sów karencji;
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b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzają-
ce korzystny wynik badania przedubojowego, datę 
i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę do-
konania uboju z konieczności oraz informację na te-
mat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narząda-
mi wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewiezio-
na do rzeźni ?

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej na-
rządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do 
rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to 
możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny 
od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapew-
nić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narzą-
dów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klima-
tyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania 
chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, 
że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?

Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę po-
winno być leczone, albo uśmiercone. W przypadku gdy 
podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:
1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez 

podanie środka usypiającego,
2) tusza może być:

a) poddana utylizacji lub
b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii prze-

znaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt fu-
terkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, na-
leży skontaktować się z powiatowym lekarzem we-
terynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, 
które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza 
lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowa-
dzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na 
własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju 
nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, nie-
mniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowa-
ne do sprzedaży.

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, 
który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narząda-
mi wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z ko-
nieczności?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na lecze-
nie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie 
uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Je-

śli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać 
utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo prze-
prowadzonego uboju z konieczności można zagwaran-
tować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzę-
cia?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi 
z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest 
badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzę-
dowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma 
na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy 
też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie 
wprowadzone na rynek. Wartość rzeźna zwierzęcia zo-
stanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oce-
niona jako zdatna do spożycia przez ludzi. Natomiast 
gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spoży-
cia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto pono-
si koszt utylizacji zależy od umowy jaka została za-
warta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym 
rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii 
przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwie-
rząt futerkowych.

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wy-
magane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa?

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z ko-
nieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub 
świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy 
zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z ko-
nieczności. Ubój świni należy zgłosić również w ter-
minie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności 
(art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o syste-
mie identyfi kacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. 
poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych 
restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń 
termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przy-
padku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawy 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfi kacji i reje-
stracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z późn.zm.).

Opracowano 
w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności 

i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Umowy kontraktacyjne i ceny referencyjne

W Sejmie o tzw. „ustawie odorowej”

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi przygotował projekt usta-
wy o zmianie ustawy o organiza-
cji niektórych rynków rolnych 
oraz ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczy-
mi. Zmiany ustawy o organizacji 
niektórych rynków rolnych doty-
czą wymogu zawierania umów na 
dostarczanie produktów rolnych.

- W porozumieniu z sadownika-
mi przygotowaliśmy i opublikowa-
liśmy w ubiegłym miesiącu wzór 
umowy kontraktacyjnej, która regu-
luje relacje handlowe między prze-
twórcami a sadownikami, a jej nie-
odłącznym elementem są przedzia-
ły cenowe, które będą musiały być 
przestrzegane – powiedział dziś 
minister Jan Krzysztof Ardanow-
ski i dodał, że kolejnym krokiem 
w ustalaniu poprawnych relacji po-
między rolnikami i przetwórcami 

jest proponowana zmiana w ustawie 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rol-
nymi i spożywczymi.

- Proponuję rozszerzenie zakre-
su nieuczciwego wykorzystywa-
nia przewagi kontraktowej o na-
bywanie produktu rolnego poniżej 
jego ceny referencyjnej, podanej 
w obwieszczeniu.  Da to Urzędowi 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów uprawnienie do podejmowa-
nia działań kontrolnych w przypad-
ku, gdyby przetwórcy nie chcieli ku-
pować produktów w tym przedzia-
le cenowym. Gdyby wykazano nie-
uczciwą konkurencję lub wykorzy-
stywanie przewagi kontraktowej na 
przetwórców będą mogły być nakła-
dane duże kary fi nansowe – podkre-
ślił szef resortu rolnictwa.

W projekcie ustawy zapropono-
wano rozwiązania polegające m.in. 
na objęciu ogniw pośredniczących 
w dystrybucji surowców rolnych 

(np. punktów skupu) wymogiem za-
wierania umów na wybranych ryn-
kach. Projekt ustawy przewiduje 
także nałożenie kar pieniężnych na 
obie strony umowy za niedotrzy-
manie minimalnego okresu obowią-
zywania umowy oraz minimalnego 
okresu od zawarcia umowy do re-
alizacji dostawy, w wysokości 10% 
zapłaty za niedotrzymanie każdego 
z tych okresów. Za niedotrzymanie 
terminu zawarcia umowy zapropo-
nowano karę w wysokości 0,5% za-
płaty za produkty nabyte, za każdy 
dzień przekroczenia terminu ale nie 
więcej niż 15%.

Projekt ustawy został przekaza-
ny celem dalszego procedowania do 
KPRM. Według ministra Ardanow-
skiego rozwiązania w nim zapro-
ponowane stanowią odpowiedź na 
oczekiwania środowisk rolniczych 
w zakresie wzmocnienia ich pozycji 
w łańcuchu żywnościowym.

 
MRiRW dn. 22 maja 2019

W dniu 13 maja 2019 r. odby-
ło się posiedzenie Parlamentarne-
go Zespołu ds. Debaty Publicznej, 
poświęcone tematyce tzw. „ustawy 
odorowej”. W posiedzeniu wzię-
ło udział ponad 150 osób, w tym 
przedstawiciele z wojewódzkich 
izb rolniczych na czele z Prezesem 
KRIR Wiktorem Szmulewiczem. 
Wszyscy zebrani na posiedze-
niu zgodzili się do tego, że projekt 
ustawy o minimalnej odległości od 
planowanego przedsięwzięcia sek-
tora rolnictwa, którego funkcjono-
wanie może wiązać się z ryzykiem 

powstawania uciążliwości zapa-
chowej należy odrzucić, ponieważ 
zaproponowane przepisy uderza-
ją w małe i średnie gospodarstwa. 
Przypominamy, że Krajowa Rada 
Izb Rolniczych odniosła się kry-
tycznie do projektu w piśmie z 11 
kwietnia 2019 r.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz 
w swojej wypowiedzi podczas po-
siedzenia Parlamentarnego Zespo-
łu ds. Debaty Publicznej, podkre-
ślił, że projekt ustawy należy od-
rzucić, a jednocześnie istnieje po-
trzeba powołania zespołu zajmują-

cego się ochroną produkcji rolnej 
na obszarach wiejskich.

KRIR, 
Jan Marciszewski
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Rządowy Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priory-

tetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Bu-
dżet Programu wynosi 103 mld zł i zakłada wsparcie 
fi nansowe dla właścicieli lub współwłaścicieli domów 
jednorodzinnych, którzy są zainteresowani ekologicz-
nymi systemami ogrzewania oraz termomodernizacją 
budynków mieszkalnych. 

Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji 
do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają 
na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej 
jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. 
Dlatego też podstawą otrzymania dofi nansowania w ra-
mach Programu, jest wymiana starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła cie-
pła spełniające najwyższe normy.

Jak się jednak okazuje, sama wymiana systemu ogrze-
wania nie jest wystarczająca. Dlatego tak ważna jest ter-
momodernizacja domów, która dodatkowo wpłynie na 
oszczędności w domowym budżecie. W ramach Progra-
mu Wnioskodawcy mogą otrzymać dofi nansowanie na 
takie przedsięwzięcia jak:
- ocieplenie przegród zewnętrznych budynku oddziela-

jących pomieszczenia ogrzewane od środowiska ze-
wnętrznego (ścian zewnętrznych, dachów, stropoda-
chów, stropy nad przejazdami, podłogi na gruncie);

- ocieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzie-
lających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewa-
nych (ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewa-
nymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nie-
ogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpo-
dłogowymi);

- wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien 
połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni prze-
zroczystych nieotwieralnych, drzwi;

 - montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej 
i elektrycznej:
a) kolektory słoneczne;
b) mikroinstalacje fotowoltaiczne,z zastrzeżeniem fi -

nansowania wyłącznie w formie pożyczki.
Bardzo istotne jest zapoznanie się z dokumenta-

cją dotyczącą Programu, którą można znaleźć na stro-
nie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 
www.wfos.lublin.pl .

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie 
najważniejszych informacji dotyczących Programu:
- Intensywność dofi nansowania dotacyjnego jest okre-

ślona na podstawie średniego miesięcznego dochodu 
na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy 
i w zależności od grupy zaszeregowania wynosi od 0 
do 90 procent.

- Okres, w którym realizowany będzie Program: od 
01.01.2018 r. do 30.06.2029.

- Program zakłada maksymalne koszty kwalifi kowane 
dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia od 
których liczony jest procent dotacji.

- Suma kosztów kwalifi kowanych przypadających na 
poszczególne przedsięwzięcia, od których jest liczo-
na wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł.

- Aby ubiegać się o dofi nansowanie, minimalna wartość 
kosztów kwalifi kowanych przedsięwzięcia musi wy-
nosić 7 tys. zł.

- Na zrealizowanie prac zawartych we wniosku o do-
fi nansowanie Wnioskodawca ma do 24 miesięcy od 
daty zawarcia umowy o dofi nansowanie, lecz nie póź-
niej niż do 30.06.2029 r.

- W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada środ-
ków własnych, na niedotacyjną część kosztów kwali-
fi kowanych może ubiegać się o niskooprocentowaną 
pożyczkę w WFOSiGW.

- W budynku nowo budowanym fi nansowany jest je-
dynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłącza-
mi, wentylacja mechaniczna oraz mikroinstalacja fo-
towoltaiczna i kolektory słoneczne. Warunkiem jest 
poniesienie kosztów do końca 2019 r.

- Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej oraz 
papierowej. W przypadku, gdy Wnioskodawca wyko-
rzystuje kwalifi kowany podpis elektroniczny lub pro-
fi l ePUAP wyłącznie w wersji elektronicznej.

Pracownicy WFOSiGW w Lublinie w dalszym ciągu 
służą swoją wiedzą oraz pomocąw Punkcie Informacyj-
nym Programu Czyste Powietrze znajdującym się przy 
al. Kraśnickiej 31, na 3 piętrze w lokalu nr 302 w godz. 
9.00 – 13.30 oraz pod numerami telefonu 81 503 00 08, 
81 503 00 30 oraz 81 503 01 04.

Opr. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
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Słoma – ważne źródło reprodukcji glebowej 
materii organicznej

W Polsce w ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany 
w produkcji rolniczej. Zboża w strukturze zasiewów 
stanowią ponad 70%, a znacząca liczba gospodarstw 
(około 43%) nie prowadzi żadnej produkcji zwierzęcej. 
Jednocześnie bardzo często w wielu gospodarstwach, 
a nawet całych rejonach kraju dominuje system 
produkcji rolniczej oparty jedynie o uprawę zbóż. 
Dodatkowo niekorzystne jest saldo bilansu materii 
organicznej gleby, które na poziomie kraju wynosi -200 
kg/ha gruntów ornych i jest zróżnicowane regionalnie. 
Wynika to ze struktury zasiewów oraz produkcji 
i stosowania nawozów naturalnych i organicznych. 
Stwarza to oczywiście określone problemy 
agrotechniczne, przyrodnicze i środowiskowe. 
W związku z powyższym w wielu gospodarstwach 
dla utrzymania zrównoważonego bilansu próchnicy 
w glebie konieczne jest przyorywanie/stosowanie 
pewnej ilości słomy. Wielkość ta jest zróżnicowana 
regionalnie, natomiast w skali całego kraju powinno się 
w ten sposób zagospodarować 3-5 mln ton słomy zbóż, 
rzepaku, kukurydzy i bobowatych. 

W gospodarstwach bezinwentarzowych, prowadzących 
jedynie produkcję roślinną i specjalizujących się 
w uprawie roślin technologicznie podobnych (zboża, 
rzepak, kukurydza, bobowate) nasuwa się pytanie, jak 
właściwe zagospodarować słomę? Pozostawić na polu, 

wzbogacając glebę w substancję organiczną czy raczej 
zebrać (przeznaczyć na sprzedaż lub wykorzystać na 
cele energetyczne) i nie mieć problemów chociażby 
z chorobami podstawy źdźbła? Decyzja powinna 
być oczywiście dobrze przemyślana i skalkulowana 
ekonomicznie. Rozpatrując jednak zagadnienie 
w sposób racjonalny wydaje się, że w dłuższej 
perspektywie czasowej wszelkie działania mające na 
celu wzrost żyzności i urodzajności gleb oraz utrzymanie 
ich w wysokiej kulturze również dla przyszłych pokoleń 
powinny mieć znaczenie priorytetowe. 

Wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych 
w IUNG nad wykorzystaniem słomy jako nawozu 
organicznego wskazują, że korzystne rezultaty można 
uzyskać tylko wtedy, gdy słoma jest dobrze rozdrobniona 
i równomiernie rozprowadzona na powierzchni 
pola. W systemie orkowym, który dominuje obecnie 
w rolnictwie naszego kraju, słoma i wszelkie resztki 
pożniwne pozostające po zbiorze rośliny przedplonowej 
powinny być dobrze wymieszane z glebą, by mogły 
zostać szybko rozłożone przez mikroorganizmy glebowe 
(bakterie, promieniowce, grzyby) i nie oddziaływały 
inhibicyjnie (fi totoksycznie) na rośliny następcze. 
Praktycznie nie stwierdzamy wówczas ujemnego 
wpływu takiego nawożenia na produkcyjność roślin, co 
przedstawiono na przykładzie pszenicy ozimej (tab. 1). 

Badana cecha
Obiekt

Średnio
bez słomy słoma 1xa/ słoma 2xb/ słoma 3xc/

Plon ziarna 6,56 6,52 6,48 6,38 6,49
Masa 1000 ziaren 42,8 43,8 43,9 43,4 43,5
Liczba kłosów/m2 570 587 560 561 570

Tabela 1. Plon ziarna i elementy plonowania pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości nawożenia słomą 
(RZD Grabów, kompleks żytni dobry)

W przyorywanej słomie wnoszone są wszystkie 
podstawowe makroskładniki, które po ich uruchomieniu 
w miarę postępującego rozkładu substancji organicznej 

w glebie, mogą być ponownie wykorzystywane przez 
rośliny uprawne (tab. 2). 

a/słoma 1x – słoma przyorywana jeden raz w 3-letniej rotacji zmianowania (słoma rzepaku); b/słoma 2x – słoma 
przyorywana 2 razy w 3-letniej w rotacji (słoma rzepaku i pszenicy); 

c/słoma 3x – słoma przyorywana każdego roku (słoma rzepaku, pszenicy i jęczmienia)
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Roślina 
Zawartość (%)

węgiel 
(C)

azot
(N)

fosfor
(P2O5)

potas
(K2O)

magnez
(MgO)

wapń
(CaO)

siarka
(S)

Pszenica 45,6 0,7 0,2 1,4 0,3 0,4 0,2
Żyto 46,6 0,5 0,2 1,2 0,1 0,3 0,2
Jęczmień 47,5 0,6 0,3 2,0 0,2 0,7 0,3
Owies 43,9 0,8 0,3 2,7 0,2 0,7 0,3
Kukurydza 45,7 0,7 0,6 2,0 0,3 0,6 0,2
Rzepak  47,1 0,7 0,3 2,5 0,2 0,5 0,1

Wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych 
przez IUNG-PIB w Puławach wskazują również, 
że stosowanie płodozmianów z dużym udziałem 
zbóż w strukturze zasiewów nie musi prowadzić do 
niekorzystnych zmian chemicznych właściwości gleby. 
Na podstawie wieloletnich badań stwierdzono tendencję 
do większej zawartości próchnicy w warstwie ornej 
gleby w płodozmianach, gdzie zboża stanowiły 75-100% 
w strukturze zasiewów. Stwierdzono również istotnie 

większe zawartości przyswajalnego fosforu, potasu 
i magnezu, co jest zjawiskiem korzystnym – nie następuje 
degradacja gleby. Potwierdzają to również wieloletnie 
obserwacje nad wpływem różnej częstotliwości 
przyorywania słomy na chemiczne właściwości gleby. 
W warstwie ornej wyraźnie zwiększała się zawartość 
przyswajalnych form składników pokarmowych 
oraz próchnicy w porównaniu z obiektem, gdzie nie 
stosowano takiego nawożenia (tab. 3). 

Na rozkład słomy w glebie mają wpływ takie czynniki, 
jak: temperatura, wilgotność i odczyn gleby, dostępność 
azotu oraz głębokość przyorania. Optymalny rozkład 
słomy zachodzi przy wilgot ności gleby 60-70%, 
odczynie pH 6,0-7,0 i temperaturze wynoszącej co 
najmniej 15°C. Przyoranie słomy na głębokość około 
8-12 cm powoduje szybki jej rozkład. Na glebach 
lekkich słomę można przyorać nieco głębiej. Należy 
natomiast unikać zbyt głębokiego przyorywania słomy 
na glebach cięższych z powodu braku tlenu w głębszych 
jej warstwach, którego defi cyt hamuje procesy rozkładu. 
Istotnym zagadnieniem jest również podanie dodatkowej 
dawki azotu na jej rozkład, ponieważ przy braku takiego 
nawożenia azot zawarty w glebie ulega biologicznemu 
uwstecznieniu i wówczas często obserwujemy wyraźne 
obniżki w plonowaniu roślin. Dolna granica zawartości 
azotu w nawozach organicznych, chroniąca przed 
trwa łym unieruchomieniem azotu mineralnego gleby, 

wynosi 12 kg·t-1. Oznacza to, że wprowadzane do 
gleby nawozy organiczne o mniejszej zawartości azotu 
wymagają zastosowania odpowiedniej korygującej 
dawki azotu mineralnego. W związku z powyższym, 
aby tempo rozkładu słomy było jak najszybsze 
i odpowiadało potrzebom pokarmowym roślin, na każdą 
tonę przyorywanej słomy na glebach średnich należy 
zastosować około 6-8 kg „N” w czystym składniku. 
Zwiększa to pulę azotu przypa dającą na 1 t słomy do 
12–14 kg (6 kg azotu zawartego w słomie + 6-8 kg 
wprowa dzonego w nawozach mineralnych) i obniża 
stosunek C:N do około 35:1, co korzystnie wpływa 
na jej rozkład. Większe dawki tego składnika należy 
zastosować na glebach lżejszych, natomiast mniejsze na 
ciężkich, gdyż gleby te są zazwyczaj bardziej zasobne 
w azot pochodzący z rezerw naturalnych gleby, a także 
z zastosowanych wcześniej nawozów. Należy również 
podkreślić, że to właśnie niedobór azotu może być 

Tabela 2. Przeciętna zawartość podstawowych makroskładników w słomie wybranych gatunków roślin uprawnych

Obiekt Próchnica 
(%)

pH 
(1n KCl)

mg/100g gleby
fosfor potas magnez

Bez słomy 1,33 6,3 13,7 12,7 4,3
Słoma 1x w rotacji 1,40 6,2 15,2 13,8 4,2
Słoma 2x w rotacji 1,42 6,3 15,1 14,4 4,4
Słoma 3x w rotacji 1,43 6,1 14,2 14,4 4,4

Tabela 3. Wybrane chemiczne właściwości gleby w zależności od częstotliwości nawożenia słomą (RZD Grabów, 
kompleks żytni dobry)
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czynnikiem ograniczającym powstawanie związków 
próchnicznych w glebie, pomimo znacznego dopływu 
do gleby nawozów organicznych zasobnych w węgiel.

W doświadczeniach wieloletnich prowadzonych 
głównie w Niemczech nie uzyskano jednoznacznej 
zależności pomiędzy ilością zastosowanej słomy 
w celach nawozowych a przyrostem zasobów glebowej 
materii organicznej. Na ogół więk sze jej przyrosty 
uzyskiwano na glebach cięższych, o większej zawartości 
próchnicy i większej aktywności biologicznej, 
a mniejsze na glebach lekkich, na których roz kład słomy 
z uwagi na defi cyt wody jest spowolniony. Również 
dodatnie saldo azotu sprzyjało wzrostowi transformacji 
związków organicznych słomy w glebową materię 
organiczną. Można przyjąć, że w gospodarstwach 
bezinwentarzowych, specjalizujących się w produkcji 
zbóż i rzepaku (90-100% w strukturze zasiewów) dla 
utrzymania względnie stałego poziomu zawartości 
próchnicy w glebie powinno być przyorywane minimum 
4 tony słomy, co wynika z współczynnika degradacji 
glebowej materii organicznej dla tej grupy roślin 
uprawianych na glebie w dobrej kulturze przy poprawnej 
gospodarce nawozowej. Każda ilość ponad wskazaną 
wartość sprzyja sekwestracji węgla organicznego 
w glebie. Z jednej tony wprowadzonej do gleby słomy 
powstaje 100 kg glebowej materii organicznej (wg 
VDLUFA – Stowarzyszenie Niemieckich Instytutów 

Naukowych i Badawczo-Wdrożeniowych), co przekłada 
się na 58 kg węgla organicznego. Brak stosowania 
nawozów organicznych i naturalnych, w tym uprawy 
międzyplonów na przyoranie prowadzi nieuchronnie do 
degradacji gleby i ubytku glebowej materii organicznej. 

Podsumowując należy stwierdzić, że dbałość 
o żyzność i urodzajność gleb jest zadaniem 
priorytetowym dla wszystkich pokoleń, zarówno 
producentów (rolników) jak i konsumentów.  Poprzez 
wybrane zabiegi agrotechniczne, tj. właściwą uprawę 
roli, w tym stosowanie uprawy konserwującej (systemy 
bezorkowe, uprawa pasowa, siew bezpośredni), 
wykorzystanie słomy i międzyplonów na przyoranie 
lub w formie mulczu, pełne nawożenie organiczno-
mineralne dostosowanego do potrzeb pokarmowych 
roślin uprawnych oraz odpowiedni płodozmian 
można korzystnie oddziaływać na wzrost biologicznej 
aktywności gleby i gromadzenie węgla organicznego 
w przypowierzchniowej jej warstwie. Takie rozwiązania 
mogą być skutecznie wdrażane do szerokiej praktyki 
rolniczej, szczególnie w dużych gospodarstwach 
rolnych specjalizujących się między innymi w produkcji 
zbóż i rzepaku. 

Dr hab. inż. Janusz Smagacz, prof. nadzw. 
IUNG-PIB w Puławach

Od 1 stycznia 2019 r. rolnicy mają nowe zobowiąza-
nia wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Pra-
wo wodne. Zobowiązania te szczegółowo określa roz-
porządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu działań mających na celu zmniejszenie zanie-
czyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszcze-
niu” z dnia 5 czerwca 2018 r. 

 Program ten zawiera warunki rolniczego wykorzy-
stania nawozów min.  

-  na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub pokry-
tych śniegiem 

- w pobliżu wód powierzchniowych, 

- na terenach o dużym nachyleniu,

- okresy nawożenia,

- warunki  oraz

- okresy nawożenia

- warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz 
postępowanie z odciekami

- dawki i sposoby nawożenia azotem

- sposób dokumentowania realizacji programu. 
Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zo-

bowiązania i obowiązki wynikające z przyjętego pro-
gramu.  Organem kontrolującym przestrzeganie poniż-
szych zobowiązań jest Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska.  

Nawożenie azotem nowe terminy, 
obowiązki i dokumenty
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Powierzchnia gospodarstw /ilość DJP/ Obowiązki rolnika
Do 10 ha  użytków rolnych lub do 10 
DJP

Zalecenia dobrej praktyki rolniczej tj. min.:
►przestrzeganie terminów nawożenia, zakazów stosowania nawo-
zów na gleby zamarznięte, zalane wodą lub pod pokrywą śnieżną 
►zapewnienie miejsca do przechowywania nawozów naturalnych 
o wystarczającej powierzchni, 
►stosowanie odpowiednich odległości podczas nawożenia  na sto-
kach o dużym nachyleniu i w pobliżu wód i ujęć wody, 

Powyżej 10 ha użytków rolnych lub po-
wyżej 10 DJP

►zalecenia dobrej praktyki rolniczej 
►ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem 
azotem,
►obliczenia maksymalnych dawek azotu albo plan nawożenia azo-
tem,

Powyżej 100 ha użytków rolnych lub 
powyżej 50 ha upraw intensywnych* 
lub powyżej 60 DJP

► zalecenia dobrej praktyki rolniczej, 
►ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem 
azotem,
►plan nawożenia azotem (bez obowiązku wykonywania prób glebo-
wych)

Prowadzące chów lub hodowlę powy-
żej 40 000 stanowisk dla drobiu lub po-
wyżej 2000 stanowisk dla świń o wa-
dze ponad 30 kg lub 750 stanowisk  dla 
macior

► zalecenia dobrej praktyki rolniczej,
► ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem 
azotem,
►plan nawożenia azotem (oparty o analizę chemiczną  gleby) za-
twierdzony pozytywną opinią przez okręgową stację chemiczno – rol-
niczą . 
►kopię planu nawozowego ma obowiązek dostarczyć do wójta/bur-
mistrza oraz do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, 

Tabela nr  1. OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI DLA GOSPODARSTW ROLNYCH W ZALEŻNOŚĆI 
OD POWIERZCHNI INTENSYWNOŚCI I SKALI PRODUKCJI OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rol-
niczego są dostępne aplikacje do sporządzania pla-
nu nawożenia azotem oraz wyliczenia maksymal-
nych dawek azotu. Kalkulatory opracowane zosta-
ły w programie MS Excel na zlecenie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obie aplikacje zawierają  arkusze do ewentualnego 
sporządzania obrotów stad zwierząt gospodarskich, 
na podstawie których wyliczana zostaje produkcja 
nawozów naturalnych w gospodarstwie. Następnie 
można sporządzić:

- obliczenia maksymalnych dawek azotu wyko-
rzystując w/w rozporządzenie w celu zaplanowania 

stosowania w gospodarstwie nawozów naturalnych 
i mineralnych azotowych w uprawach albo

- plan nawożenia upraw nawozami naturalnymi 
i mineralnymi azotowymi albo zaplanować stosowa-
nie w gospodarstwie nawozów naturalnych i mine-
ralnych azotowych w uprawach,

Obie aplikacja zawierają tabele do prowadzenia 
ewidencji stosowania nawozów naturalnych oraz mi-
neralnych azotowych.

 Przy obliczeniach powierzchni pól do nawożenia 
należy uwzględniać odległości jakie należy zacho-
wać przy stosowaniu nawozów w pobliżu wód po-
wierzchniowych.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze.

APLIKACJE DO SPORZĄDZENIA PLANU 
NAWOŻENIA AZOTEM ORAZ OBLICZENIA MAKSYMALNYCH DAWEK AZOTU
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Zalesianie 2019 - nabór wniosków od czerwca

Rolnik ubiegający się o wsparcie w ramach działa-
nia „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i popra-
wę żywotności lasów” może ubiegać się o pomoc na 
zalesianie w formie trzech premii: wsparcie na zale-
sianie, premii pielęgnacyjnej  oraz premii zalesienio-
wej. Wsparcie na zalesianie wypłacane jest jednora-
zowo, po wykonaniu zalesienia. Premia pielęgnacyj-
na przyznawana jest przez 5 lat , licząc od  dnia złoże-
nia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgna-
cyjnej. Natomiast premia zalesieniowa wypłacana jest 
przez 12 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przy-
znanie pierwszej premii zalesieniowej.

W pierwszym roku benefi cjent otrzymuje 3 płatno-
ści: wsparcie na zalesienie,, premię pielęgnacyjną oraz 
premię zalesieniową. Od drugiego do piątego  roku re-
alizacji planu zalesieniowego rolnik otrzymuje dwie 
płatności: premię pielęgnacyjną i premię zalesienio-
wą. Od szóstego roku, po uprzednim przekwalifi ko-
waniu gruntów rolnych na leśne, benefi cjent otrzymu-
je premię zalesieniową jeszcze przez 7 lat , do 12-go 
roku  licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie 
pierwszej premii zalesieniowej.

Pomoc na zalesianie jest przyznawana rolnikowi do 
gruntów rolnych , które są gruntami ornymi, sadami 
lub gruntami z sukcesją naturalną. Powierzchnia ob-
sadzona drzewkami powinna mieć co najmniej 0,1 ha 
i szerokość pow. 20m / wymagania szerokości nie do-
tyczą, jeżeli grunty te graniczą z lasem/. Maksymalna 
powierzchnia , do której rolnik może otrzymać pomoc 
na zalesienie nie może przekroczyć 20 ha.

Wnioski o taką pomoc można składać w  biurach 
powiatowych Agencji od dnia 1 czerwca do dnia 31 
lipca. Każdy złożony wniosek jest oceniany punkto-
wo. Przyznawane punkty decydują o kolejności przy-
sługiwania pomocy- lista zostanie podana 1-go paź-
dziernika. Wniosek powinien uzyskać min. 6 punk-
tów.

Punktacja wniosków:
• 14 pkt .-grunty przeznaczone do wykonania zalesie-

nia przynajmniej w części są zlokalizowane na koryta-
rzach ekologicznych w rozumieniu art.5 pkt 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody poło-
żonych na obszarze Natura 2000, określonych w pla-
nie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obsza-
ru Natura 2000,

• 12 pkt- grunty przeznaczone do wykonania zalesienia 
przynajmniej w części zlokalizowane są na obszarach 
zagrożonych erozją wodną, określonych  w załączni-
ku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 9 marca 2015r. w sprawie norm w zakresie 
dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska,

• 10 pkt- grunty przeznaczone do wykonania zalesienia 
przynajmniej w części przylegają do śródlądowych 
wód powierzchniowych/ jeżeli przynajmniej w części 
położone są w pasie o szer.5 m od krawędzi brzegu 
tych wód/, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r.- Prawo Wodne. ,

• 8 pkt- grunty przeznaczone do wykonania zalesienia 
przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu tere-
nu powyżej 12◦,

• 6 pkt -grunty przeznaczone do wykonania zalesienia 
przynajmniej w części przylegają do lasu lub obsza-
ru zalesionego/ jeżeli przynajmniej w części są poło-
żone w pasie o szer. 5 m od tego lasu lub obszaru za-
lesionego/,

• 6 pkt- grunty przeznaczone do wykonania zalesienia 
przynajmniej w części położone są na glebach V, VI, 
VI z klasy bonitacyjnej , zgodnie z ewidencją gruntów 
i budynków w rozumieniu art. pkt. 8 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi czne,

• 4 pkt grunty przeznaczone do wykonania zalesie-
nia przynajmniej w części położone w województwie 
o lesistości poniżej 30%.
W biurach powiatowych ARiMR można uzyskać in-

formację na temat dokumentów wymaganych do  złoże-
nia wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie.
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Neonikotynoidy - czasowe zezwolenie w rzepaku
15 maja 2019 r. Minister Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi podpisał czaso-
we zezwolenie dotyczące stosowa-
nia dwóch zapraw opierających się 
m.in. na jednej substancji czynnej 
z grupy neonikotynoidów, tj. Mode-
sto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. 
Zezwolenie zostało podpisane na 
podstawie art. 53 ust. 1 rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 
21 października 2009 r. dotyczące-
go wprowadzenia do obrotu środ-
ków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG oraz 
art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach ochrony roślin.

Zaprawa Modesto 480 FS uzyska-
ła zezwolenie na okres od 20 maja do 
17 września 2019 r. Ma ona za zada-
nie zwalczać chowacza galasówka 
i miniarkę kapuściankę w uprawie 
rzepaku ozimego. Te same szkodni-
ki zwalcza też druga zaprawa: Cru-
iser OSR 322 FS. Ten środek uzy-
skał czasowe zezwolenie na czas od 
1 czerwca do 28 września 2019 r.

Co ważne, po terminach końca 
czasowego zezwolenia, preparaty 
nie mogą pozostać w obrocie, ani 
nie mogą być stosowane, jak rów-
nież nie mogą pozostać w obrocie 
i być wysiewane nasiona rzepaku 
nimi zaprawione.

Zaprawy mogą być nanoszone 
tylko za pomocą profesjonalnego 

sprzętu do zaprawiania i co ważne 
zgodnie z systemem ESTA, który 
ma zapewnić jakość na całym eta-
pie produkcji, od dostawy nasion 
do zakładu aż po ich dystrybucję.

Źródło: farmer.pl
KRIR, Katarzyna Kuznowicz

Po złożeniu wniosku, a następnie po jego weryfi ka-
cji  kierownik Biura Powiatowego ARMiR wydaje po-
stanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we 
wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie lub decyzję 
o odmowie przyznania pomocy. Otrzymanie przez rol-
nika postanowienia umożliwia mu rozpoczęcie prac za-
lesieniowych. Sposób oraz termin wykonania zalesienia 
opisany jest w sporządzonym przez nadleśnictwo pla-
nie zalesienia.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia rolnik powi-
nien pisemnie powiadomić nadleśniczego o wykonaniu 
zalesienia. Po odbiorze powierzchni na gruncie nadle-
śniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia ze 
sporządzonym planem zalesienia. Oświadczenie o wy-
konaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia oraz za-
świadczenie wydane przez nadleśniczego powinny być 
złożone w biurze ARiMR w terminie do 9-go czerwca  

roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo roku 
następującego po roku, w którym zalesienie wykona-
no jesienią.

Jednorazowe wsparcie na zalesianie to kwota od 4984- 
7614zł do hektara. Do tego jest jeszcze 8,82 zł za mb 
zabezpieczenia przed zwierzyną- grodzenie 2- metrową 
siatką metalowa. W przypadku zabezpieczenia drzewek 
3 palikami otrzymamy za hektar 1132 zł.. w kolejnych 
5 latach rolnik może wnioskować o premię pielęgnacyj-
ną, wynosząca np. 

1075 zł/ha- grunty o warunkach korzystnych/ na-
chylenie terenu nie większe niż 12 stopni/, czy 1358zł 
/ha na gruntach erozyjnych. Przez kolejne lata/ do 
12-tu/ można liczyć na premię zalesieniową w wys. 
1215 zł/ha.

Alicja Świderek
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 Czasem w kilka minut nawałni-
ca, ulewny deszcz, silny wiatr, czy 
grad  niszczy nasz dorobek. Nie-
przewidziane i gwałtowne anoma-
lie pogodowe coraz częściej powo-
dują dotkliwe straty w wielu go-
spodarstwach domowych. Dlatego 
koniecznie trzeba dobrze ubezpie-
czać swój majątek.

Rolnicy zobowiązani są do za-
wierania obowiązkowych ubezpie-
czeń budynków w gospodarstwie 
rolnym od ognia i innych zdarzeń 
losowych. Pomimo ustawowe-
go obowiązku ubezpieczenia  na-
leży zwrócić uwagę na ich zakres 
ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczone są tylko budynki, 
a budowle oraz mienie ruchome 
nie są chronione ubezpieczeniowo.

Zakres zdarzeń losowych ob-
jętych obowiązkowym ubezpie-
czeniem budynków w gospodar-
stwach rolnych, również nie chro-
ni kompleksowo naszego majątku.

W Towarzystwie Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” zwracamy 
uwagę na właściwe oszacowanie 
wartości majątku, tak aby suma 
ubezpieczenia odpowiadała fak-
tycznej wartości mienia lub war-
tości ewentualnej straty, jaką mo-
żemy ponieść w wyniku działania 
żywiołu. Zaniżenie wartości bu-
dynku i zaoszczędzenie w ciągu 
roku kilkunastu złotych na składce 
może skutkować zbyt niskim od-

szkodowaniem, które nie pozwoli 
na skompensowanie poniesionych 
strat  w przypadku znacznej szko-
dy.  Również przeszacowanie war-
tości, czyli  ustalenie sumy ubez-
pieczenia na poziomie wyższym 
niż wartość majątku, nie jest roz-
sądne – zapłacimy wyższą skład-
kę, a nie otrzymamy większej 
kwoty odszkodowania niż wartość 
budynku. Dlatego jedną z najważ-
niejszych kwestii  jest prawidłowe  
ustalenie sumy ubezpieczenia. 

Zakres ubezpieczeń obowiązko-
wych można   rozszerzyć zawiera-
jąc w TUW „TUW” umowę w pa-
kiecie „Bezpieczna Zagroda”. Bu-
dynki będą ubezpieczone dodat-
kowo od skutków zalania, działa-
nia dymu i sadzy, trzęsienia ziemi, 
upadku drzew i masztów, uderze-
nia pojazdu.  Dla budynków star-
szych, w których przeprowadzo-
no remont kapitalny, czy moder-
nizację – wymiana dachu, stolarki, 
instalacji, ocieplenie - Towarzy-
stwo  stworzyło możliwość ubez-
pieczenia nakładów inwestycyj-
nych w pełnej wartości. W tym pa-
kiecie można ubezpieczyć rów-
nież budowle, małą architektu-
rę, nagrobki, ruchomości domo-
we,  mienie związane z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego oraz 
zwierzęta gospodarskie i zmaga-
zynowane ziemiopłody i materia-
ły. W naszych gospodarstwach jest 
coraz więcej urządzeń elektrycz-
nych. Pomimo stosowania zabez-
pieczeń antyprzepięciowych, co-
raz częściej w czasie gwałtownej 
burzy zniszczeniu ulegają zarów-
no sprzęty gospodarstwa domo-

wego, jak i urządzenia techniczne 
w gospodarstwie. Pakiet daje moż-
liwość ochrony od skutków prze-
pięć. Proponujemy również pokry-
cie kosztów poszukiwania przy-
czyny szkody. Często  znalezienie 
miejsca, gdzie powstało zalanie 
domu z pękniętej rury poprzedzo-
ne jest rozkuciem ścian, czy stro-
pów i przywrócenie domu do sta-
nu sprzed szkody wiąże się z du-
żym kosztem. Zdarzają się również 
problemy ze skutkami przenikania 
wód gruntowych przez fundamen-
ty czy ściany w okresie gdy wsku-
tek długotrwałych opadów podno-
si się na dłuższy czas poziom wód 
gruntowych. Takie ryzyko również 
jest objęte ubezpieczeniem w pa-
kiecie „Bezpieczna Zagroda”. Pa-
kiet ten dostępny jest również  dla 
osób mieszkających na wsi, a nie-
będących rolnikami. Ubezpieczą 
w nim  budynki, których ubezpie-
czenie jest obowiązkowe dla rol-
ników, oraz całe pozostałe mie-
nie. Różnorakie zagrożenia będące 
skutkiem coraz bardziej dynamicz-
nych i niespodziewanych zjawisk 
pogodowych zdarzają się bardzo 
często. Huragany i trąby powietrz-
ne  pojawiają się nagle w rejonach, 
gdzie wcześniej się nie zdarzały. 
Długotrwałe i obfi te deszcze za-
lewają miejsca kiedyś bezpiecz-
ne. Pojawiają się osuwiska. Gwał-
towne burze czy gradobicia wystę-
pują w kiedyś spokojnych  miesią-
cach, a powodzie przybierają kata-
strofi czne rozmiary. Przemyślane 
i szerokie ubezpieczenie staje się 
koniecznością. Zniszczeniu wsku-
tek zdarzeń losowych często ule-

Ubezpieczyć swoje mienie – to połowa sukcesu; 
ubezpieczyć je DOBRZE – to pełny sukces.
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gają również pojazdy – samocho-
dy czy maszyny rolnicze. Uszko-
dzić może je grad, huragan, spa-
dający konar czy woda podczas 
powodzi, spływu wody lub błota 
po drodze, podjeździe lub w ga-
rażu. Ochrona pojazdów w TUW 
„TUW” od skutków takich zda-
rzeń proponowana jest w produk-
tach „Auto Casco” dla samocho-
dów i „Agro Casco” dla maszyn 
i pojazdów rolniczych.  

Nasze Towarzystwo, jak co roku 
przygotowało bogatą (20 warian-
tów ubezpieczenia) ofertę ubez-
pieczenia upraw rolnych, z któ-
rej każdy zainteresowany rolnik 
może wybrać ryzyka najbardziej 
mu odpowiadające, czyli te ry-

zyka, które w największym stop-
niu zagrażają prowadzonym przez 
niego uprawom. Z uwagi na co-
raz większą częstotliwość wystę-
powania w naszym kraju anoma-
lii atmosferycznych w postaci hu-
raganów i towarzyszącym im na-
wałnic (deszcze nawalne, grado-
bicia), Towarzystwo oferuje, aż 
w sześciu wariantach, oprócz naj-
bardziej „popularnego” wśród rol-
ników ryzyka gradobicia, także 
i ryzyka deszczu nawalnego oraz 
huraganu. Taki właśnie zakres 
ubezpieczenia upraw rolnych, 
w szczególności upraw zbóż, 
rzepaku, kukurydzy oraz roślin 
strączkowych, cieszy się z roku 
na rok coraz większym zaintere-

sowaniem rolników, a dzięki ofe-
rowaniu przez TUW „TUW” tych 
ubezpieczeń z możliwością sko-
rzystania z dopłaty z budżetu pań-
stwa, ubezpieczenia te są także 
atrakcyjne cenowo.

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” posia-
da szeroką i dobrze przemyślaną 
ofertę dla mieszkańców wsi. Nasi 
przedstawiciele dobiorą dla każ-
dego właściwą ochronę. Więcej na 
www.tuw.pl .

„Informacja stanowi 
materiał promocyjny 

Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 

02-793 Warszawa, ul. Raabego 13“

UE przyjmuje nowe przepisy o nawozach
UE przyjmuje nowe przepisy do-

tyczące wprowadzania środków na-
wożących do obrotu na rynku UE. 
Rada przyjęła 21 maja 2019 r. roz-
porządzenie, które harmonizuje nor-
my dotyczące nawozów uzyskiwa-
nych z minerałów fosforanowych 
oraz z surowców organicznych lub 
wtórnych w UE i stwarza nowe 
możliwości ich produkcji i sprzeda-
ży na dużą skalę. Określa jednolite 
ograniczenia co do szeregu zawar-
tych w nawozach mineralnych za-
nieczyszczeń, takich jak kadm.

Dzięki nowym przepisom na ry-
nek UE będą mogły być wprowa-
dzane tylko te nawozy, które speł-
niają surowe ogólnounijne wymo-
gi co do jakości i bezpieczeństwa. 
Zanieczyszczenia w fosforanowych 
produktach nawozowych UE, na 
przykład kadm, mogą stanowić za-
grożenie dla zdrowia ludzi, zwie-
rząt lub roślin, dla bezpieczeństwa 
lub dla środowiska. Dlatego też 

nowe przepisy ograniczą ich zawar-
tość w nawozach. Zwiększą też pro-
dukcję i wykorzystywanie nawozów 
fosforanowych o niskiej zawarto-
ści kadmu oraz nawozów organicz-
nych, a rolnikom zajmującym się 
uprawą bardziej przyjazną dla śro-
dowiska zapewnią większy wybór 
produktów.

Zgodnie z rozporządzeniem unij-
ne produkty nawozowe noszące 
oznakowanie CE będą musiały speł-
nić pewne wymogi, aby korzystać 
ze swobodnego obrotu na rynku we-
wnętrznym UE. Dotyczą one m.in.: 
obowiązkowych maksymalnych do-
puszczalnych poziomów substan-
cji zanieczyszczających, stosowania 
określonych kategorii składników 
oraz etykietowania.

Producenci nawozów, które nie 
noszą oznakowania CE, będą wciąż 
mieli możliwość wprowadzania ich 
do obrotu na swoim rynku krajo-
wym.

Nowe rozporządzenie, które za-
stąpi rozporządzenie o nawozach 
z 2003 r., obejmuje wszystkie ro-
dzaje nawozów (mineralne, orga-
niczne, polepszacze gleby, podłoża 
do upraw itd.).

Po podpisaniu akt ukaże się 
w Dzienniku Urzędowym UE i wej-
dzie w życie 20 dni później. Za-
cznie obowiązywać 3 lata od wej-
ścia w życie.

Komisja przedstawiła swój wnio-
sek w marcu 2016 r. jako część unij-
nego planu działania dotyczące-
go gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Wniosek ma m.in. zachęcić do 
produkcji na dużą skalę nawozów 
z krajowych surowców organicz-
nych lub surowców wtórnych zgod-
nie z modelem gospodarki o obiegu 
zamkniętym, w której odpady prze-
kształca się w składniki odżywcze 
dla upraw.

KRIR 
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W sezonie wzmożonych wiosennych prac polowych 
oraz rozpoczęcie wiosennej ochrony upraw rolnych, 
rolnicy narażeni są na ryzyko zakupu podrobionych 
środków ochrony roślin. 

Problem fałszowania środków ochrony roślin dotyczy 
w różnym stopniu wszystkie kraje europejskie, według 
szacunków EUROPOL-u podrabiane ś.o.r. mogą stano-
wić nawet 10-15% rynku.

W ciągu ostatnich lat również w naszym kraju nasi-
la się sprzedaż podrabianych środków ochrony roślin 
(szacunkowo jest to ok. 1/10 wartości całego rynku).

Trzeba mieć świadomość istniejącego ryzyka oraz 
konsekwencji jakie mogą się pojawić po zastosowaniu 
nielegalnych pestycydów.

Rolnik stosujący nieprzebadane, nielegalne produkty 
naraża się na następujące straty:
• całkowite zniszczenie plonów,
• przekroczenie poziomów pozostałości,
• skażenie gleby,
• utratę dochodu.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi do ochrony roślin można stosować jedynie środki 
ochrony roślin dopuszczone do obrotu na podstawie ze-
zwoleń wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi - nabyte:
• wyłącznie w oryginalnych opakowaniach,
• w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
• w uprawnionych do tego punktach sprzedaży.

Głównym celem walki z procederem fałszowania 
środków ochrony roślin jest ochrona środowiska natu-
ralnego (gleby, wody i organizmów żywych) oraz zdro-
wia i bezpieczeństwa konsumentów (zastosowanie nie-
sprawdzonych preparatów stanowi istotne niebezpie-
czeństwo dla człowieka, gdyż w żywności pozostają 
nieznane i nieprzebadane substancje, a przy zatruciach 
brak jest odpowiedniego postępowania przy leczeniu).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do ochrony 
upraw można stosować wyłącznie ś.o.r. dopuszczone 
do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub po-
zwoleń. Wykaz tych środków znajduje się w rejestrze 
udostępnionym na stronie internetowej MRiRW (tam 
możemy również wyszukać interesujący nas środek 
ochrony roślin oraz ich etykiety).

Oryginalne opakowania są zaopatrzone w czytelną 
etykietę-instrukcję stosowania środka ochrony roślin 
(w języku polskim) z wyraźnym zaznaczeniem nazwy 
producenta, daty produkcji oraz numeru partii.

Przed zakupem pestycydów warto sprawdzić, czy 
dany środek jest dopuszczony do obrotu i czy przedsię-
biorca oferujący ś.o.r. jest wpisany do rejestru przed-
siębiorstw wykonujących działalność w zakresie wpro-
wadzania do obrotu lub konfekcjonowania ś.o.r. Rejestr 
przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia 
dostępny jest na stronie internetowej PIORiN-u.

Na bieżąco trzeba śledzić rejestr dopuszczonych do 
obrotu i stosowania ś.o.r., aby zastosować dopuszczo-
ne do stosowania środki, a następnie wpisać wykona-
nie zabiegów do „Ewidencji zabiegów ochrony roślin”.

Po dokonaniu zakupu ś.o.r. zawsze należy żądać do-
wodu zakupu (faktura, paragon), który jest podstawą do 
reklamacji i zwrotu opakowań za zakupione ś.o.r.

Stosowanie nieoryginalnych pestycydów oprócz za-

Jak zabezpieczyć się przed zakupem 
fałszywych środków ochrony roślin?
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grożenia dla rolnictwa i środowiska naturalnego może 
przyczynić się nie tylko do zniszczenia upraw roślin-
nych, ale może również spowodować znaczną zniżkę 
plonów, co w konsekwencji przyczyni się do znacznych 
strat fi nansowych, może także wpłynąć na bezpieczeń-
stwo osób je stosujących oraz bezpieczeństwo produ-
kowanej żywności np. liczne przypadki wykrycia szko-
dliwych substancji w środkach spożywczych, czy też 
w produktach przeznaczonych dla dzieci.

W przypadku zatrucia podrobionym środkiem ochro-
ny roślin , brak jest właściwej informacji na opakowa-
niu umożliwiającej udzielenie skutecznej pomocy le-
karskiej.

Większość nielegalnie sprzedawanych preparatów 
trafi a na nasz rynek z Chin i innych krajów azjatyckich, 
a także z państw dawnego Związku Radzieckiego. Pre-
paraty te przekraczają granicę w opakowaniach zbior-
czych jako półprodukty. Ten przestępczy proceder przy-
brał charakter działalności zorganizowanej, a z uwagi 
na coraz wyższy poziom usług poligrafi cznych i inno-
wacyjne technologie produkcji opakowań detalicznych 
bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe jest odróż-
nienie oryginału od podróbki.

Aby ustrzec się przed możliwością nabycia podrobio-
nych środków ochrony roślin producenci rolni powin-
ni zwrócić szczególną uwagę nie jedynie na samą ofertę 
cenową, ale także na system dystrybucji i zasady sprze-
daży oferowanych preparatów chemicznych, aby nie 
dokonywać zakupu w przypadkowych miejscach np. na 
targowiskach, w punktach sprzedaży obwoźnej, czy za-
kupy przez internet itp.

Podstawowe zasady postępowania przy wyborze i zaku-
pie środków ochrony roślin:
• nie kupować od przygodnych sprzedawców,
• mieć ograniczone zaufanie do „ofert specjalnych”,
• sprawdzać uprawnienia oferenta sprzedaży wysyłkowej,
• żądać dowodu zakupu za zakupione produkty,
• sprawdzać zabezpieczenia i oznakowania stosowane 

przez producenta,

• dokonywać zakupów w hurtowniach i sklepach, które 
posiadają stosowne zezwolenia, oferujące dodatkowo 
odbiór pustego opakowania po zużytym preparacie,

• stosować pestycydy w opakowaniach z trwale przy-
mocowaną etykietą, która jest jednocześnie instrukcją 
stosowania - musi być ona w języku polskim.

Handel ś.o.r. jest kontrolowany przez Państwową In-
spekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa zarówno na po-
ziomie dystrybutora jak i użytkownika. Nad legalnym 
obrotem czuwają też organy ścigania i służby celne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczą-
cych autentyczności środków ochrony roślin należy 
skontaktować się z najbliższym Inspektoratem Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa (adresy znajdują się na stronie 
internetowej www.piorin.gov.pl).

Należy pamiętać, że metody administracyjne i dzia-
łania organów kontrolnych przy tak powszechnej skali 
zjawiska mogą dać jedynie ograniczone efekty.

Podrabiane produkty oferowane jako środki ochro-
ny roślin to przede wszystkim poważne zagrożenie dla 
produkcji żywności, czyli dla wszystkich uczestników 
rynku, co w konsekwencji skutkuje podważeniem za-
ufania publicznego do produkowanej żywności.

Wszystkie dopuszczone do legalnej sprzedaży ś.o.r. 
podlegają surowym regulacjom prawnym, które zapew-
niają bezpieczeństwo stosowania i produkcji żywności, 
a oferowane podróbki nie są przebadane pod tym ką-
tem.

Tylko wysoka świadomość producentów rolnych 
i stosowanie podstawowych zasad postępowania przy 
zakupie środków ochrony roślin uchroni od konse-
kwencji zastosowania fałszywych środków ochrony ro-
ślin.

Stosując oryginalne środki ochrony roślin dbamy nie 
tylko o swoje plony, ale również o zdrowie swoje i in-
nych, a dodatkowo chronimy otaczające nas środowisko.

Agnieszka Borowska
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Ilu jest rolników w Polsce? Pozornie proste pytanie, 
ale odpowiedź nie jest już taka prosta. Aby jej udzie-
lić należy najpierw zastanowić się: - kto jest rolnikiem? 
Tu pojawia się następny problem. Według jakich prze-
pisów prawnych należy rozpatrywać czy ktoś wykonu-
je ten niewątpliwie istotny i w powszechnym odczuciu 
pospolity zawód?

 Obecnie w polskim prawie funkcjonuje, co najmniej 
8 defi nicji rolnika stworzonych na potrzeby różnych in-
stytucji np.: KRUS, ARiMR itp.. Różnią się one znacz-
nie pomiędzy sobą. 

Jakiś czas temu Wielkopolska Izba Rolnicza zwró-
ciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z proś-
bą o jednoznaczne zdefi niowanie pojęcia rolnik. Marek 
Sawicki - ówczesny minister rolnictwa – odpowiedział, 
że sformułowanie jednej defi nicji jest niemożliwe i nie-
praktyczne, wręcz mogłoby być szkodliwe. Od tamtego 
czasu nic się w tej sprawie nie zmieniło. Chociaż nie! 
Do istniejącego katalogu pojęć prawnych dodano jesz-
cze jedno określenie – rolnika indywidualnego, który 
według ustawy posiada mniej niż 300 ha, ma kwalifi ka-
cje rolnicze, co najmniej 5 lat mieszka w gminie na ob-
szarze, której położona jest przynajmniej część gospo-
darstwa, które on prowadzi. To pojęcie wyklucza po-
siadaczy gospodarstw większych niż 300 ha oraz tych, 
którzy nie zamieszkują stale na terenie gminy. Zatem 
ktoś, kto utrzymuje się tylko z rolnictwa, płaci ubezpie-
czenie KRUS, ale posiada np. 301 ha rolnikiem indywi-
dualnym być nie może, a osoba, której podstawowym 
źródłem utrzymania jest praca w innej gałęzi gospodar-
ki, a dochody z gospodarstwa mają dla niej znaczenie 
marginalne rolnikiem indywidualnym może być. Może, 
więc za rolników uznać tylko tych, którzy korzystają 
z ubezpieczenia w KRUS? A co z dwuzawodowcami?    

Jeżeli zatem nie można określić, kto jest rolnikiem, 
a kto nie. To może w jakiś sposób da się zdefi niować 
jego warsztat pracy, czyli gospodarstwo. Tu sprawa jest 
oczywista. Kodeks cywilny nie pozostawia wątpliwo-
ści. Artykuł 55(3) mówi, że: „Za gospodarstwo rolne 
uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, bu-
dynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwenta-
rzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizo-
waną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”. W tą stronę 
jednak nigdzie nie zajdziemy. Ponieważ zgodnie z ko-
deksem za gospodarstwo rolne należałoby uznać każdą 

nieruchomość (nawet kilka metrów kwadratowych), na 
której jest lub może być prowadzona działalność rolni-
cza. Obojętnie gdzie ta nieruchomość jest położona i co 
na jej temat mówi ewidencja gruntów. 

Czy takie postawienie sprawy jest zgodne z powszech-
nym odczuciem? Oczywiście, że nie. Przecież nikt, kto 
trochę myśli nie nazwie gospodarstwem rolnym małe-
go ogródka warzywnego przy willi w centrum dużego 
miasta. Choć działalność wytwórcza w rolnictwie rze-
czywiście jest tam prowadzona. 

Pozornie i zgodnie z powszechnym odczuciem najbar-
dziej precyzyjna jest defi nicja gospodarstwa ARiMR. 
Czyli – gospodarstwo posiada więcej niż 1 ha użytków 
rolnych i ma nadany numer przez Agencję. Ale tylko 
pozornie! Obecnie coraz mniej mieszkańców wsi zaj-
muje się rolnictwem. Nierzadkie są przypadki, że w ca-
łej wsi tylko jedna osoba uprawia ziemię i dzierżawi ją 
od reszty mieszkańców na podstawie różnego rodzaju 
umów, najczęściej ustnych. Owi posiadacze nierucho-
mości rolnych, którzy nie uprawiają już ziemi, często 
sami składają wnioski o dopłaty bezpośrednie. Więcej 
- zdarzają się przypadki, że pobierają też inne wsparcie 
np.: do paliwa rolniczego. Z praktyki doradcy wiem, że 
wcale nierzadkie są przypadki gdzie właściciel dyktu-
je dzierżawcy, co ma siać, aby mógł uzyskać wyższe 
dopłaty. Kilkakrotnie spotkałem się też z przypadkami, 
gdy właściciel gruntów realizował na nich program rol-
nośrodowiskowy, a wynikające z tego programu dzia-
łania wykonywał dzierżawca. Jednak kompletnym za-
skoczeniem był dla mnie i nie tylko przypadek, który 
ze względu na jego niecodzienność postaram się krót-
ko opisać. 

W ubiegłym roku uczestniczyłem w komisji, któ-
rej zadaniem było szacowanie skutków suszy. Jak po-
wszechnie wiadomo Zamojszczyznę susza ubiegło-
roczna dotknęła minimalnie. Ucierpiały głównie zasie-
wy zbóż jarych i niektórych warzyw. Natomiast plony 
pszenicy ozimej oraz kukurydzy były często rekordo-
we, a buraki i fasola plonowały gorzej tylko na plan-
tacjach zaniedbanych. Z tego powodu wnioski suszo-
we złożyło niewielu rolników. Niektórzy wręcz mówi-
li, że honor nie pozwala im „żebrać” o wsparcie w sytu-
acji, gdy nie ponieśli zbyt dużych strat, a jeden oświad-
czył z rozbrajającą szczerością: Wstyd mi, że złożyłem 
wniosek, ale stryjenka zagroziła, że odbierze dzierża-
wę, jeżeli go nie złożę. 

Ilu jest rolników w Polsce?



Biuletyn Informacyjny LIR 39

Nr 1/2019 (92)  Marzec

Przykład powyższy świadczy o tym, że pobieranie 
dopłat z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie 
zawsze musi oznaczać faktycznego prowadzenia tego 
gospodarstwa tak jak posiadania numeru ewidencyjne-
go nie można utożsamiać z byciem rolnikiem. Śmiem 
twierdzić, że obecnie jest kilkakrotnie mniej osób fak-
tycznie trudniących się rolnictwem niż podają to ofi -
cjalne statystyki i liczba ta stale bardzo szybko spa-
da. Jednocześnie niemożliwym jest do oszacowania ile 
tak naprawdę jest faktycznych gospodarstw i rolników 
w Polsce. 

Czy taka sytuacja rodzi jakieś konsekwencje natury 
ekonomicznej? Oczywiście nie. Z praktycznego punk-
tu widzenia dla przeciętnego dzierżawcy jest nawet nie-
kiedy lepiej, jeżeli właściciel gospodarstwa sam skła-
da wnioski i zamiast czynszu dzierżawnego pobiera do-
płaty. Taka sytuacja jest trochę kłopotliwa w przypad-
ku planowania inwestycji wieloletnich, ale dopóki obie 
strony są zadowolone to, dlaczego ją zmieniać?   

Skoro nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto jest rolni-
kiem, ani co to jest gospodarstwo rolne to, po co w ogó-
le zajmować się tą kwestią? Nie wszystko przecież mu-

simy nazwać i ściśle określić.  Oczywiście! – Ale! Wła-
śnie zbliżają się wybory do izb rolniczych, które w za-
łożeniu powinny być samorządem zawodowym rolni-
ków. I tu pojawia się pytanie: - rolników, czyli kogo? 
Czy ma to być samorząd ogółu mieszkańców wsi? 
Przecież taki już istnieje. Czy izby mają reprezentować 
posiadaczy ziemi rolnej? Przecież nie wszyscy właści-
ciele użytków rolnych są rolnikami. Jak byśmy nie kon-
struowali i zmieniali ustawę o izbach rolniczych to za-
wsze będą trudności z wyłonieniem grupy osób, któ-
rych ma ona dotyczyć. Przecież nie można z góry za-
kładać, że właściciel małego gospodarstwa na pewno 
osobiście go nie prowadzi tylko oddał ziemię w dzier-
żawę. Jednak musimy przyjąć do wiadomości, że często 
tak właśnie jest i wtedy nie będzie niczym dziwnym, że 
frekwencja w wyborach do izb rzadko przekracza 5% 
uprawnionych.  Tym bardziej, że społeczeństwo wiej-
skie jest mocno przywiązane do tradycji i w wyborach 
do izb rolniczych najczęściej głosuje jedna osoba z ro-
dziny – gospodarz.  

Piotr Witkowski



 

W demokracji najważ-
niejszym weryfikatorem 
są wybory. Można mieć 
najlepsze pomysły, ale bez 
wsparcia zainteresowa-
nych trudno je realizować.

Świat się szybko zmie-
nia i powstają różne pro-
blemy do rozwiązania. 
Dlatego tak istotny jest 
wybór własnych reprezen-
tantów. Przed nami wy-
bory do Izb Rolniczych. 
To my – rolnicy będzie-

my decydować o tym, jak 
przez kolejne 4 lata będzie 
wyglądał nasz rolniczy sa-
morząd. 

Już od ponad 20 lat dzia-
ła on w wolnej Polsce. 
Z mocy ustawy spoczy-
wa na nim wiele odpo-
wiedzialnych zadań. Jesz-
cze większe są oczekiwa-
nia środowiska rolnicze-
go. Podstawowym wa-
runkiem wypełnienia ta-
kiej roli jest powszechny 
udział nas samych – rolni-
ków. To my mamy prawo 
wybierać i być wybierany-
mi. Apeluję o aktywność 
i wybieranie na swoich re-
prezentantów najlepszych 
spośród nas. Żadne zapisy 

prawne, żadne regulacje 
nie zastąpią obywatelskiej 
aktywności i świadomych 
wyborów. Pragniemy, aby 
to była silna reprezenta-
cja środowiska, a to może-
my osiągnąć przez wybie-
ranie lokalnych liderów, 
którzy nie boją się podej-
mować trudnych rozmów 
z rządem, z organizacja-
mi i związkami rolniczy-
mi. Wieś potrzebuje lide-
rów, którzy mają autory-
tet i odwagę, by organizo-
wać rolników do wspól-
nych działań gospodar-
czych i społecznych, po-
dobnie jak to czynią Izby 
Rolnicze w innych kra-
jach. Taki będzie nasz sa-

morząd, jaka będzie na-
sza aktywność i jakich 
sami dokonamy wyborów. 
Sami najlepiej wiecie, kto 
mógłby Was dobrze re-
prezentować. Ja apelu-
ję o powszechny udział, 
o obywatelską postawę, 
bo właśnie poprzez liczny 
swój udział w wyborach 
do rolniczego samorzą-
du potwierdzacie ideę de-
mokracji i troski o naszą  
Ojczyznę. 

Szczęść Boże!
Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi


