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LIST OTWARTY

działając w imieniu Izby Rolniczej województwa lubelskiego składam na Pana ręce serdeczne 
podziękowania za pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów w rolnictwie, szczególnie 
w obecnym jakże trudnym dla nas wszystkich czasie spowodowanym panującą w naszym kraju pandemią.

Pana aktywny udział oraz współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem 
Zdrowia zaowocowały wypracowaniem licznych rozwiązań, które są pomocne i wspierają nas - rolników 
znajdujących się obecnie w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wdrożenie Tarczy Antykryzysowej, której założenia pozwoliły na 
zwolnienie rolników z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego w drugim 
kwartale tego roku. Dla nas jest to ogromne wsparcie, które z pewnością przyczyni się do utrzymania 
płynności fi nansowej wielu producentów rolnych i nie dopuści do upadłości gospodarstw. Jednocześnie 
dzięki Pana owocnej współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, możemy liczyć w sytuacji 
kryzysowej na prawo do zasiłku z tytułu: objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub 
hospitalizacją z związku z pandemią COVID-19.

Wyrażamy również wdzięczność, że nasz apel o pomoc i podjęte Stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby 
Rolniczej nie pozostały bez echa. Podjął Pan słuszne działania, które doprowadziły do otwarcia granic dla 
obcokrajowców celem zatrudnienia podczas prac sezonowych w gospodarstwach rolnych. Zwolnienie 
nas - rolników z obowiązku pokrywania kosztów przeprowadzenia testu na COVID-19 przebywających 
w gospodarstwie rolnym obcokrajowców jest kolejnym wyrazem Pana troski i zaangażowania 
w rozwiązywanie problemów w rolnictwie. Poza tym dziękujemy za umożliwienie pracy we własnym 
gospodarstwie rolnikom przebywającym na kwarantannie. Mamy pewność, iż nie tylko w obecnym 
czasie, ale w każdymi innym kryzysie my - rolnicy nie pozostaniemy sami.

Dziękując za podjęte działania i okazaną pomoc życzymy Panu wytrwałości i niesłabnącego zapału 
w podejmowaniu niejednokrotnie trudnych, ale jakże słusznych decyzji dla obywateli Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Łącząc wyrazy szacunku 
pozostaję z poważaniem

Gustaw Jędrejek
Prezes Lubelskej Izby Rolniczej
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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 te-
lefonu 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

OGŁOSZENIE
Lubelska Izba Rolnicza zaprasza czytelników Biuletynu do współpracy w celu zamieszczania 

artykułów, informacji w tematyce związanej z rolnictwem na łamach naszego czasopisma. 

www.lir.lublin.pl
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Drodzy Rolnicy, 
Szanowni Państwo, 
Czytelnicy Biuletynu Informacyjnego 
Lubelskiej Izby Rolniczej

Drugi kwartał tego roku to czas 
bardzo trudny dla nas żyjących 
w czasach epidemii koronawirusa 
COVID-19. Kryzys wywołany pan-
demią odczuje każda branża gospo-
darki. Rolnictwo już odczuwa ten 
kryzys poprzez zamknięcie granic, 
co skutkuje brakiem możliwości 
eksportu oraz zatrudniania cudzo-
ziemców w pracach polowych. Po-
nadto spada opłacalność produkcji 
poprzez drastyczny spadek cen na 
skupach. Kolejnym ogromnym pro-
blemem jest pogłębiająca się z roku 
na rok susza. 

Epidemia zmieniała nasz system 
pracy. Reagując na obecną sytuację 
epidemiologiczną Zarząd oraz więk-
szość pracowników od połowy mar-
ca pracuje zdalnie. Zmienił się spo-
sób załatwiania spaw w Biurze LIR 
poprzez drogę elektroniczną, pocztę 
oraz telefoniczne udzielanie porad 
zainteresowanym rolnikom, ale nie 
zmieniło się podejście do rolnika – 
pomagamy i reagujemy na problemy 
w rolnictwie poprzez nasze wystą-
pienia, stanowiska do najwyższych 
szczebli władz w Państwie. Wszel-
kie informacje w tym zakresie znaj-

dziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej. 

W celu ratowania życia zarażo-
nych chorobą COVID-19, Zarząd 
Lubelskiej Izby Rolniczej wraz 
z Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Lublinie przekazał 
80 000 zł na zakup respiratora dla 
Instytutu Medycyny Wsi i Rolnic-
twa w Lublinie.

Mając na uwadze trudną sytuację 
producentów rolnych w czasie epi-
demii postanowiliśmy, że pomoc 
w wypełnianiu wniosków obszaro-
wych w kampanii 2020 będzie bez-
płatna. Na naszej stronie interneto-
wej przekazaliśmy Państwu regula-
min oraz kontakty telefoniczne do 
specjalistów posiadających wiedzę 
i stosowne uprawnienia. Pomagamy 
uzyskać fachową wiedzę w zakresie 
szacowania szkód łowieckich oraz 
zasad stosowania nawozów i wypeł-
niania planów nawozowych.

Rolnictwo to jeden z najważniej-
szych działów naszej gospodarki, 
który daje nam niezależność w  pro-
dukcji żywności. Mamy wolny ry-
nek i to konsument decyduje dziś 
kogo będzie wspierał przy dokony-
waniu zakupów. W dobie epidemii 
widzimy jak ważny jest patriotyzm 
konsumenta, by kupować polski 
produkt, wyprodukowany z płodów 
rolnych, od polskiego rolnika. Od 
początku kadencji jako Zarząd zwra-
camy szczególną uwagę na promo-
wanie polskiego produktu.

W związku z pandemią, która 
ogarnęła nasz kraj podjęliśmy wiele 
działań w celu wdrożenia mechani-
zmów łagodzących negatywne skut-
ki tej sytuacji. 

Zwróciliśmy się z apelem do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o pilne podjęcia działań w rolnic-
twie i sektorze rolno – spożywczym 
w związku z narastaniem epidemii 
poprzez uruchomienie preferencyj-

nych kredytów na skup i przechowy-
wanie produktów rolnych. Propono-
waliśmy uproszczenia w zatrudnia-
niu cudzoziemców poprzez wjazd 
cudzoziemców z Białorusi, Ukrainy 
na podstawie aktualnego zaprosze-
nia bez konieczności ubiegania się 
o wizę. Nasza kolejna propozycja 
- to odbywanie kwarantanny przez 
cudzoziemca w gospodarstwie rol-
nym. Rządowy zespół zarządzania 
kryzysowego zaakceptował nasze 
rozwiązania usprawniające przyjazd 
do Polski pracowników sezono-
wych pracujących w rolnictwie jak 
również możliwość odbycia kwa-
rantanny w polu. Po wielu naszych 
interwencjach, rolnik zatrudniający 
pracowników sezonowych z zagra-
nicy został zwolniony z kosztów 
przeprowadzenia dla nich testów 
na COVID-19. Skierowaliśmy list 
otwarty do Prezydenta RP – Andrze-
ja Dudy, Premiera RP – Mateusza 
Morawieckiego, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego oraz Ministra 
Zdrowia – Łukasza Szumowskiego 
jako formę podziękowania za pomoc 
i zaangażowanie oraz wypracowanie 
licznych rozwiązań, które wspierają 
nas – rolników.

Jako samorząd rolniczy działający 
na terenie województwa lubelskiego 
wyszliśmy z inicjatywą i propozycją 
o wstrzymanie terminów płatności 
składek KRUS. Dzięki naszym in-
terwencjom producenci rolni zosta-
li zwolnieni z drugiej raty składek 
KRUS. Ponadto rolnicy, domow-
nicy, którzy objęci są kwarantanną, 
nadzorem epidemiologicznym lub 
hospitalizacją otrzymają zasiłek wy-
noszący połowę najniższego wyna-
grodzenia za pracę. 

Zarząd LIR interweniował wielo-
krotnie reagując na zamykanie lo-
kalnych targowisk i bazarów, gdzie 
sprzedaż prowadzą lubelscy rolnicy, 
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ogrodnicy oraz drobni przetwórcy. 
Nasz wniosek o pomoc rolnikom 
do władz na najwyższym szczeblu, 
aby stworzyć warunki i możliwość 
sprzedaży nadwyżek wyprodukowa-
nych we własnym gospodarstwie na 
lokalnych targowiskach został po-
zytywnie rozpatrzony, gdzie po nie-
długim czasie bazary i targowiska 
zostały ponownie otwarte. Nasz apel 
w tej sprawie skierowaliśmy także 
do wszystkich prezydentów, burmi-
strzów oraz wójtów województwa 
lubelskiego. 

Mając na uwadze trudną sytuację 
producentów bydła mięsnego, dro-
biu, producentów mleka, Zarząd LIR 
wystąpił ze stanowiskami o wdroże-
nie mechanizmów łagodzących ne-
gatywne skutki pandemii, która do-
prowadziła do drastycznego spadku 
cen na skupach. Zaproponowaliśmy 
pewne mechanizmy, które mogą za-
pobiec załamaniu się tych rynków 
rolnych poprzez uruchomienie inter-
wencyjnego skupu mięsa wołowe-
go, drobiowego, mleka w proszku, 
masła i serów oraz przeprowadzenie 
ogólnopolskiej kampanii informa-
cyjno - promocyjnej, która zachęci 
polskich konsumentów do zwięk-
szenia spożycia mięsa wołowego, 
polskiego drobiu oraz mleka i jego 
przetworów. 

Zaproponowaliśmy zmianę prze-
pisów o ochronie przyrody, by 
umożliwić rolnikom ubieganie się 
o odszkodowanie ze środków Skar-
bu Państwa za szkody wyrządzo-
ne głównie w rzepaku przez dzikie 
ptactwo tj.: dzikie gęsi, żurawie i ła-
będzie podczas okresowych prze-
lotów. Jak wiemy obecne przepisy 
uniemożliwiają uzyskanie takich 
odszkodowań, a ptaki powodują 
ogromne straty w gospodarstwach 
rolnych za które nikt nie odpowiada. 

Reagowaliśmy na liczne sygnały 
z Państwa strony związane z opóź-

nieniami wypłat pomocy w ramach 
działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”. Apelowaliśmy 
w tej sprawie o przyspieszenie wery-
fi kacji wniosków o płatność i skró-
cenie czasu oczekiwania na wypłatę 
pomocy. Otrzymaliśmy odpowiedź, 
że ARiMR usprawniła już wypła-
tę pomocy w obecnych warunkach 
pandemii.

Mając na uwadze postulaty zgło-
szone przez hodowców trzody 
chlewnej zwróciliśmy się z wnio-
skiem o zmniejszenie zasięgu ob-
szaru zagrożenia – strefy niebie-
skiej na terenie naszego wojewódz-
twa. W województwie lubelskim 
od dłuższego czasu nie występują 

już ogniska ASF, co związane jest 
z tym, że rolnicy dostosowali swo-
je gospodarstwa do sytuacji epizo-
otycznej poprzez wdrażanie progra-
mu bioasekuracji. Główny Inspektor 
Weterynarii wystąpił z wnioskiem 
o zmianę zasięgu stref zagrożonych, 
ale KE nie wyraziła na to zgody. 
Podjęliśmy działania w zakresie 
zmiany przepisów dotyczących 
ważności terminu pobierania pró-
bek krwi w kierunku ASF, propo-
nując by badania krwi były ważne 
przez okres siedmiu dni roboczych. 
W takim terminie hodowca będzie 
mógł swobodnie przemieścić stado 
do ubojni. Obecny termin ważności 
badania wynoszący siedem dni ka-
lendarzowych jest zbyt krótki. 

Kolejny nasz apel dotyczy wdro-
żenia nowych uregulowań prawnych 
systemowo traktujących asekura-
cję produkcji rolnej. Widzimy, że 
wdrożone wcześniej uregulowania 
prawne dotyczące ubezpieczeń rol-
nych z dofi nansowaniem z budżetu 
państwa nie skłaniają rolników do 
zwiększenia ubezpieczenia upraw 
rolnych, a przede wszystkim syste-
mowego zabezpieczenia produkcji 
rolniczej w Polsce. Od kilku lat bo-
wiem obserwujemy już postępują-
ce, negatywne zmiany w klimacie 
naszego regionu i kraju. Brak okry-
wy śnieżnej, wiosną odpowiedniej 
ilości opadów i stosunkowo niskie 
temperatury, przymrozki znacząco 
negatywnie obniżają potencjał plo-
notwórczy naszych upraw. Nasze 
województwo jest coraz bardziej 
dotknięte brakiem wody. Dlatego 
też apelowaliśmy o zmianę syste-
mu ubezpieczeń upraw rolnych oraz 
utworzenie niezależnego fundu-
szu gwarancyjnego prowadzonego 
przez państwowego operatora ubez-
pieczeniowego. 

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej 
reagując na problemy suszowe zor-
ganizował telekonferencję z Woda-
mi Polskimi, gdzie przedstawione 
zostały wszystkie problemy, pyta-
nia, wątpliwości zgłoszone przez 
delegatów Lubelskiej Izby Rolni-
czej. Odpowiedzi na Państwa liczne 
sugestie i pytania zostaną po uprzed-
nim opracowaniu przez Wody Pol-
skie umieszczone na naszej stronie 
internetowej.

W bieżącym numerze Biuletynu 
proponujemy Państwu lekturę wielu 
artykułów z dziedziny prawa oraz 
dofi nansowań proponowanych dla 
producentów rolnych. Życzymy cie-
kawej lektury.

Gustaw Jędrejek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
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Lubelska Izba Rolnicza 
i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

fundatorem respiratora dla Instytutu Medycyny Wsi
W dniu 15.05.2020 r. Lubelska 

Izba Rolnicza wspólnie z Towa-
rzystwem Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” przekazała do Insty-
tutu Medycyny Wsi im. Witolda 
Chodźki w Lublinie środki fi nan-
sowe na zakup respiratora dla Kli-
niki Chorób Wewnętrznych i Nad-
ciśnienia Tętniczego z Pododdzia-
łem Chorób Zawodowych i Podod-
działem Szybkiej Diagnostyki.

Realizacja przedsięwzięcia od-
była się dzięki owocnej współpra-
cy Rady Związku Wzajemności 
Członkowskiej „Lubelskie” na 
czele której stoi Pani Dyrektor Ma-
rzena Lewandowska.

Instytut Medycyny Wsi posiada 
77 łóżek w oddziałach o profi lach: 
choroby wewnętrzne, diabetolo-
gia, rehabilitacja ogólnoustrojo-
wa i rehabilitacja neurologiczna 
oraz przychodnię specjalistyczną, 
w której udzielanych jest ok. 35 
tys. porad w ciągu roku. Od stycz-
nia 2021 r. będzie funkcjonował 
również oddział chorób zakaź-
nych. Obecnie Instytut nie posiada 
żadnego zabezpieczenia sali inten-
sywnego nadzoru, gdyż przekazał 
wszystkie respiratory na polecenie 
Wojewody Lubelskiego do szpitala 
jednoimiennego w Puławach.

Lubelską Izbę Rolniczą repre-
zentowali: Prezes LIR Gustaw 
Jędrejek, Wiceprezes Antoni Sku-
ra, Członkowie Zarządu Janusz 
Skrzypek i Roman Chudzik oraz 
Dyrektor Biura LIR Jolanta Szałas.

Redakcja Biuletynu
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Działania w ramach retencji wód na lubelszczyźnie 
W dniu 21.05.2020r. na zaproszenie Pana Przemy-

sława Dacy Prezesa Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie odbył się przegląd urzą-
dzeń hydrotechnicznych w ramach realizacji kształ-
towania zasobów wodnych i retencji korytowej na 
terenach rolniczych. Lubelska Izba Rolnicza mająca 
bezpośredni kontakt z rolnikami na bieżąco zbiera 
informacje odnośnie obiektów melioracyjnych, ja-
zów, przepusto-zastawek, które poprzez moderniza-
cję mogą spiętrzać wodę a w efekcie doprowadzić 
do nawadniania upraw rolniczych na danym terenie, 
czego przykładem jest przywrócony do użytkowania 
jaz Augustówka na kanale Wieprz-Krzna w Gminie 
Drelów uruchomiony po 16 latach zastoju. Lubelską 
Izbę Rolniczą reprezentował Łukasz Jaszczuk - Pra-
cownik Biura LIR oddziału zamiejscowego w Białej 
Podlaskiej.

Następnego dnia 22 maja przy jazie w miejscowo-
ści Bęczyn w Gminie Urzędów miał miejsce briefi ng 
prasowy dotyczący przeglądu urządzeń hydrotech-
nicznych w ramach realizacji kształtowania zasobów 
wodnych i retencji korytowej na terenach rolniczych. 
W spotkaniu tym udział wzięli Poseł na Sejm RP Ka-
zimierz Choma, Prezes Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Prezes 
Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrek, Członek 
Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Janusz Skrzypek, 
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, sekretarz Powiatu 
Kraśnickiego Łukasz Skokowski, Burmistrz Urzędo-
wa Paweł Dąbrowski.

Program kształtowania zasobów wodnych na tere-
nach rolniczych realizowany jest w ramach działań 
programu #STOP SUSZY!, który ma na celu popra-
wę zdolności retencyjnej cieków i obiektów melio-
racyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek 
i innych urządzeń.

Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opa-
dów w określonych miejscach na rzekach i kanałach 
będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód za-
pewniające ich przekierowanie do systemów rowów 
melioracyjnych połączonych z tymi ciekami.

Zastosowanie tych rozwiązań będzie wpływało ko-
rzystnie na bilans wodny na danym terenie. Wody 
Polskie przeznaczają dodatkowe 154,7 mln zł na re-
alizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej 
Polski.
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Premia na pozarolniczą dzialność gospodarczą
Według harmonogramu planowanych naborów wnio-

sków w ramach PROW 2014–2020 - w czerwcu 2020 
roku będzie można składać w oddziałach regionalnych 
ARiMR wnioski o przyznanie z PROW „Premii na roz-
poczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
terenach wiejskich”. Jak w poprzednim naborze kwota 
pomocy może wynosić aż 250 tys. zł. 

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc 
pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej fi rmie. 
W zależności o tego może otrzymać:
• 150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 

co najmniej 1 miejsca pracy;
• 200 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 

co najmniej 2 miejsc pracy;
• 250 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 

co najmniej 3 miejsc pracy.
70 % kwoty tej pomocy-premii musi być wydane na 

inwestycje w środki trwałe, czyli zakup nowych ma-
szyn i urządzeń, nowych środków transportu czy wypo-
sażenia. Pozostałe 30 % można przeznaczyć na środki 
obrotowe, wydatki bieżące związane z rozpoczęciem 
i funkcjonowaniem działalności. Wsparciu podlega-
ją również operacje związane z budową, przebudową, 
remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem 
lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce poło-
żenia tej nieruchomości musi znajdować się w miejsco-
wości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miej-
sko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 
5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wy-
łączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy 
mieszkańców.

O premię mogą ubiegać się osoby, które podlegają 
ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnicy, 
małżonkowie rolników lub domownicy. Osoby te mu-
sza podlegać w/w ubezpieczeniu nieprzerwanie przez 
12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy. Premię mogą uzyskać także oso-
by, które przez ostatnie 24 miesiące, poprzedzające 
złożenie wniosku miały zawieszoną pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie dzia-
łalności w okresie co najmniej 24 miesięcy przed złoże-
niem wniosku i chcą ją kontynuować określoną kodem 
PKD działalność po przerwie (wynikającej z wykreśle-
nia tej działalności z CEDIG). Premia jest przeznaczo-
na również dla tych, którzy swój biznes już prowadzą, 
chcą go rozwijać poprzez rozszerzenie o nowy rodzaj 

działalności (nowy kod PKD). Innym ważnym warun-
kiem, jaki należy spełnić aby uzyskać wsparcie jest to, 
że do użytków rolnych wchodzących w skład gospodar-
stwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową 
na podstawie przepisów o płatnościach w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający 
rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, 
w którym został złożony wniosek o przyznanie pomo-
cy. Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz 
w wysokości przez niego wnioskowanej. Kolejność 
przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przy-
znawanych wg. następujących kryteriów wyboru: 
  operacje realizowane przez benefi cjentów posiadają-
cych kwalifi kacje zawodowe z zakresu podejmowa-
nej działalności pozarolniczej (3 punkty),

  operacje realizowane przez wnioskodawcę, który 
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał 
nie więcej niż 40 lat (1 punkt),

  innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na 
obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce 
wykonywania działalności w przypadku operacji nie-
związanych z nieruchomością albo miejsce realizacji 
operacji w przypadku operacji związanych z nieru-
chomością (2 punkty),

  operacje realizowane przez benefi cjenta albo mał-
żonka benefi cjenta poddziałania „Płatności na rzecz 
rolników kwalifi kujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospo-
darstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 
punkty);

  operacje realizowane w powiatach o wysokim pozio-
mie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),

  operacje, w przypadku których biznesplan przewidu-
je, uwzględniając osobę fi zyczną ubiegającą się o po-
moc, która podejmuje we własnym imieniu działal-
ność pozarolniczą, utworzenie: więcej niż 1 i mniej 
niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów, co naj-
mniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 
punktów, co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 
7 punktów.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca 
uzyskał co najmniej 4 punkty.

Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na któ-
re można uzyskać wsparcie obejmuje kilkaset kodów 
Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD). Wykaz ko-
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dów PKD określa załącznik do rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania, wypłaty oraz zwrotu pomocy fi nansowej na ope-
racje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarol-
niczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Wymieniono w nim kil-
kaset kodów Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD), 
pod którymi można będzie zarejestrować i prowadzić 
fi rmę. Są to np. takie działalności jak: sprzedaż deta-
liczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwie-
rząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowa-
dzoną w wyspecjalizowanych sklepach; produkcja me-
bli i wyrobów z drewna; turystyka wiejska, przetwór-
stwo i sprzedaż produktów nierolnych usługi opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi; 
działalność informatyczną, komputerową i elektronicz-
ną; sprzedaż internetową; działalność architektoniczną 
i inżynierską, usługi budowlane, usługi rachunkowości, 
księgowe, audytorskie, techniczne; działalność wete-
rynaryjną, naprawy i konserwacje maszyn, naprawy 
i konserwacje pojazdów samochodowych, usługi ko-
smetyczne, usługi fryzjerskie i wiele innych. 

Po złożeniu wniosku i biznesplanu wraz z wymaga-
nymi załącznikami benefi cjent działania otrzymuje de-
cyzję o przyznaniu pomocy. Decyzja ta jest wydawana 
z zastrzeżeniem dopełnienia przez benefi cjenta w ter-
minie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, nastę-
pujących warunków:
  rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
  podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, 
zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewiden-

cji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przy-
padku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi 
zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadze-
nia odpowiedniego typu szkół i placówek publicz-
nych;

  terminowego złożenia wniosku o płatność pierwszej 
raty pomocy;

  przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy o ile na dzień 
wydania decyzji płatność ta nie została przyznana.

Premia jest wypłacana w dwóch ratach: I rata - w wy-
sokości 80% premii - po spełnieniu przez benefi cjen-
ta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem któ-
rych została wydana ww. decyzja; II rata - w wysokości 
20% premii - po realizacji biznesplanu, czyli do 2 lat 
od wypłaty I raty pomocy i nie później niż do dnia 31 
sierpnia 2023 r. 

Benefi cjent po zarejestrowaniu działalności gospodar-
czej może pozostać w KRUS jako wykonujący pozarol-
niczą działalność gospodarczą ( przy zachowaniu wa-
runków podlegania takiemu ubezpieczeniu w KRUS) 
do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii. 
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegó-
łowe informacje o prawach i obowiązkach benefi cjen-
tów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy fi nansowej na operacje typu „Premie 
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach 
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z 2017 r. 
poz. 1013, z 2018 r. poz. 1071 oraz z 2019 r. poz. 922). 

Informacje na temat uzyskania wsparcia oraz doradz-
two w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyj-
nej na założenie lub rozwój pozarolniczej działalności 
gospodarczej w ramach poddziałania „Pomoc na roz-
poczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można uzyskać 
u specjalistów w biurach LIR, u doradców rolniczych. 

Opracowano na podstawie materiałów MINROL 
i ARiMR. 

Anna Szustak 
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Nawadnianie w gospodarstwach rolnych
Gospodarstwa rolne mogą skorzystać z różnych form 

pomocy przeciwdziałającym skutkom suszy. Jednym 
z nich jest uruchomione działanie w ramach Moder-
nizacji gospodarstw rolnych - podziałanie „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych” fi nansowane 
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Obecnie prowadzony jest nabór wnio-
sków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych 
w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Nabór wniosków trwa od 21 lutego do 20 lipca 2020 
roku, a maksymalne dofi nansowanie w PROW 2014-
2020 wynosi 100 tys. złotych (limit z obszaru nawad-
niania nie łączy się maksymalnymi limitami z obszaru 
A-D).

Pomoc będzie przyznawana rolnikom w postaci dofi -
nansowania poniesionych kosztów na realizację inwe-
stycji i wyniesie 50% poniesionych kosztów kwalifi ko-
wanych lub 60% poniesionych kosztów kwalifi kowa-
nych jeżeli o pomoc będzie ubiegał się Młody Rolnik.

Koszty kwalifi kujące się do refundacji to koszty po-
niesione na: wykonanie ujęć wody, zakup nowych ma-
szyn i urządzeń do nawadniania w gospodarstwie, bu-
dowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej 
niezbędnych do nawadniania.

Wsparciem mogą być objęte następujące operacje:
• wykonanie nowego nawodnienia
• ulepszenie istniejących instalacji nawadniających,

• ulepszenie instalacji nawadniających wraz z powięk-
szeniem nawadnianego obszaru.
W przypadku operacji w obszarze nawadniania w go-

spodarstwie, pomoc jest przyznawana, jeżeli inwesty-
cja objęta tą operacją spełnia warunki określone w art. 
46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierw-
szy rozporządzenia nr 1305/2013, z tym że współczyn-
nik procentowy, o którym mowa w art. 46 ust. 4 akapit 
pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 
1305/2013, wynosi co najmniej 10% (rolnik musi wy-
kazać że inwestycja przyniesie oszczędność wody na 
wskazanym minimalnym poziomie).

W tym obszarze wsparcia wskazane zostały doku-
menty preselekcyjne, których niedołączenie skutkuje 
pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez 
rozpatrzenia: 
a) ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geo-

logicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych 
wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie 
z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz 
z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko – w przy-
padku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą 
wykonania ujęcia wód podziemnych, wymagającą 
sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający 

W związku z nękającymi nas 
już od dłuższego czasu suszami 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi zapowiada, że trwają pra-
ce nad nowelizacją rozporządze-
nia Modernizacja gospodarstw 
rolnych w ramach podziałania „ 
Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych i planowane jest 
uruchomienie w okresie jesien-
nym kolejnego naboru wniosków 
na tzw. Małą retencję. Działanie 
to ma obejmować inwestycję, 
które pozwolą na budowę zbior-
ników wodnych, studni głębino-

wych, czy modernizację już ist-
niejących urządzeń

W pierwszej kolejności dofi -
nansowanie ma być przeznaczone 
dla rolników gospodarujących na 
obszarach zagrożonych wystąpie-
niem suszy. 

Wychodząc na przeciw rozwo-
jowi małej retencji, zmniejszenia 
odpływu wód powierzchniowych 
i łagodzenia negatywnych skut-
ków ubocznych niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych weszło 
w życie rozporządzenie umożli-
wiające budowę stawów i zbior-

ników wodnych położonych na 
gruntach rolnych o powierzchni 
nieprzekraczającej 1000 metrów 
kwadratowych i głębokości 3 me-
trów bez pozwolenia wodnopraw-
nego a jedynie na zgłoszenie. 

Na zagospodarowanie istnieją-
cych zbiorników lub budowę no-
wych czy też inne formy groma-
dzenia wody w ramach tzw. małej 
retencji prowadzą nabór wniosków 
także niektóre samorządy woje-
wództw, w tym przypadku dotacja 
może sięgać nawet do około 80% 
kosztów kwalifi kowanych.
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się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składa-
nia wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego po-
zwolenia wodnoprawnego,

b) ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z ko-
pią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego 
wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja 
obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia 
wód podziemnych lub powierzchniowych, na realiza-
cję której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wod-
noprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie po-
mocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne,

c) ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
powierzchniowych lub podziemnych w celu na-
wadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu 
wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to 
pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje 

inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchnio-
wych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów 
lub upraw, na realizację której jest wymagane uzy-
skanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem 
przypadku gdy operacja obejmuje również inwesty-
cję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, 
w przypadku której podmiot ubiegający się o przy-
znanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa 
w lit. a,

d) zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem 
o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodno-
prawnego – w przypadku operacji w obszarze na-
wadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmu-
je inwestycję, na realizację której nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Walka z ASF przynosi dobre efekty
Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii 

oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kwietniu 
i maju br. z obszaru zagrożenia – czyli z tzw. strefy 
niebieskiej z najbardziej restrykcyjnymi wymagania-
mi – zostały uwolnione łącznie 23 gminy.

Przeniesiono je do tzw. czerwonej strefy i obecnie 
mają status obszaru objętego ograniczeniami.
Są to następujące gminy:
1. w woj. mazowieckim (w sumie 10 gmin lub ich 

części):
• w powiecie mińskim: Halinów, Sulejówek oraz 

Dębe Wielkie,
• w powiecie ciechanowskim: Ciechanów, miasto 

Ciechanów, Ojrzeń, Sońsk, Regimin i Glinojeck,
• w powiecie mławskim: Strzegowo;

2. w woj. warmińsko-mazurskim:
• w powiecie ełckim: Stare Juchy,
• w powiecie olsztyńskim: Kolno,
• w powiecie ostródzkim: Małdyty;

3. w woj. lubelskim:
• w powiecie lubartowskim: Abramów, Kamionka, 

Michów, Uścimów,
• w powiecie łukowskim: Adamów,
• w powiecie biłgorajskim: Tereszpol,
• w powiecie zamojskim: Zwierzyniec,

• w powiecie lubelskim: Głusk,
• w powiecie świdnickim: Mełgiew i miasto Świdnik.

Obszary objęte regionalizacją w związku z ASF 
obowiązują z mocy przepisów decyzji wykonaw-
czej Komisji nr 2014/709/UE z dnia 9 października 
2014 r. „W sprawie środków kontroli w zakresie zdro-
wia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 
świń w niektórych państwach członkowskich i uchy-
lającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE”.

Regionalizacja dotyczy wszystkich państw człon-
kowskich UE, w których występuje ASF. Zgodnie 
z załącznikiem do decyzji Komisji 2014/709, ustano-
wione obszary obejmują:
• obszar ochronny (tzw. „strefa żółta” – obszar wy-

mieniony w części I ww. załącznika);
• obszar objęty ograniczeniami (tzw. „strefa czerwo-

na” – obszar wymieniony w części II ww. załączni-
ka, ustanawiany w związku z występowaniem przy-
padków ASF u dzików);

• obszar zagrożenia (tzw. „strefa niebieska” – obszar 
wymieniony w części III ww. załącznika, ustana-
wiany w związku z występowaniem ognisk ASF 
u świń).

Źródło: MRiRW
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Premia dla młodego rolnika
Jedno z najbardziej popularnych działań w ramach 

PROW 2014 – 2020 to oczywiście „Młody Rolnik”. 
Do wzięcia jest 150 tys. złotych premii, która wypła-
cana jest w dwóch ratach:
• I rata – 80% kwoty pomocy,
• II rata – 20% kwoty pomocy.

Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez 
benefi cjenta, w okresie 9 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeże-
niem dopełnienia których została wydana ww. decy-
zja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji bizne-
splanu.

Kto może otrzymać wsparcie:
Młody rolnik – osoba, która ma nie więcej niż 40 

lat, posiada odpowiednie kwalifi kacje zawodowe (lub 
uzupełni wykształcenie w terminie 36 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzjio przyznaniu pomocy) oraz 
najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie prowadze-
nie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym 
jako jedyny kierujący.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powin-
na rozpocząć prowadzenie działalności w gospodar-
stwie rolnym przed dniem złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 
miesięcy przed jego złożeniem. Prowadzenie działal-
ności w gospodarstwie rozpoczyna się, co do zasady 
z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie po-
mocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie 
gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha 
użytków rolnych.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wystąpią oko-
liczności świadczące o tym, że mimo stania się wła-
ścicielem lub objęcia w posiadanie gospodarstwa oso-
ba ta faktycznie nie prowadziła działalności rolniczej, 
można wyznaczyć późniejszą datę rozpoczęcia dzia-
łalności w gospodarstwie, w szczególności datę:
• zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru 

w celu prowadzenia działalności rolniczej,
• wystąpienia o płatności bezpośrednie,
• wystąpienia o pomoc fi nansową dla rolników w ra-

mach programów UE lub pomocy krajowej,
• wystąpienia o kredyt preferencyjny,
• zarejestrowania działu specjalnego produkcji rolnej.

Wnioskodawca przedstawia biznesplan dotyczący 
rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rol-
niczej lub przygotowania do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Biznesplan 
należy zrealizować w terminie 3 lat od dnia wypłaty 
I raty pomocy. 

Gospodarstwo młodego rolnika:
• ma powierzchnię UR równą co najmniej średniej 

krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych 
w województwie o średniej niższej niż krajowa – 
równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie 
większą niż 300 ha;

• przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której 
mowa w punkcie powyżej (część podstawowa go-
spodarstwa), stanowi przedmiot własności bene-
fi cjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;

• ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. 
euro i nie większą niż 150 tys. euro.

• W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić 
wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, co 
najmniej o 10% w odniesieniu do wartości wyjścio-
wej.

Młody rolnik zobowiązuje się również do:
• prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym 

jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od 
dnia wypłaty I raty pomocy, 

• podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na 
podstawie przepisów,

• o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik 
z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co 
najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,

• prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospo-
darstwie.

Od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy 
mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii 
na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Po-
moc fi nansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Radosław Zaleski
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Sytuacja na rynku mleka
Wykonane przez lata inwestycje, 

proces koncentracji chowu krów 
mlecznych oraz systematyczna po-
prawa technologii produkcji i ma-
teriału genetycznego wpływają na 
zwiększenie się produkcji mleka, 
a Polska zaliczana jest do grona 
największych unijnych producen-
tów surowca.

Ten rok będzie bardzo trudny dla 
wielu branż gospodarki w związku 
z epidemią. Problemy nie ominą 
również i rolnictwa, a w szczegól-
ności branży mleczarskiej.

W ostatnim czasie Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło 
uwagę na trudną sytuację na rynku 
mleka w Polsce i w dniu 22 kwiet-
nia 2020r. opublikowało na swojej 
stronie internetowej listę 15 zakła-
dów, które w I kwartale br. spro-
wadziły do Polski mleko pełne, od-
tłuszczone lub surowe (co spotkało 
się z falą krytyki). To pokazało dla-
czego spadające ceny skupu mleka 
w Polsce nie powodują spadku cen 
produktów mleczarskich w skle-
pach. Niektóre zakłady zamiast 
kupować mleko od polskich do-
stawców, którzy zapewniają nam 
bezpieczeństwo żywnościowe - 
sprowadzają surowiec z zagranicy.

Według resortu rolnictwa w wa-
runkach jednolitego rynku unijnego 
nie ma mowy o złamaniu prawa, 
ale kwestia patriotyzmu gospodar-
czego tych zakładów budzi wiele 
wątpliwości. Minister Ardanow-
ski w wypowiedzi w programie 
„Agrobiznes” (z dnia 28.04.2020r.) 
stwierdził, że wszyscy, którzy sko-
rzystali z ogromnego wsparcia pu-
blicznego – mają również obowiąz-
ki wobec polskiego rolnictwa.

W okresie od stycznia do marca 
2020r. w Polsce skupiono 3.023,7 

mln litrów mleka, to jest o 3,2% 
więcej niż w analogicznym okre-
sie 2019r. Według GUS-u w marcu 
skup mleka wyniósł 1.040,2 mln 
litrów. Według GUS-u w 2018r. 
cena skupu mleka w marcu 2020r. 
w Polsce wynosiła 136,86 zł/1 hl 
i była niższa 0 0,07% od ceny sku-
pu w marcu 2019r.

Najwyższe ceny skupu mleka 
(bez VAT) odnotowano w woje-
wództwach:
• lubuskim - 141,97 zł/1 hl,
• podlaskim - 141,50 zł/hl,
• dolnośląskim - 141,01 zł/1hl.

Najniższe ceny skupu mleka (bez 
VAT) odnotowano w wojewódz-
twach:
• małopolskim - 126,56 zł/1 hl,
• łódzkim - 129,17 zł/1 hl,
• świętokrzyskim 131,48 zł/1 hl.

W tym czasie w województwie 
lubelskim cena skupu mleka wyno-
siła 138,21 zł/1 hl.

Poniższa tabela przedstawia licz-
bę krów (w tys. sztuk) ogółem 
w Polsce na przełomie lat w miesią-
cu grudniu danego roku (na podsta-
wie danych GUS i IERiGŻ-PIB):

Na podstawie danych przedsta-
wionych w tabeli wynika, że pogło-
wie krów mlecznych stale corocz-

nie spada od 2011 r. (wyjątek sta-
nowi 2017r.), a wzrasta od 2010r. 
liczba krów pozostałych.

Polscy dostawcy mleka obawiają 
się niepewnego jutra w branży mle-
czarskiej, ponieważ dopiero przed 
nami szczyt produkcji. Rolnicy 
obawiają się nie tylko niskich cen 
skupu mleka, ale również martwią 
się zagrożeniem suszą, co wiąże 
się z problemami z wyżywieniem 
swoich zwierząt.

Nie tylko polscy dostawcy mleka 
ale i unijni obawiają się poważne-
go kryzysu na rynku mleka, zwią-
zanego z epidemią koronawirusa. 
Pod koniec kwietnia Komisja Eu-
ropejska zaproponowała wsparcie 
fi nansowe dla branży mleczarskiej: 
zwolniła sektor mleczarski z zasad 
wolnej konkurencji na okres 6 mie-
sięcy i ogłosiła dopłaty do prywat-
nego przechowywania produktów 
mlecznych.

Dołączmy się wszyscy do ogól-
nopolskiej kampanii: „KUPUJ 
ŚWIADOMIE POLSKI PRO-
DUKT”, aby w ten sposób wes-
przeć polskie rolnictwo, które ofe-
ruje nam smaczne i zdrowe pro-
dukty.

Agnieszka Borowska

Rok Krowy 
ogółem

Krowy 
pozostałe

Krowy 
mleczne

2010 2636 107 2529
2011 2568 122 2446
2012 2469 123 2346
2013 2442 143 2299
2014 2403 155 2248
2015 2303 169 2134
2016 2304 174 2130
2017 2341 188 2153
2018 2417 203 2214
2019 2403 239 2164
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Nie łudźmy się – susza będzie się pogłębiać…
Po długim okresie całkowitego braku wiosennych 

opadów w końcu popadało, miejscami nawet solidnie. 
Zaniepokojeni rolnicy wreszcie mogą na chwilę ode-
tchnąć i zobaczyć jak po 4 – 5 tygodniach zaczynają 
kiełkować i intensywnie rosnąć wiosenne zasiewy. Ale 
czy to już koniec naszych problemów….? Nie łudźmy 
się, problemy z brakiem wody będą się pogłębiać, już 
się to dzieje z roku na rok. Tak jak na początku myśleli-
śmy o niedoborach wody jak o chwilowej i incydental-
nej anomalii pogodowej, tak teraz musimy szykować się 
na walkę o każdy mm wody.

Niestety, gdy potwierdzą się prognozy Instytutu Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej i Polsce może grozić 
coraz dotkliwsza susza hydrologiczna. Specjaliści po-
twierdzają, że w najbliższym czasie ponownie będziemy 
obserwować spadek poziomu wód i wilgotności gleby.

Ostatnie analizy mogą napawać większym optymi-
zmem rolników z Lubelszczyzny bo wskazują, że na 
zbawienne opady bardziej mogą liczyć mieszkańcy po-
łudniowo wschodniej części kraju, co przełoży się na 
sytuację w województwach: podkarpackim, małopol-
skim i ewentualnie w lubelskim. Ale czy to znaczy że 
możemy spać spokojnie…? Wyznawcy fi lozofi i Kalego 
na pewno już liczą ile to nasi sąsiedzi stracą jak u nich 
nie popada. 

Nieuchronna rzeczywistość, że w Polsce kolejny rok 
z rzędu opadów może być za mało, powinna pobu-
dzić nas rolników do jeszcze bardziej wytężonej pracy 
w swoich gospodarstwach. Musimy wszyscy zacząć 
dbać sami o siebie i o nasze uprawy. Oszczędzanie wody 
to umiejętność, która wbrew pozorom nie jest taka ła-
twa. Czysto ludzko musimy zrozumieć, że woda w kra-
nie to dobro wspólne, o które każdy z nas musi codzien-
nie dbać. 

Część osób pewnie powie – „płacę za wodę z sieci, 
to o co wam chodzi”. Niestety do takich ludzi żadne 
apele o codzienne oszczędzanie wody nie dotrą, aż do 
momentu gdy jej w końcu w tym kranie zabraknie. Na 
obecną chwilę statystyczny Kowalski nawet nie pomyśli 
jak może go to dotknąć i uderzyć po kieszeni. Ale spo-
kojnie przyjdzie i na niego pora.

Pesymista zapyta, czy w takim razie grozi nam widmo 
głodu? Wszystkie dane, którymi dysponujemy, mówią, 
że jest to bardzo mało prawdopodobnie, produkcja jest 
znacznie większa niż potrzeby żywnościowe polskie-
go społeczeństwa. Polska jest znaczącym eksporterem 

żywności, za granicę wysyłane jest 80 proc. wołowiny, 
ponad 60 proc. mięsa drobiowego, ok. 40 proc. mleka 
i jego przetworów, ogromne ilości owoców i warzyw 
ale ile będzie nas to kosztowało…? Nie możemy zapo-
mnieć także o szalejącej pandemii koronawirusa, która 
dokłada swoje przysłowiowe 5 groszy.

Na tę chwilę problem suszy jest coraz częściej poru-
szany przez media, polityków i ekspertów. Ale tu ko-
nieczne jest działanie… 

Grupa szczególnie narażona na obecne niedobory 
wody to niestety my rolnicy i to my pierwsi mieliśmy 
możliwość odczuć pierwsze skutki jej niedoborów. 
Dwa ostatnie lata zaczynają nas przyzwyczajać, ale to 
może i dobrze bo jesteśmy w stanie stopniowo zmie-
niać przyzwyczajenia i technologie uprawy w naszych 
gospodarstwach. Coraz większe znaczenie będzie mia-
ło: przyspieszanie do granic możliwości terminów sie-
wów, odpowiednie dobranie gatunku rośliny uprawnej 
do warunków glebowych czy nawet odpowiedniej od-
miany. Poważnie trzeba będzie się zastanowić nad zmia-
nami w technologiach uprawy i uznać wyższość upraw 
uproszczonych czy upraw pasowych. W przypadku 
upraw intensywnych takich jak: produkcja warzyw, 
owoców jagodowych czy upraw sadowniczych będzie 
skazana na objęcie w 100% powierzchni kosztownymi 
systemami nawadniającymi. W innym przypadku nie-
stety będziemy musieli zapomnieć o uzyskiwaniu satys-
fakcjonujących plonów. Wszystko to, pozwoli nam na 
podjęcie walki z kapryśnym klimatem. Ale czy gwaran-
tuje sukces, sukces fi nansowy, gwarantujący utrzyma-
nie płynności fi nansowej gospodarstwa, a co ważniejsze 
wypracowania zysku dla rolnika, na który czeka już od 
kilku lat?

Jak trwoga to do Boga - zadania dla Rządu…
Utarło się, że głównie odpowiedzialnym za wszel-

kie niepowodzenia dla większości z nas jest Państwo, 
a precyzyjniej mówiąc - jego niezaradność w sytuacjach 
kryzysowych i brak odpowiednio skierowanej pomocy. 
Racja - pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, a nawet 
jak już wiemy o danym problemie nie jest prostą sprawą 
szybko go rozwiązać. Przykładem może być całkowicie 
przespana sprawa odpowiednio zaplanowanej gospo-
darki wodnej w naszym kraju, o której zapomniano na 
60 lat. Niestety nie jesteśmy w stanie nadrobić powsta-
łych zaległości w krótkim czasie. 
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Na razie susza rolnicza na mapie to kilka czerwonych 
kropek: w dorzeczach górnej i dolnej Wisły, ale sytuacja 
szybko może się zmienić, gdy będzie cieplej. Najwięk-
szym wyzwaniem jest zatrzymanie wody tam, gdzie ona 
opada – z deszczem lub śniegiem. Problem w tym, że 
w tym roku nie ma czego zatrzymywać. Tym gorsza 
prace mające przeciwdziałać skutkom suszy opóźnią się 
z powodu pandemii koronawirusa. Zaczeka m.in. budo-
wa systemów, które umożliwiają zatrzymywanie wody, 
gdy jest sucho i jej odprowadzanie, gdy jest jej nadmiar.

Problemy mnożą się na potęgę, także w przypadku 
wypłat zaległych pomocy klęskowych/suszowych za 
2019 rok. Jak na razie wypłaty otrzymują pojedyncze 
gospodarstwa, a ten rok zapowiada dużo nowej pracy 
dla komisji szacujących straty suszowe. Nie trzeba być 
geniuszem, czy wielkim analitykiem żeby zrozumieć, 
że pieniądze z rezerw Państwa kurczą się w zastrasza-
jącym tempie i z czasem będziemy mogli zapomnieć 
o jakiejkolwiek pomocy.

Konieczne są zmiany…
Jako samorząd rolniczy podejmujemy działania w kie-

runku usprawnienia wszystkich procedur związanych 
z odpowiednią asekuracją produkcji rolniczej przed ne-
gatywnymi skutkami zmian klimatu, ze szczególnym 
wskazaniem na suszę. Dotychczasowe rozwiązania 
prawne i podjęte działania niestety nie są wysoce efek-
tywne i realnie wspomagające polskie rolnictwo. Dlate-
go pora rozważyć konieczność zmiany podejścia to tego 
problemu. Wypracowanie nowego systemu asekuracji 
upraw rolniczych, a co za tym idzie bezpieczeństwa 
gospodarstw, przed skutkami gwałtownych zmian kli-
matu. Szczególnie ważne wydaje się być ograniczenie 
nadmiernie rozbudowanej „papierologii” przy szaco-
waniu strat suszowych i zakończenie powielania fi kcji. 
To dwa tematy, które wymagają szczegółowej analizy 
i ostatecznego rozwiązania…

Sylwester Dziewulski

W sprawie strategii „Od pola do stołu”
W dniu 22 maja 2020 r. Zarząd 

KRIR wystąpił do Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego o przeanalizowanie skutków 
przyjętej przez Komisję Europejską 
strategii „Od pola do stołu” oraz 
ochronę konkurencyjności polskie-
go rolnictwa wobec ww. strategii.

Komisja Europejska w dniu 20 
maja 2020 r. przyjęła dwie strate-
gie, które w bezpośredni sposób 
dotyczą rolników: „Strategię róż-
norodności biologicznej” oraz stra-
tegię „Od pola do stołu”, których 
zadaniem jest budowanie zdrowego 
i zrównoważonego systemu żyw-
ności. Wśród celów strategii „Od 
pola do stołu” jest:
• zmniejszenie stosowania i ryzy-

ka dotyczącego pestycydów che-
micznych o 50% oraz stosowa-
nia niebezpiecznych pestycydów 
o 50% do 2030 r.,

• zmniejszenie start składników 
pokarmowych o co najmniej 50% 

przy jednoczesnym zapewnieniu, 
że nie doszło do pogorszenia ży-
zności gleby. Ograniczy to sto-
sowanie nawozów o co najmniej 
20% do 2030 r.,

• zmniejszenie sprzedaży środków 
przeciwdrobnoustrojowych prze-
znaczonych dla zwierząt utrzymy-
wanych w warunkach fermowych 
o 50% do 2030 r.

• przeznaczenie do 2030 r. co naj-
mniej 25% gruntów rolnych na 
rolnictwo ekologiczne.
Ambitne cele przyjęte w strate-

gii dla rolnictwa europejskiego, 
niestety oprócz celów środowisko-
wych będą miały ujemne skutki 
w produkcji rolniczej. Wpłynie to 
na konkurencyjność europejskiego 
rolnictwa, które stoi obecnie w ob-
liczu wyzwań spowodowanych 
epidemią COVID-19, zmianami 
klimatu i konkurencji ze strony ta-
kich państw jak Ukraina czy kraje 
Ameryki Północnej i Południowej, 

które nie muszą się stosować do 
wysokich norm produkcji żywno-
ści. Europejska produkcja rolnicza 
zmniejszy się, przez co zmniejszą 
się dochody rolników.

W związku z powyższym doma-
gamy się obrony interesów polskich 
rolników w ramach prac w instytu-
cjach Unii Europejskiej i zapewnie-
nia stopniowego dochodzenia wy-
znaczonych w strategii celów oraz 
fi nansowego wsparcia rolnictwa 
w związku z ograniczaniem de fac-
to produkcji.

Zwracamy się również z prośbą 
o przygotowanie przez Państwowe 
Instytuty Naukowe szczegółowej 
analizy wpływu zapadłych decyzji 
pod kątem skutków ekonomicz-
no-społecznych dla gospodarstw 
rolnych, branży rolno-spożywczej 
oraz wzrostu cen żywności.

Jan Marciszewski
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Sposób szacowania szkód łowieckich
Od kilkunastu lat gwałtownie rośnie populacja zwie-

rząt dzikich, co wiązać się może z długookresowymi 
anomaliami pogodowymi – łagodne zimy. Tak duże po-
głowie dzikiej zwierzyny zmuszone jest do żerowania na 
gruntach rolnych. 

Głównym założeniem prawidłowego procesu szaco-
wania jest ustalenie strat jakościowych oraz ilościowych, 
jakie powstały w uprawach i płodach rolnych w wyni-
ku żerowania i bytowania zwierząt łownych takich jak: 
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Dodatkowo odpo-
wiedzialnością odszkodowawczą objęte zostały szkody 
wyrządzone podczas wykonywania polowania. 

Odpowiedzialność fi nansową za szkody łowieckie po-
nosi dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło 
łowieckie) lub zarządca obwodu łowieckiego, na obsza-
rach obwodów łowieckich polnych i leśnych. Zobowią-
zany jest on do wypłaty odszkodowania w terminie 30 
dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szaco-
wania szkody, od którego nie wniesiono odwołania lub 
od dnia doręczenia decyzji Nadleśniczego Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (w przypad-
ku przeprowadzenia procedury odwoławczej). Skarb 
Państwa ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całorocz-
ną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich 
leśnych, odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu 
państwa. Natomiast w przypadku szkód wyrządzonych 
przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) 
na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obsza-
rach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz 
wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na ob-
szarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, 
odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środ-
ków budżetu państwa.

Wniosek o szacowanie szkód może złożyć poszko-
dowany właściciel lub posiadacz gruntu – dzierżawca. 
Wniosek należy złożyć w formie papierowej (najlepiej 
z potwierdzeniem odbioru), elektronicznej do dzierżaw-
cy albo zarządcy obwodu łowieckiego w terminie 3 dni 
od dnia jej stwierdzenia. 

Wniosek powinien zawierać w szczególności: imię 
i nazwisko albo nazwę podmiotu, adres miejsca za-
mieszkania albo adres i siedzibę gospodarstwa oraz nu-
mer telefonu poszkodowanego (właściciela lub posiada-
cza gruntów rolnych – w zależności od sytuacji kto jest 

właścicielem uprawy), wskazanie miejsca wystąpienia 
szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub pło-
du rolnego.

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodo-
wania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela 
wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przed-
stawiciela dzierżawy albo zarządcy obwodu łowieckiego 
(najczęściej koła łowieckiego), poszkodowanego (wła-
ściciela lub posiadacza gruntów rolnych na terenie któ-
rych wystąpiła szkoda).

Oględzin uprawy dokonać należy niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 
o szacowanie szkody. Dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego zawiadamia poszkodowanego rolnika oraz 
wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze 
względu na miejsce wystąpienia szkody o planowanej 
dacie dokonania oględzin uprawy w terminie 3 dni od 
otrzymania wniosku o szacowanie. Po oględzinach spo-
rządza się protokół dla każdej ze stron. 

W przypadku szacowania ostatecznego poszkodowa-
ny ma obowiązek zawiadomić dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego w formie pisemnej o planowanym 
sprzęcie (zbiorze) uprawy w terminie 7 dni przed zamie-
rzonym zbiorem uprawy. 

Szacowania ostatecznego w uprawach rolnych doko-
nuje się bezpośrednio przed dokonaniem sprzętu (zbio-
ru) uprawy, najpóźniej w dzień sprzętu (zbioru) uprawy, 
a w przypadku szkód, wyrządzonych w płodach rolnych, 
wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz 
szkód powstałych i zgłoszonych bezpośrednio przed 
zbiorem uprawy – w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wniosku o szacowanie. 

Po dokonaniu szacowania ostatecznego sporządza 
się protokół dla każdej ze stron. Każdy członek zespo-
łu ma prawo wniesienia uwag do protokołu i powinien 
go podpisać. Od protokołu dokumentującego czynności 
poszkodowany oraz dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego mogą złożyć odwołanie od ustaleń proto-
kołu oględzin oraz protokołu szacowania ostatecznego 
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu do nad-
leśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe. Nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor) 
dokonuje oględzin uprawy (lub odpowiednio ostateczne-
go szacowania) niezwłocznie, nie później niż w terminie 
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Informuje o termi-
nie oględzin lub szacowaniu ostatecznym członków ze-
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społu szacującego, w terminie 3 dni od daty otrzymania 
odwołania. Do zespołu szacującego na wniosek pisemny 
członka zespołu może być powołany przedstawiciel wła-
ściwej izby rolniczej ze względu na miejsce wystąpienia 
szkody. Nadleśniczy wydaje decyzję ustalającą wyso-
kość odszkodowania w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia protokołu. Wypłata odszkodowania następuje w ter-
minie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostateczne-
go szacowania szkody, pod warunkiem, że nie złożono 
odwołania od ustaleń szacowania szkody. Poszkodowa-
ny i dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego nieza-
dowolony z decyzji ustalającej wysokość szkody może 
wnieść powództwo do sądu powszechnego w terminie 
3 miesięcy od daty doręczenia decyzji.

Odszkodowanie nie przysługuje osobom:
• którym przydzielono grunty stanowiące własność 

Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach le-
śnych, 

• posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rol-
nych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 
dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku 
roślin w danym regionie, określonego przez sejmik 
województwa w drodze uchwały,

• posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rol-
nych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urzą-
dzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających 
szkodom,

• za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta 
w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,

• za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, sto-
gi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,

• za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym 
naruszeniem zasad agrotechnicznych,

• za szkody powstałe na nieruchomościach, w odesieniu 
do których właściciel albo użytkownik wieczysty zło-
żył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.
Szczegóły procedur szacowania szkód łowieckich 
zawarte są w następujących aktach prawnych:

• ustawa z dnia 13 października 1995 roku –Prawo ło-
wieckie Dz. U 2020 poz. 67, 148, 695, 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwiet-
nia 2019 poz. 776,

• kodeks postępowania administracyjnego w zakresie 
nieuregulowanym w ww. aktach prawnych.

Dariusz Buczkowski 

Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej

Jako właściciel / posiadacz / pełnomocnik proszę o szacowania szkody łowieckiej wyrządzonej przez 

......................................................... w uprawie rolnej / płodzie rolnym .........................................................

wyrządzonej w dniu ......................................................... o powierzchni.........................................................

w tym powierzchnię uszkodzoną ........................... w miejscowości .............................................................

wymienić zwierzę podać rodzaj uprawy lub płodu np. pszenica

powierzchni całkowita działkidata stwierdzenia szkody

podać miejscowość, ewentualną nazwę

miejscowość, data

Zarząd Koła Łowieckiegoewentualny kontakt telefoniczny

adres zamieszkania

imię i nazwisko
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Jak sporządzić plan nawozowy?
Wykonywanie planów nawozowych oraz obliczeń 

maksymalnych dawek azotu jest już od ponad roku 
obowiązkiem dla gospodarstw rolnych powyżej 10 ha 
użytków rolnych. 

 Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie rolnym 
związane ze stosowaniem nawozów reguluje Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339). 

W programie tym określone zostały między innymi 
sposoby obliczania dawki nawozów azotowych w za-
leżności od skali produkcji i jej intensywności oraz 
opracowane zostały odległości w jakich nie stosuje się 
nawozów w pobliżu wód powierzchniowych. Oblicze-
nia azotu możemy wykonać korzystając z zasad, które 
prezentujemy Państwu w tym artykule. Dostępne są też 
programy komputerowe, które ułatwiają wykonanie ta-
kich obliczeń.

Sporządzenie obliczeń maksymalnych dawek azotu 
lub wykonanie planu nawozowego wymaga z Państwa 
strony zapoznania się z wyżej wymienionym załącz-
nikami do rozporządzenia. Program azotanowy wpro-
wadził wiele współczynników, które obowiązują przy 
wyliczaniu dawek azotu pod konkretną uprawę. 

W programie określono zasadę wielkości rocznej 
dawki nawozów naturalnych na 1 ha użytków rol-
nych, którą należy bezwzględnie stosować. Wynosi 
ona 170 kg (po przeliczeniu na czysty składnik azo-
tu) na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie.

Rolnicy, którzy posiadają powyżej 10 ha użytków rol-
nych lub powyżej 10 DJP i nie więcej niż 100 ha użyt-
ków rolnych, nie więcej niż 60 DJP, czy też nie więcej 
niż 50 ha upraw intensywnych (tj.np. pszenica, buraki 
cukrowe, rzepak) mają do wyboru wykonać obliczenia 
maksymalnych dawek azotu na działkach rolnych, na 
których stosowane jest nawożenie albo wykonać obli-
czenia dawki nawozów mineralnych – uproszczony bi-
lans azotu (tzw. plan nawozowy). 

Gospodarstwa rolne posiadające użytki rolne w ilości 
powyżej 100 ha lub powyżej 50 ha upraw intensywnych 
lub powyżej 60 DJP mają obowiązek sporządzania pla-
nów nawozowych (obliczenia uproszczonego bilansu 
azotu) 

Poniżej przedstawimy Państwu zasadę dokonywania 
obliczeń maksymalnych dawek azotu oraz zasady ob-
liczeń uproszczonego bilansu azotu (plan nawozowy).

I. Zasady wykonywania obliczeń maksymalnych 
dawek azotu

Korzystając z obliczeń maksymalnych dawek azotu 
dla działek znajdujących się w gospodarstwie należy 
w pierwszej kolejności zapoznać się z maksymalnymi 
ilościami azotu działającymi ze wszystkich źródeł ja-
kie zostały określone szczegółowo dla poszczególnych 
rodzajów upraw w Programie działań (załącznik nr 9 
do Programu). Należy pamiętać, że dawki te, dla po-
szczególnych rodzajów upraw nie mogą przekroczyć 
wartości, które określa ten program, np. dla pszenicy 
jarej maksymalna ilość azotu działającego ze wszyst-
kich źródeł wynosi 160 N/kg/ha. 

Obliczenia maksymalnych dawek azotu sporządza 
się dla każdej działki na której zastosowano nawozy 
azotowe. Ilość azotu działającego ze wszystkich źródeł 
wykonuje się wg wzoru podanego poniżej. Bierzemy 
pod uwagę sumę azotu działającego z nawozów natu-
ralnych, z pozostałości w glebie oraz z nawozów mi-
neralnych. 

Obliczanie ilości azotu działającego (Nd)= Nd 
z nawozu naturalnego+ Nd z gleby +Nd z nawo-
zów mineralnych, 
gdzie 
►N d (azot działający) nawozu naturalnego = ilość t/
ha x ilość kg N/t (tabela 9*, ) x równoważnik nawo-
zowy azotu wg kategorii zwierząt i terminu stosowa-
nia (tab.11*)
►N d z gleby = ilość kg N/ha (zasoby azotu mineral-
nego wiosną w warstwie gleby od 0-60 cm, katego-
ria gleby (tab. 12*) x równoważnik nawozowy azotu 
(azot mineralny z zasobów glebowych w zależności 
od terminu stosowania, jesień, zima) (tabela 11*), 
*z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przy-
jęcia „Programu działań mających na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie się dalszemu za-
nieczyszczeniu”
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Przykład nr 1. Obliczenia maksymalnych dawek azotu 
dla gospodarstwa z produkcją zwierzęcą

Jesienią 2018 r. rolnik na gruncie ornym (gleba śred-
nia) wysiał na powierzchni 3 ha pszenicę ozimą, pod 
uprawę której zastosował obornik w ilości 15 t/ha, któ-
ry zawiera 2,9 kg N/t oraz dodatkowo 200 kg azofoski 
zawierającej 13,6 kg N/100 kg nawozu.

Rolnik oblicza azot z różnych źródeł, gdzie (Nd) – 
oznacza azot działający 

►(Nd) z obornika = ilość zastosowanego obornika (t/
ha) x ilość azotu w kg N/t x równoważnik nawozowy 
dla obornika zastosowanego jesienią 

Azot działający z obornika = 15 t/ha x 2,9 kg N/t x 
0,35 = 15,2 kg N/ha

►(Nd)z gleby = zasoby azotu mineralnego z gle-
by średniej 62 kgN/ha x 0,9 równoważnik nawozowy 
azotu mineralnego z zasobów glebowych w uprawach 
roślin ozimych dla nawożenia wiosną (tabela nr 12 Pro-
gramu działań) 

Azot działający z gleby = 62 kg N/ha x 0,9 = 55,8 kg 
N/ha

►(Nd) z nawozów azotowych mineralnych = 2dt na-
wozu x 13,6 kgN/100 kg nawozu = 27,2 kg N/ha. 

Obliczanie azotu działającego (Nd) = 15,2 kg N/ha + 
55,8 kgN/ha + 27,2 N/ha = 98,2 kg N/ha

- Dawka azotu nie przekroczyła max. Ilości azotu 
działającego ze wszystkich źródeł (tabela 14) zał. nr 9 
do Programu wynoszącej 200 kg N/ha

II. Zasady wykonywania obliczeń uproszczony bi-
lans azotu (plan nawozowy)

Wykonując plan nawozowy w gospodarstwie rolnym 
uwzględniamy przede wszystkim plonowane oraz ile 
dany rodzaj uprawy pobierze nam azotu na 1 tonę pro-
duktu np. pszenica jara, ozima pobiera 27 kgN na jedna 
tonę, rzepak 50 kg N na 1 tonę, burak cukrowy 3,5 kgN 
na jedną tonę. 

Przykład nr 2. Obliczenie dawki nawozów azotowych 
mineralnych dla gospodarstwa z produkcją zwierzęcą

Obliczenie dawki nawozów azotowych mineralnych 
pod pszenicę jarą (plon 7 t/ha) uprawianą na glebie 
średniej, w drugim roku po oborniku (zastosowanym 
pod przedplon) bydlęcym od krów mlecznych (1) 
z obory głębokiej, zastosowanym w dawce 30 t/ha. Na 

początku wyznaczamy potrzeby pokarmowe pszenicy 
tj: 6 t/ha x 27 kgN/t = 162 kg N/ha. 

W pierwszej kolejności dokonujemy obliczeń ilości 
azotu działającego (Nd) innych źródeł: 

• (Nd) z nawozów naturalnych = 30 t/ha obor-
nika x 2,6 kg N/t (tabela 9) x 0,15 (równoważnik na-
wozowy azotu z różnych żródeł) (tabela 11) = 11,7 
kg N/ha; 

• (Nd) z gleby = 62 kg N min (tabela 12) x 0,6 
równoważnik nawozowy azotu mineralnego z zaso-
bów glebowych(tabela 11) = 37 kg N/ha

Obliczenie dawki nawozów azotowych mineral-
nych na podstawie bilansu azotu: 
Dawka nawozów azotowych mineralnych (N) = 
[potrzeby pokarmowe roślin – N działający z in-
nych źródeł] /0,7 (współczynnik wykorzystania N 
z nawozów azotowych mineralnych)

• dawka nawozów azotowych mineralnych (N) = 
162 kg N/ha – 11,7 kg N/ha – 37 kg N/ha = 113: 0,7 
=161 kg N/ha/rok

• W przykładzie przedplonem nie była roślina bo-
bowata, w związku z tym nie stosuje się korekty dawki 
N. 

• Dawka nawozów azotowych mineralnych wy-
nosi 161 kg N/ha. 

Na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rol-
niczego znajdują się dostępne, bezpłatne programy 
do wykorzystania przy obliczaniu maksymalnych da-
wek azotu oraz do sporządzania planów nawozowych 
(uproszczonego bilansu azotu). Kalkulator opracowany 
w programie MS Excel zawiera arkusz do ewentualne-
go sporządzania obrotów stad zwierząt gospodarskich, 
na podstawie których wyliczana zostaje produkcja na-
wozów naturalnych w gospodarstwie, ewidencję stoso-
wania nawozów oraz arkusz do obliczenia maksymal-
nych dawek azotu i planu nawozowego.

Małgorzata Karasek
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Lista Odmian Zalecanych do uprawy 
w województwie lubelskim w roku 2020 

Bobowate grubonasienne, Bobik, Groch siewny, Łubin wąskolistny, Łubin żółty, Soja

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wielolet-
nie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmiano-
wego (PDO) w województwie lubelskim w roku 2019.

Publikacja prezentuje listę odmian ważnych rolniczo gatunków roślin zalecanych do uprawy na terenie Lubelsz-
czyzny. Odmiany umieszczone na „liście” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach 
naszego województwa i zasługują na znaczny udział w uprawie. Stwierdzona w czasie trzyletnich badań duża war-
tość plonotwórcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania wyższych efektów gospodarczych niż uprawa 
innych odmian.

Zachęcamy do korzystania z niniejszego opracowania przy wyborze odmian do siewu w 2020 roku, życząc do-
skonałych efektów produkcyjnych i ekonomicznych.

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

1 – Bobas, 2 – Capri, 2 – Fanfare, 3 – Fernando

Lista odmian zalecanych do uprawy bobiku na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona po raz 
drugi dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmia-
nowego (PDO) w latach 2017-2019, w dwóch punktach doświadczalnych w województwie lubelskim.

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

Lp. Odmiana

Rok wpisania do 
krajowego rejestru

/ rok włączenia
do LOZ

Plon ziarna
średnia

(2017-2019) Hodowca

Wzorzec dt/ha 42,5
niskotaninowe

1 Fernando 2016/2019 98 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR
wysokotaninowe

1 Bobas 2002/2020 95 DANKO Hodowla Roślin Choryń
2 Capri 2018/2019 112 Saaten-Union Polska Wągrowiec
3 Fanfare 2017/2019 104 Saaten-Union Polska Wągrowiec

Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian
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Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2019).

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 100 7,6 7,9 466 30,3 9,6

2 Bobas 109 6,8 7,1 515 30,2 8,7

3 Capri 104 7,4 7,6 524 28,8 9,2

4 Fanfare 100 7,7 7,9 519 28,1 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 kwitnienia 
dość długi. Wysokość roślin średnia. Wyleganie w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem bardzo małe. Podatność 
na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia grzybowego średnia do małej. Równomierność dojrzewa-
nia dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka 
ogólnego w nasionach duża, zawartość włókna surowego dość mała, znikoma zawartość tanin. Zabarwienie okry-
wy nasiennej jasne. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 
50 szt./m2. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 98% wzorca. 

Bobas - Odmiana przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych. Wyleganie na początku kwitnienia nie wy-
stępuje, w fazie końca kwitnienia małe, przed zbiorem małe do średniego. Termin kwitnienia dość wczesny, doj-
rzewania średni. Okres kwitnienia średni. Podatność na choroby pochodzenia grzybowego średnia. Plony nasion 
duże, białka ogólnego bardzo duże. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, 
tanin względnie mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin 
około 50 szt./m2. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 95% wzorca. 

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 grzybowego 
(czekoladową plamistość i rdzę bobiku) średnia, na askochytozę bobiku średnia do dość małej. Masa 1000 nasion 
bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, zawartość włókna surowego średnia. Odpowied-
nia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. W trzyletnim cyklu 
badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 112% 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 (cze-
koladową plamistość i askochytozę bobiku) mała, na rdzę bobiku średnia. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawar-
tość białka ogólnego w nasionach mała, zawartość włókna surowego duża. Odpowiednia do uprawy na glebach 
kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie 
uzyskała plon nasion w wysokości 104% wzorca. 
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Groch siewny - charakterystyka odmian grochu 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 dziesiąty dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego (PDO) w latach 2017-2019, w trzech punktach doświadczalnych w województwie lubelskim.

Tabela 3. Groch siewny plon nasion zalecanych odmian (% wzorca).

Lp. Odmiana
Rok wpisania 

do krajowego rejestru
/ rok włączenia do LOZ

Plon ziarna
średnia

(2017-2019) Hodowca

Wzorzec dt/ha 42,1
1 Arwena 2015/2018 104 DANKO Hodowla Roślin Choryń
2 Astronaute 2017/2019 102 Saaten-Union Polska Wągrowiec
3 Batuta 2009/2012 113 DANKO Hodowla Roślin Choryń
4 Spot 2017/2019 107 IGP Polska Poznań, ul. Wyspiańskiego 43
5 Tarchalska 2004/2011 103 DANKO Hodowla Roślin Choryń
6 Tytus 2017/2019 104 DANKO Hodowla Roślin Choryń
7 Turnia 2011/2019 101 Poznańska Hodowla Roślin Tulce

Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian

Tabela 4. Ważniejsze cechy odmian wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2019).

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 73 7,6 5,4 226 21,6 5,8
2 Astronaute 79 7,7 5,4 243 21,8 5,8
3 Batuta 82 7,4 5,3 240 22,0 5,9
4 Spot 76 7,3 4,9 242 21,8 5,9
5 Tarchalska 79 7,6 5,3 246 21,4 6,1
6 Tytus 86 7,5 5,5 269 22,4 6,0
7 Turnia 79 7,0 4,1 212 21,8 6,3

Arwena – Odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasio-
na do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, stabilny w latach badań. Plon białka duży. Termin 
kwitnienia i dojrzewania średni, okres kwitnienia średni. Rośliny średnie do nieco niższych. Odporności na wyle-
ganie w czasie kwitnienia duża, a przed zbiorem dość duża do średniej. Cechuje się dużą odpornością na wyleganie 
w czasie kwitnienia. Odporna na choroby. Równomierność dojrzewania średnia. Skłonność do pękania strąków 
i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona barwy żółtej, dość drobne do bardzo drobnych, o średniej do dość małej 
zawartości białka ogólnego. Zawartość włókna surowego mała. Nasiona dość dobrze rozgotowują się. Odpowied-
nia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin ok. 110 szt./m2. W trzyletnim cyklu 
badań na Lubelszczyźnie uzyskała plon nasion w wysokości 104% wzorca. Trzeci rok na LOZ dla Lubelszczyzny.

Dalsza część artykułu w kolejnym numerze biuletynu i na naszej stronie internetowej.

dr inż. Piotr Pszczółkowski
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Inwazja szarka komośnika
Szarek komośnik to szkodnik 

w burakach cukrowych. Notowa-
ny jest w Polsce na plantacjach od 
wielu lat, ale dopiero od niedawna 
wyrządza duże straty w uprawach 
buraków cukrowych, szczególnie 
w południowo wschodniej Polsce.

Szarek komośnik to chrząszcz z ro-
dziny ryjkowcowatych. W 2017 r. 
jego masowe występowanie stwier-
dzono na zamojszczyźnie. Szkodnik 
ten bardzo mocno niszczył plantacje 
przede wszystkim w województwie 
lubelskim, ale także w świętokrzy-
skim, podkarpackim i małopolskim. 
W niewielkim nasileniu pojawił się 
również w innych częściach kraju. 
Od 2018r. pojawia się już masowo 
w całej południowo wschodniej 
Polsce.

Szczególnie niebezpieczny jest na 
początku rozwoju buraka cukrowe-
go, może wtedy spowodować nawet 
tzw. gołożery. W dotychczasowych 
doniesieniach szkodnik ten uszkadzał 
rośliny, kiedy te były już dość duże 
- miały po kilkanaście liści, co nie 
powodowało dotychczas prawie żad-
nych strat. 

Obecnie dorosłe chrząszcze że-

rują już na liścieniach i pierwszych 
liściach właściwych, uszkadzając je 
co powoduje zamieranie roślin. In-
tensywne żerowanie już na siewkach 
buraka cukrowego prowadzi do cał-
kowitej utraty części wegetatywnej, 
powodując zamieranie roślin. 

W 2019 r. bardzo intensywne żero-
wanie szarka komośnika spowodo-
wało, że niektóre plantacje buraków 
trzeba było przesiewać. Część planta-
cji niestety obsiano już innymi rośli-
nami. Miejmy nadzieję, że podobna 
sytuacja nie powtórzy się w 2020r.

Rolnicy alarmują, że nie ma środ-
ków ochrony przed tym chrząsz-
czem, bo dotychczas stosowane są 
nieskuteczne. 

Firma Bayer poinformowała, że 
uzyskała rejestrację środka Proteus 
110 OD przeciwko temu szkodniko-
wi. Zabiegi tym preparatem można 
przeprowadzać od 15 marca do 14 
lipca. Środek można stosować od 
2 liści właściwych buraka zapobie-
gawczo na polach o wysokim stop-
niu zagrożenia szkodnikiem lub in-
terwencyjnie zaraz po stwierdzeniu 
obecności owada w tej samej fazie 
buraka. Najpóźniej zabieg można 

wykonać, kiedy liście buraka zakry-
wają 50% międzyrzędzi. Zalecana 
dawka preparatu to 0,5–0,75 l/ha 
w zależności od inwazji szkodnika. 
W sezonie przeciwko szkodnikowi 
można wykonać 2 zabiegi w odstępie 
przynajmniej 10 dni. Oprócz szarka 
komośnika Proteus 110 OD zwalcza 
w buraku także mszycę trzmielinowo 
-burakową, mszycę brzoskwiniowo-
-ziemniaczaną, śmietkę ćwiklankę 
i pchełkę burakową.

Bardzo ważna jest pora wykony-
wania zabiegów ponieważ szkodnik 
żeruje w nocy, dlatego więc opryski-
wanie plantacji buraka najlepiej jest 
wykonywać wieczorem lub nocą.

Zapobieganie i zwalczanie nieche-
miczne szarka komośnika to przede 
wszystkim wczesny wysiew buraka, 
prawidłowa agrotechnika i zmiano-
wanie, a także przeorywanie resztek 
pożniwnych i zwalczanie chwastów 
komosowatych. Bardzo ważna jest 
także izolacja przestrzenna upraw 
oraz stosowanie tzw. rowków chwyt-
nych na brzegu pola jako pułapki dla 
wędrujących chrząszczy. 

Piotr Kuranc

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW:
• SZKOLENIA „CHEMIZACYJNE” z zakresu stosowania środków ochro-

ny roślin:
- Zakres podstawowy - szkolenie 2-dniowe
- Zakres uzupełniający - szkolenia 1-dniowe

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

Ul. Pogodna 50A/2, 20-337 LUBLIN
NIP: 922-23-17-558, KRS: 0000187800„AGRO-LIR” Sp. z o. o.

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

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, ROZPO-

CZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
• WNIOSKI O DOFINANSOWANIE: PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW, 

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

ROLNIKU! SZKOLIMY I WYPEŁNIAMY WNIOSKI!

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
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Facelia – królowa roślin miododajnych
W Polsce najpopularniejszą od-

mianą facelii jest facelia błękitna 
(Phacelia tanacetifolia Benth). Jest 
ona jednoroczną zielną rośliną na-
leżącą do rodziny ogórecznikowa-
tych (Boraginaceae zgodnie z kla-
syfi kacją fi logenetyczną). Pochodzi 
z Ameryki Północnej, gdzie znane 
jest kilkadziesiąt gatunków z tego 
rodzaju. W Europie uprawiana jest 
od XIX wieku. Jej wydajność nek-
tarowa jest bardzo duża, a okres we-
getacji krótki. Miód produkowany 
z nektaru kwiatów facelii ma bar-
dzo delikatny smak oraz kwiatowy 
zapach, ma jasnożółtą lub zielonka-
wą barwę. Jest jednym z najbardziej 
cenionych miodów w Polsce, ponie-
waż ma bardzo wiele właściwości 
leczniczych.

Uprawa facelii
Roślina ta znajduje zastosowanie 

w uprawie na paszę, nawóz zielo-
ny, ale przede wszystkim jako jed-
na z najlepszych roślin miododaj-
nych. Facelia błękitna jest rośliną 
jednoroczną o szorstkim owłosie-
niu. Dorasta do 80 cm wysokości. 
Ma dzwonkowate kwiaty o barwie 
fi oletowoniebieskiej. Owocem jest 
pękająca torebka z żółtobrązowymi 
nasionami. Okres wegetacji facelii 
trwa około 100 dni. Kwitnienie roz-
poczyna w 6-10 tygodni po wysie-
wie i trwa przez 5 tygodni. Plon jaki 
można otrzymać z uprawy na zie-
lonkę opiewa na 15- 20 t/ha. Jednak 
ważniejszą rolę spełnia jako źródło 
nektaru i na nasiona. Znakomicie 
sprawdza się przy pasiekach.

Facelia nie jest gatunkiem wyma-
gającym, jeśli chodzi o warunki gle-
bowe. Na nasiona najlepiej spraw-
dza się w drugim roku po nawoże-
niu. Należy jednak zwrócić uwagę 

na zasobność gleby w azot. Zbyt 
niska zawartość tego składnika nie 
pozwala roślinie rozwinąć się, po-
woduje wcześniejsze kwitnienie 
i zdrewnienie łodyg. Szkodliwy jest 
również jego nadmiar, który może 
wywołać gnicie, wyleganie roślin 
oraz najbardziej niepożądane dla 
pszczelarzy słabe kwitnienie i nie-
kratowanie. W zależności od zasob-
ności gleby dawka azotu to około 
40-80 kg/ha czystego składnika. Je-
żeli dawka, jaką wyliczymy do za-
stosowania nie będzie przekraczać 
50 kg/ha, możemy ją zastosować 
w całości przedsiewnie. W przeciw-
nym wypadku dzielimy dawkę na 
dwie części do zastosowania przed-
siewnego i w trakcie wegetacji, 
około trzech tygodni po wchodach, 
gdy rośliny osiągną około 10 cm 
wzrostu.

Facelia – bezcenna dla pszczół
Facelia to raj dla pszczół, pro-

wadzą na niej obloty przez cały 
dzień, a czasem nawet po zachodzie 
słońca. Najbardziej intensywny ob-
lot odbywa się godzinach między 
11.00 a 16.00, maksymalna aktyw-
ność przypada na godz. 15.00. Jed-
na roślina ma ponad 5000 kwiatów, 
a kwiatowe zapachy skutecznie 
wabią pszczoły. Z jednego kwiatu 
można pozyskać średnio od 0,5 do 5 
mg nektaru. Nektarowanie odbywa 
się bez względu na pogodę. Z hek-
tara facelii możemy pozyskać aż 
300-400 kg miodu/ha, gdzie przy-
kładowo wydajność gryki to około 
113 kg miodu, a koniczyny białej 
około 90 kg. Wydajność miododaj-
na jest warunkowana odpowiednim 
nawożeniem oraz warunkami at-
mosferycznymi w czasie rozwoju. 
Nie zaleca się opóźniać wysiewu. 

Miód 
Barwa miodu faceliowego jest 

jasnokremowa do zielonkawego 
(podobna do miodu akacjowego), 
konsystencja mazista, a po procesie 
krystalizacji staje się jasnokremowy 
lub prawie biały. Wyróżnia go smak 
– łagodny, słodki i lekko kwasko-
waty. Z tego powodu zastosowanie 
ma w wielu daniach. Zapach tego 
miodu opisywany jest jako słaby, 
łagodny, z wyczuwalnym kwiato-
wym aromatem. 

Właściwości i wartości odżywcze
Podstawowymi składnikami mio-

du są węglowodany i woda. Głów-
nym składnikiem suchej masy są 
cukry (70–80% to glukoza i fruk-
toza). Poza tymi nimi znajdują się 
w nich wielocukry, dekstryny. Po-
zostałymi składnikami miodu są 
białka (0,29–3%) wśród których 
dominuje prolina, składniki mine-
ralne (0,25–0,35%), w tym głównie: 
potas, żelazo, wapń, sód, mangan, 
fosfor, kobalt, miedź.

Spośród biopierwiastków naj-
większą zawartość stanowi potas. 
Miód zawiera także niewielkie ilo-
ści witamin, zwłaszcza C, H, PP 
i innych z grupy B, a także olejki 
eteryczne.

Miody zawierają również pewne 
ilości kwasów organicznych, w tym 
przede wszystkim kwasy: mlekowy, 
jabłkowy, bursztynowy, mrówko-
wy, cytrynowy, octowy, masłowy, 
p-aminobenzoesowy, piroglutami-
nowy oraz glukonowy.

Poza właściwościami odżywczy-
mi, dostrzeżono właściwości bakte-
riobójcze miodu. W miodach ziden-
tyfi kowano również enzymy takie, 
jak: diastaza, inwertaza, katalaza, 
fosfataza oraz oksydaza glukozowa, 
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która jest odpowiedzialna za wła-
ściwości antybiotyczne miodu.

Zastosowanie
W zależności od źródeł podaje się 

szereg rozmaitych właściwości mio-
du faceliowego, a miedzy innymi, że 
konsumpcja tego miodu wzmacnia 
organizm i wspomaga proces lecze-
nia. Przeciwdziała on również prze-
ziębieniom oraz stanom zapalnym 
górnych dróg oddechowych i zwal-
cza ich infekcje (podobnie jak miód 
rzepakowy). Z uwagi na zawarte 
w miodzie faceliowym jony magne-
zu, żelaza i kobaltu wskazane jest 
spożywanie tego miodu przez oso-
by pracujące fi zycznie jak również 
po wzmożonym wysiłku intelektu-
alnym. Miód faceliowy może być 
wykorzystany pomocniczo w tera-
pii chorób układu pokarmowego: 
nieżytu żołądka, wrzodów żołądka 
i dwunastnicy, schorzeniach wątro-
by, trzustki i woreczka żółciowego. 
Ma także wykorzystanie w terapii 
astmy oskrzelowej. Z uwagi na fakt, 
że należy do jasnych miodów nek-
tarowych, które mają zastosowanie 
w terapii chorób układ naczynio-
wego, niewydolności mięśnia ser-
cowego, miażdżycy i nadciśnienia 

tętniczego można wnioskować że 
także ten mód posiada w/w właści-
wości. Ciekawą i mało znaną wła-
ściwością miodu faceliowego jest 
to, że obniża toksyczne działanie 
używek, takich jak alkohol i nikoty-
na oraz kawa i herbata. 

Wykorzystanie
Zastosowań miodu faceliowego 

jest bardzo wiele. Z powodzeniem 
możemy zastąpić nim biały cukier, 
słodząc herbatę lub inne napoje. 
Miód jest lepiej przyswajalny przez 
nasz organizm, wpłynie też korzyst-
nie na naszą sylwetkę. Jest niezbęd-
nym składnikiem podczas leczenia 
przeziębienia metodami domowy-
mi. Miód faceliowy działa prze-
ciwbakteryjnie i ochronnie, dzięki 
obecności choliny. Oprócz tego 
wspomaga leczenie chorób układu 
pokarmowego i działa detoksyku-
jąco. Świetnie sprawdzi się również 
jako dodatek do domowej jaglanki 
lub owsianki. Podniesie to jej wa-
lory smakowe i nada wyjątkowego 
aromatu. 

Miód faceliowy może mieć tak-
że zastosowanie w naturalnej pie-
lęgnacji. W prosty sposób można 
wykorzystać go do przygotowania 

domowego peelingu. W tym celu 
należy połączyć miód faceliowy 
z cukrem trzcinowym i oliwą z oli-
wek. Całość nakładamy na zwilżone 
ciało i masujemy przez kilka minut. 
Zabieg ten złuszczy martwy naskó-
rek i sprawi, że skóra będzie bar-
dziej elastyczna i gładka w dotyku. 
Dodatkowo zapach kwiatów facelii 
wpłynie relaksująco na nasze samo-
poczucie.

Podsumowując 
Miód faceliowy charakteryzuje 

się unikalnym składem, z którego 
wynikają jego lecznicze właściwo-
ści. Produkt ten obniża ciśnienie 
tętnicze, wzmacnia odporność i za-
pobiega infekcjom górnych dróg 
oddechowych. Poza tym, że działa 
antyseptycznie, zawiera cholinę, 
która chroni naszą wątrobę. Włą-
czenie tego miodu do diety wspie-
ra kurację przewlekłych chorób 
układu pokarmowego, takich jak 
wrzody żołądka i problemy z wo-
reczkiem żółciowym czy trzustką. 
Zaleca się go także alergikom, jako 
że okazuje się skuteczny w leczeniu 
astmy oskrzelowej.

Agnieszka Wasiak
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Ostropest plamisty (Silybum marianum)
Wśród rolników wzrasta zainteresowanie uprawą roślin 

zielarskich. Do coraz chętniej uprawianych roślin można 
zaliczyć ostropest plamisty (Silybum marianum). Jest to 
roślina jednoroczna lub dwuletnia rośliną uprawną, z ro-
dziny astrowatych (Asteraceae). Pochodzi z basenu Mo-
rza Śródziemnego (Europa Południowa, Turcja, Izrael, 
Egipt, aż po Maroko). Jako gatunek introdukowany roz-
przestrzenił się w wielu rejonach świata. Występuje w Eu-
ropie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej oraz 
w Australii. W Polsce jest rośliną uprawną, bywa sadzony 
w ogrodach jako roślina ozdobna, a niekiedy rośnie dziko. 
Jest to roślina jednoroczna, wyglądem przypominającą 
oset charakteryzująca się silnym wzrostem. Początkowo 
tworzy rozetę sinozielonych liści, a następnie wypusz-
cza rozgałęziony pęd, którego wysokość może osiągnąć 
dwa metry. Na szczycie pędu osadzone są koszyczkowate 
kwiatostany, o ciemnoróżowym zabarwieniu. Owoc sta-
nowi niełupka z puchem kielichowym ponad dwukrotnie 
dłuższym od owocu. Roślina cechuje się palowym syste-
mem korzeniowym, który składa się z korzenia głównego 
o długości aż 1,5 m i rozwiniętych korzeni bocznych.

Uprawa ostropestu
Ostropest może być uprawiany na glebach każdego ro-

dzaju, najlepiej o pH w granicach 6,0, czyli lekko kwa-
śnym. Nie przeszkadza mu uprawa w monokulturze na-
wet przez 20 lat. Posiany dwa lata z rzędu w tym samym 
miejscu w kolejnych latach może rosnąć już bez siewu. 
Dodatkowym atutem jest niskonakładowość uprawy, 
gdyż ostropest ma raczej małe wymagania pokarmowe. 
Nawozy należy wysiewać w dawkach: fosfor – 100 kg, 
potas 140 kg najlepiej pod orkę zimową oraz azot w ilo-
ści 40–60 kg wiosną przed siewem.

Siew najlepiej wykonać agregatem uprawowo-siew-
nym w kwietniu. Można też zastosować wczesne włóko-
wanie i siew siewnikiem w rozstawie rzędów co 40–45 
cm na głębokość 1–3 cm. Zazwyczaj wysiewa się 12–15 
kg/ha, na słabszych glebach wysiew należy zwiększyć do 
20 kg/ha.

Również pielęgnacja plantacji nie jest kosztowna, ogra-
nicza się do walki z chwastami, ze względu na krótki okres 
wegetacji i szybki wzrost roślin nie jest trudna. Walkę 
z chwastami można prowadzić również mechanicznie np. 
przy zastosowaniu opielacza ciągnikowego, jednak tylko 
do momentu przykrycia międzyrzędzi. Pogłównie można 
stosować również środki na chwasty jednoliścienne. 

Zbiór ostropestu przeprowadza się zazwyczaj dwufazo-

wo, chociaż można dokonać zbioru bezpośrednio z pnia. 
Zbiór dwufazowy polega na ścięciu ostropestu na pokos 
najpóźniej w momencie, gdy na kwiatach pojawia się 
puch świadczący o dojrzałości nasion. Na pokosach po-
winien pozostać od 7 do 14 dni aż zaschnie. Następnie 
z pokosu omłot odbywa się kombajnem zbożowym z pod-
bieraczem.

Nasiona ostropestu powinny zostać wstępnie oczysz-
czone i niezwłocznie dosuszone do wilgotności około 
11%, w przeciwnym razie może dojść do zapleśnienia.

Średni plon nasion to 1–1,2 t/ha. Przy sprzyjających wa-
runkach i na dobrych glebach można uzyskać plon docho-
dzący nawet do 3,5 t/ha.

Zastosowanie ostropestu
Ostropest znalazł zastosowanie głównie jako surowiec 

farmaceutyczny, służący do produkcji leków roślin-
nych stosowanych przy schorzeniach wątroby. W suchej 
owocni i w łupinie nasiennej niełupek roślina kumuluje 
sylimarynę, która jest zbiorczym określeniem grupy fl a-
wonolignanów, czyli związków zaliczanych do fl awono-
idów. Są one stosunkowo rzadko spotykane w świecie 
roślin. Zawartość sylimaryny w owocach wynosi od 1,0 
do 3,3%. Na wstępnym etapie produkcji sylimaryny na-
stępuje oddzielenie owocni od materiału zapasowego nie-
łupek. W skład materiału zapasowego wchodzi głównie 
tłuszcz (30%), białko (24%) oraz węglowodany. W oleju 
dominuje kwas linolenowy (ok. 53%), należący do nie-
zbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). 
Wśród kwasów nasyconych przeważa kwas palmitynowy 
(8,5%). Podstawowym aminokwasem białka jest kwas 
glutaminowy (18,2%).

Flawonolignany wykazują działanie odtruwające 
i ochronne dla wątroby. Działanie odtruwające polega na 
obniżeniu stężenia bilirubiny we krwi oraz normalizowa-
niu parametrów (AST, ALT, GGT). Preparaty zawierające 
kompleks fl awonolignanów są zalecane w długotrwałej 
terapii chorób wątroby, a także w leczeniu wirusowego 
zapalenia wątroby typu A,B, C. 

Brak skutków ubocznych w terapii sylimaryną, nawet 
w dużych dawkach, ma szczególne znaczenie przy lecze-
niu przewlekłych schorzeń wątroby. Sylimaryna może za-
pobiegać dysfunkcjom wątroby i łagodzić skutki uboczne 
farmakoterapii. Szczególnie istotny jest brak interakcji 
pomiędzy sylimaryną a lekami syntetycznymi.

Olej z ostropestu, zawierający 1% sylimarynę, jest wy-
korzystywany w przemyśle kosmetycznym. Chroni ona 
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Kontrola pracowników przebywających 
na kwarantannie w gospodarstwie 

W dniu 20 maja 2020 roku od-
było się spotkanie w którym udział 
wzięli Wojewoda Lubelski Pan Lech 
Sprawka, p.o. Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Lublinie insp. 
Artur Bielecki oraz przedstawiciele 
Lubelskiej Izby Rolniczej, Prezes 
Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu 
LIR Pan Roman Chudzik oraz Dy-
rektor Biura LIR Pani Jolanta Szałas. 
Spotkanie dotyczyło wypracowania 
wspólnego stanowiska dotyczącego 
przeprowadzanych kontroli pracow-
ników przebywających na kwaran-
tannie w gospodarstwie rolnym.

Na spotkaniu uzgodniono, że kon-
trola pracowników przebywających 
i pracujących w gospodarstwie rol-
nym odbywać się będzie na całym 
jego terenie co oznacza, że policja 
będzie mogła kontrolować w/w oso-
by także na wskazanych przez rol-
nika działkach rolnych. Rolnik bę-
dzie mógł wskazać, gdzie podczas 
kontroli znajdują się pracownicy 
będący na kwarantannie. Czynno-
ści kontrolne przeprowadzane w ten 
sposób, nie zakłócą pracy i nie spo-
wodują dłuższych przerw związa-
nych z transportem pracowników do 

gospodarstwa w celu potwierdzenia 
odbywania kwarantanny.

Biorąc powyższe pod uwagę Za-
rząd Lubelskiej Izby Rolniczej ape-
luje o podjęcie współpracy rolni-
ków, którzy mogliby ułatwić Policji 
przeprowadzanie kontroli wskazując 
miejsca pracy pracowników oraz 
w miarę możliwości dotarcie Policji 
do nich. Działanie te ułatwią prze-
prowadzanie kontroli oraz nie spo-
wodują codziennych przerw w pracy 
podczas zbiorów. 

Radosław Zaleski

błony komórkowe przed wolnymi rodnikami. Kompleks 
fl awonolignanów w kremach zmniejsza zaczerwienienia, 
rozjaśnia cerę oraz poprawia zdolności regeneracyjne 
skóry. Białko owoców ostropestu, otrzymywane z odpa-
dów produkcyjnych, może służyć do otrzymywania pep-
tydów antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Posiada 
ono zdolność hamowania rozwoju mikroorganizmów na 
poziomie konserwantów, stosowanych obecnie w prze-
myśle kosmetycznym i farmaceutycznym. 

Obłuszczone niełupki ostropestu, powstałe jako pro-
dukt uboczny przy produkcji sylimaryny, stosuje się na 
cele paszowe. Owoce lub ekstrakt z ostropestu mogą być 
przydatne dla intensywnie tuczonych zwierząt, u których 
wątroba jest szczególnie obciążona. Stanowi on białkowy 
komponent do mieszanek treściwych. Koncentrat sylima-
ryny dodaje się do paszy kurcząt brojlerów, w celu zwięk-
szenia ich masy ciała. Podobne efekty uzyskuje się, stosu-
jąc w żywieniu tuczników mieszankę ziołową z udziałem 
owoców ostropestu. 

Owoce ostropestu, zmielone razem z owocami kminku 
i korą kruszyny, dodaje się do karmy zwierząt przy zapar-
ciach. Odwar z owoców ostropestu podaje się zwierzę-
tom w zatruciach związkami toksycznymi, w chorobach 
wątroby, nerek i pęcherza moczowego, w krwawieniach 
z układu pokarmowego, niestrawności i przy braku łak-
nienia. 

Ostropest plamisty znany jest rolnikom także, jako spo-
sób na ochronę plantacji przed zwierzyną leśną. Wokół 
plantacji wysiewa się pas graniczny ostropestu o szero-

kości 1-2 przejazdów siewnika. Roślina ta, dzięki swoim 
dużym, twardym i kłującym liściom, przypominającym 
oset, skutecznie zniechęca zwierzynę leśną do eksploracji 
pól uprawnych.

Ostropest bywa również uprawiany jako roślina po-
plonowa. Dzięki mocnemu korzeniowi palowemu zwal-
cza podeszwę płużną oraz udostępnia głębiej zalegające 
składniki odżywcze roślinom następczym płytko korze-
niącym się.

Roślina może być wykorzystywana w bioremediacji 
gleb zanieczyszczonych przez przemysł, czyli technolo-
gii usuwania zanieczyszczeń z gleby i wód podziemnych 
za pomocą żywych organizmów. Ostropest ma duże zdol-
ności pobierania z gleby i kumulowania w masie wege-
tatywnej pierwiastków metalicznych. Takie rośliny nie 
nadają się już do pozyskiwania z nich surowca do celów 
farmaceutycznych.

W fazie kwitnienia ostropest jest licznie odwiedzany 
i zapylany przez owady, także pszczoły. Według pszczela-
rzy, gatunek ten można zaliczyć do pożytków o dość du-
żej wydajności, ponieważ z 1 ha plantacji można w ciągu 
roku uzyskać ok. 200 kg miodu.

Duże liście o pięknych deseniach, barwne kwiatostany 
oraz okazały wzrost i ładny pokrój rośliny sprawia, że ro-
ślina posiada także duże walory dekoracyjne. Zasuszone 
kwiatostany wykorzystuje się do robienia suchych bukie-
tów i innych kompozycji kwiatowych.

Wiesław Gryglicki
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Cebula, jej właściwości i uprawa
Cebula to wartościowe, cenione 

na całym świecie warzywo, które do 
Polski dotarło w XIV wieku. Głów-
nie wykorzystywana jest w kuchni, 
ale stanowi też wspaniały naturalny 
lek. Zawiera olejki eteryczne złożo-
ne ze związków siarkowych m.in. 
fi toncydów, które nadają jej wła-
ściwości antybakteryjne, antywiru-
sowe i antygrzybiczne. Bogata jest 
w witaminy A, E, PP, K i z grupy 
B. Posiada także sole wapnia i po-
tasu, które działają odkwaszająco 
na organizm oraz krzemu, który po-
zytywnie wpływa na pracę naszego 
mózgu. Z kolei zawarta w tkankach 
siarka działa odżywczo na skórę 
i włosy, zwalcza bakteryjne proble-
my takie jak trądzik czy ropne rany 
oraz redukuje łupież. Ze względu 
na zawartość w miąższu kemfero-
lu, kwercetyny i związków selenu 
ma właściwości przeciwutleniające 
i przeciwnowotworowe.

W krajowym rejestrze COBORU 
znajduje się ponad 60 odmian cebu-
li polecanych do uprawy w naszym 
kraju. Jedne z bardziej popularnych 
to: Cymes, Polana F1, Polanowska, 
Wolska, Rawska oraz odmiana cu-
krowa Alibaba. Odmiany różnią się 
między sobą długością okresu we-
getacyjnego, kształtem, wielkością 
i barwą cebul, odpornością na cho-
roby i przeznaczeniem.

Do bezpośredniego spożycia na-
dają się odmiany charakteryzujące 
się łagodnym, delikatnym w sma-
ku soczystym miąższem. Z cebu-
li przeznaczonej do przetwórstwa 
powinny z łatwością schodzić łu-
ski, ponadto powinna mieć biały 
miąższ. Cebula do zamrażania musi 
zawierać mało suchej masy, a do su-
szenia odwrotnie. Jeżeli chcemy ją 
dłużej przechowywać powinna ce-

chować się twardością i trwałą do-
brze przylegającą suchą łuską. Nie 
powinna wykazywać skłonności do 
wytwarzania szczypioru i korzeni. 
Odmiany przeznaczone do uprawy 
ozimej powinny być odporne na 
mrozy i wytwarzać cebule nawet 
przy niskich temperaturach niewy-
bijające w pędy nasienne.

Cebula dobrze rośnie w naszym 
klimacie, nasionom do wykiełko-
wania wystarcza temperatura 6 st. 
C. W fazie wzrostu szczypiorku 
i korzenie potrzebuje temperatury 
w granicach 10-16 st. C zaś pod-
czas formowania cebul 16-21 st. C. 
Najlepiej rośnie w czasie wczesnej, 
wilgotnej i chłodnej wiosny lub 
podczas ciepłego, dość wilgotnego 
początku lata. Chłodne i bardzo wil-
gotne lato powoduje przedłużenie 
okresu wegetacji i gorsze jej zasy-
chanie. Cebula ze względu na słabo 
rozwinięty, płytki system korzenio-
wy preferuje gleby zasobne, bo-
gate w próchnicę, średnio zwięzłe 
o dobrej pojemności wodnej i pH 
6,5-7. Największe zapotrzebowa-
nie na wodę wykazuje w okresie od 
czerwca do połowy lipca. Jednakże 
podczas występowania suszy za-
lecane jest nawadnianie. Nie znosi 
jednak intensywnego podlewania, 
a w szczególności zastoju wody, 
ponieważ szybko gnije.

Cebulę można uprawiać z sie-
wu, z rozsady, z dymki i prowadzić 
w uprawie zimowej. Poszczególne 
odmiany polecane są do różnych 
metod uprawy. W zależności od 
długości okresu wegetacji rozróżnia 
się odmiany: wczesne/ 80- 100 dni/, 
średnio-wczesne/ 100- 130 dni/, 
średnio późne i późne/pow.120 dni/.

Alibaba - odmiana cukrowa, 
średnio późna o kulistych cebulach 

z dobrze przylegająca białą łuską. 
Miąższ jest zwarty, biały, soczysty, 
smaczny i łagodny. Odmiana naj-
częściej przeznaczana do suszu.

Cymes - odmiana średnio wcze-
sna, plenna o średnich i dużych 
brązowożółtych cebulach. Pole-
cana zarówno do bezpośredniego 
spożycia, jak i długotrwałego prze-
chowywania. Charakteryzuje się 
silnym woskowym nalotem na łu-
skach, przez co jest tolerancyjna na 
infekcje grzybowe. Może być wy-
korzystywana do produkcji dymki.

Czerniakowska - odmiana śred-
nio wczesna, plenna o kremowo-
-białym, łagodnym smaku miąższu. 
Przeznaczana na wczesny zbiór 
i do krótkotrwałego przechowywa-
nia.

Efekt - odmiana średnio późna 
o kulistych, brązowo-żółtych cebu-
lach z dobrze przylegającą łuską. 
Może być wykorzystywana do pro-
dukcji dymki.

Do uprawy cebuli z dymki pole-
cane są odmiany, które nie wykazu-
ją skłonności do pośpiechowatości 
i dobrze się przechowują. Oprócz 
w/w odmian Cymes i Efekt należą 
jeszcze inne np. Błońska, Kristi-
ne, Polanowska, Rawska, Socha-
czewska, Supra i Wolska. Jednym 
z etapów uprawy dymki jest wła-
śnie przechowywanie jej w prze-
chowalniach. Cebula uprawiana 
z dymki wykazuje bardzo często 
pośpiechowatość, czyli wybijanie 
w pędy generatywne. Wykazano, 
że suszenie dymki w temperaturze 
30 st. C przez ponad dwa miesiące 
zapobiega temu zjawisku.
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Cebula może być uprawiana na 
tym samym stanowisku przez kilka 
lat lecz stwarza to niebezpieczeń-
stwo wystąpienia chorób i szkod-
ników. Ponadto brak płodozmianu 
sprzyja rozwojowi wielu chwastów, 
które później ciężko zwalczyć. 
Zalecane jest zatem odpowiednie 
zmianowanie i uprawianie cebulo-
wych po sobie co 3-4 lata. Dobrym 
przedplonem dla cebuli są rośliny 
bobowate, zbożowe oraz ogórek. 
Równie dobrze można by było sa-
dzić warzywa kapustne, gdyż pozo-
stawiają po sobie odchwaszczone 

pole, ale pozostałe w glebie resztki 
po korzeniach zawierają specyfi cz-
ne substancje, które działają hamu-
jąco na rozwój cebul.

Cebula ma niskie potrzeby nawo-
zowe, lecz źle reaguje na niedobo-
ry próchnicy w glebie. Zleca się by 
była uprawiana w pierwszym roku 
po oborniku/ na słabszych glebach/. 
Generalnie najlepsze do uprawy są 
gleby czarnoziemne, brunatnoziem-
ne oraz wapniowce. Ze względu na 
słabo rozwinięty system korzenio-
wy gorzej pobiera składniki pokar-
mowe z gleby. W 1 dm3 powinno 

zatem znajdować się 120-160 mg 
N/NH4+ NO3/, 60-80 mg P, 175-
250 mg K, 60-80 mg Mg oraz 
1000-1500mg Ca. Musimy też pa-
miętać, że cebula jest wrażliwa na 
zasolenie, dlatego nawozy powinny 
być pozbawione chloru. Dawki na-
wozowe dobieramy po wykonaniu 
analizy chemicznej gleby. Wybór 
odmian cebuli powinien być uza-
leżniony od sposobu uprawy, sta-
nowiska, naszych potrzeb i potrzeb 
rynku.

Alicja Świderek

Zasiłek dla rolnika i domownika 
z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, 

nadzorem epidemiologicznym 
lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego infor-
muje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych związanych z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 (Dz. U. z 2020 
r. poz. 875), która poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła 
nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 
ze zm.).

Ustawa ta umożliwia Kasie Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego przyznanie rolnikowi i domowniko-
wi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 
r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 
r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwaran-
tanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją 
w związku z COVID-19, prawa do zasiłku z tytułu ob-
jęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemio-
logicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, 
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2177, z 2019 r., poz. 1564) za okres ob-
jęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemio-
logicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 
przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwiet-
nia 2020 r.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagro-
dzenie za pracę wynosi 2600 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia 
kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub ho-
spitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł.

Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantan-
ną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją 
w związku z COVID-19 następuje na wniosek, po roz-
patrzeniu którego Kasa wyda stosowną decyzję.

Formularz wniosku o zasiłek z tytułu objęcia obo-
wiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym 
lub hospitalizacją w związku z COVID-19 znajduje się 
na stronie internetowej krus.gov.pl

Źródło: krus.gov.pl
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Uprawa krzewów owocowych
Porzeczka czarna

Porzeczka czarna jest rośliną wielo-
letnią, dorastającą do 2 m wysokości. 
Jej liście są duże, 3-5 klapowe, ciem-
nozielone. Na ich spodniej stronie 
znajdują się liczne, małe gruczoły, 
które wydzielają bardzo aromatyczne 
olejki eteryczne, nadające charakte-
rystyczny zapach liściom porzecz-
ki. Kwiaty pojawiają się w kwietniu 
lub maju. Są małe, zebrane w grona 
wielokwiatowe, o czerwonych płat-
kach. Starsze odmiany są obcopylne 
co znaczy, że do zapylenia potrzebny 
jest pyłek innej odmiany. Obecnie po-
jawia się już jednak coraz więcej od-
mian samopylnych. Jadalną częścią są 
owoce. Są to małe, słodkie lub kwa-
śne jagody, bardzo smaczne i zdrowe.

Czarna porzeczka jest cennym źró-
dłem witaminy C- zawiera jej naj-
więcej spośród wszystkich owoców, 
które możemy uprawiać w ogrodzie 
lub na plantacjach w naszej strefi e kli-
matycznej. Zawiera również wiaminy 
A , E i z grupy B, jest również boga-
ta w minerały, takie jak: fosfor, potas 
i magnez, kwasy organiczne i garbni-
ki. Dzięki zawartości pektyn redukuje 
poziom cholesterolu i obniża poziom 
cukru we krwi. Jest też bogatym źró-
dłem antyoksydantów. Za jej właści-
wości antyoksydacyjne są odpowie-
dzialne głównie fl awonoidy i kwasy 
fenolowe. Flawonoidy hamują po-
wstawanie w organizmie toksycznych 
związków oraz spowalniają procesy 
starzenia. Spośród fl awonoidów wy-
różniamy tu między innymi: antocy-
jany i rutynę. Antocyjany znajdują 
się w skórce i mają właściwości an-
tybakteryjne. Rutyna ułatwia wchła-
nianie witaminy C i działa korzystnie 
na naczynia krwionośne – wzmacnia 
je, a także zapobiega krwawieniom 
i żylakom. Kwasy fenolowe działają 

przeciwzakrzepowo i przeciwzapal-
nie. Owoce czarnej porzeczki wzmac-
niają też nasz układ immunologiczny. 
Są więc przydatne w leczeniu prze-
ziębień.

Właściwości lecznicze mają rów-
nież liście czarnej porzeczki. Przygo-
towany z nich napar przyśpiesza wy-
dalanie toksyn i reguluje pracę nerek. 
Są naturalnym lekarstwem na gojenie 
się ran a także na ukąszenia owadów, 
bo zawierają garbniki działające prze-
ciwzapalnie i ściągająco na skórę oraz 
fi tocydy działające bakterio- oraz 
grzybobójczo.

Owoce porzeczki są bardzo smacz-
ne. Najlepiej smakują świeżo zerwane 
z krzaków, ale można również robić 
dżemy, soki, galaretki czy wina. Są 
doskonałym surowcem na mrożonki.

Uprawa
Jest dość łatwa w uprawie. Porzecz-

ka najlepiej rośnie na glebach glinia-
stych i gliniasto-piaszczystych, lekko 
kwaśnych (o pH 6,0 – 6,5). Nie jest 
też rośliną zbyt wymagającą, a jej 
uprawa powinna udać się na każdej 
glebie, pod warunkiem, że nie będzie 
zbyt wapienna. Lubi miejsca słonecz-
ne, ale poradzi sobie również na sta-
nowiskach półcienistych. Dobrze, je-
śli miejsce przeznaczone pod jej upra-
wę jest osłonięte od wiatru, ponieważ 
nie jest do końca odporna na przema-
rzanie. Ponieważ niektóre odmiany 
kwitną dość wcześnie - już w kwiet-
niu więc na wiosenne przymrozki na-
rażone są również jej kwiaty.

Sadzenie
Ziemia pod uprawę porzeczek po-

winna być starannie przygotowana, 
ponieważ krzewy będą rosły w jed-
nym miejscu przez wiele lat. Warto 
przygotować ją wcześniej. Ważne 
jest dokładne oczyszczenie terenu 
z chwastów, zwłaszcza tych wielolet-

nich jak: perz, powój czy oset, gdyż 
później trudno będzie się ich pozbyć. 
Przed założeniem plantacji należy 
sprawdzić pH gleby i w miarę po-
trzeby wykonać zabieg odkwaszenia 
lub zakwaszenia. Dobrze jest przed 
ich posadzeniem wzbogacić glebę 
w substancję organiczną w postaci 
obornika lub kompostu. Można też 
w sezonie poprzedzającym, wysiać 
rośliny zielone na nawóz: na przy-
kład gorczycę.

Sadzonki z doniczek można sa-
dzić przez cały sezon wegetacyj-
ny. Porzeczki z gołymi korzeniami 
najlepiej sadzić jesienią, ponieważ 
szybko rozpoczynają wegetację 
i wiosną szybko się ukorzenią. Jeśli 
nie zdążymy w tym terminie, wiosną 
sadzimy je najszybciej jak to będzie 
możliwe, gdy tylko gleba rozmarznie 
i obeschnie. Krzewy sadzimy około 
5-10 cm głębiej, niż rosły w szkółce. 
W ciągu lata z części pędów, które 
zostały przysypane ziemią, wyrosną 
nowe korzenie, więc dzięki głębsze-
mu sadzeniu wzmacniamy system 
korzeniowy roślin. Sadzonki powin-
ny być zdrowe i mieć przynajmniej 
trzy pędy. Bezpośrednio po posadze-
niu przycinamy je bardzo krótko, tuż 
nad ziemią pozostawiając 2-4 pąki. 
Z pozostawionych pąków i szyjki 
korzeniowej wyrośnie kilka silnych 
pędów jednorocznych, które będą 
stanowiły szkielet krzewu.

Jest wiele odmian czarnej porzecz-
ki. Do odmian uprawianych w na-
szym kraju należą min.: Triton, Titia-
na, Tisel, Tiben, Ojebyn, Ceres, czy 
Ruben.

Dalsza część artykułu na naszej 
stronie internetowej oraz w kolejnym 
numerze biuletynu.

Zofi a Dybała
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JABŁKA wczoraj i dziś
Od czego zacząć?- czyli jak 

w skrócie wygląda 
założenie sadu?

W naszym kraju co roku przybywa 
sadowników, którzy zakładają sady 
owocowe, w większości jabłoniowe. 
Co więcej wracamy do starych od-
mian jabłoni, które charakteryzują 
się niskimi wymaganiami i dużą od-
pornością na zmieniający się klimat. 
Rośnie liczba sadów nowych (mło-
dych) zakładanych na nieużytkach, 
ale również nie brakuje starych sa-
dów odnawianych w ramach replan-
tacji. Zakładając sad trzeba brać pod 
uwagę, że jest to uprawa wieloletnia, 
która wiąże się z dość wysokimi 
kosztami założenia i eksploatacji. 
Przede wszystkim należy wybrać 
odmianę i gatunek przy analizie sta-
nowiska, które „poświęcamy” na 
sad, możliwość i miejsce przecho-
wywania owoców oraz rynek zbytu. 
Oczywiście im większy areał sadzo-
nego sadu, tym poważniej trzeba 
potraktować zagadnienie, ponieważ 
błędne decyzje doprowadzą do bra-
ku dochodowości produkcji i w kon-
sekwencji jej likwidacji. 

Gleba, stanowisko 
i wybór gatunku

Gleba powinna być żyzna i prze-
puszczalna, a stanowisko słoneczne, 
bez zastoisk mrozowych. Jabłonie 
wymagające szczególnego trakto-
wania to odmiany: Gala, Szampion 
i Elise. Dodatkowo są to odmiany 
bardzo wrażliwe na choroby kory 
i drewna (rak drzew owocowych, 
zgorzel kory). Dlatego nie powinno 
się sadzić tych odmian na stanowi-
skach łąkowych, zimnych o dużej 
wilgotności i nieprzepuszczalności 
gleby. W takim miejscu uszkodzenia 
spowodowane niskimi temperatura-

mi w połączeniu z chorobami kory 
nie rokują. Możemy zastąpić te od-
miany bardziej odpornymi: Ligol, 
Gloster, Alwa, ale wówczas musimy 
pamiętać o prawidłowo dobranej 
podkładce skarlającej. 

Przygotowanie podłoża – czyli 
zabiegi agrotechniczne przed 

założeniem sadu 
Bardzo ważne jest odpowiednio 

przygotowane stanowisko pod sad. 
Na terenach wcześniej niewyek-
sploatowanych sprawa jest bardzo 
prosta. Znacznie trudniej jest na te-
renach po starych sadach, które usu-
wamy na jesieni, aby na jego miej-
sce posadzić młode drzewka. Należy 
wziąć jednak pod uwagę, iż gleba 
musi „odpocząć” i po upływie 1-2 lat 
nowy sad zaczyna w pełni plonować. 
W tym czasie (od jesieni do wiosny) 
powinno się przeprowadzić szereg 
zabiegów agrotechnicznych gleby 
i zasilić ją w związki plonotwórcze, 
makro i mikroelementy. Należy za-
stosować orkę i głęboszowanie, aby 
zapewnić glebie optymalne warunki 
powietrzno-wodne. Trzeba pamię-
tać, że przy uprawach wieloletnich 
gleba w jednym miejscu ugniatana 
jest kilkaset, a nawet kilka tysięcy 
razy, co skutkuje tym, iż na glebach 
ciężkich, słabo przepuszczalnych 
tworzy się tzw. podeszwa płużna, 
która blokuje przepływ i przyswa-
jalność wody oraz składników po-
karmowych. W takim przypadku 
„leczniczym” zabiegiem przy okazji 
replantacji sadu jest głęboszowanie 
70–80 cm w głąb gleby. Niektórzy 
sadownicy w skrajnych przypadkach 
stosują ten zabieg nawet dwukrot-
nie: wiosną i jesienią. Oczywiście 
orka również jest potrzebna. Tylko 
na glebach lekkich i bardzo lekkich 

możemy zastosować wyłącznie głę-
boszowanie z pominięciem orki. Na-
leży pamiętać, że wymiana sadu to 
najlepszy moment na dostarczenie 
glebie niezbędnych składników ta-
kich jak: fosfor i wapń (przy czym 
zaleca się w pierwszej kolejności 
wapnowanie gleby). Dzięki uregu-
lowaniu odczynu gleby, pobieranie 
wszystkich składników będzie wyż-
sza. Częstym błędem w tym zakresie 
jest wysiewanie w pierwszej kolej-
ności nawozów fosforowo-potaso-
wych, a następnie w krótkim czasie 
wysiewanie wapna.

Możemy również poprawić ży-
zność gleby, w momencie replanta-
cji poprzez zastosowanie obornika 
lub podłoża po produkcji pieczarek, 
z którymi wraz z masą organiczną 
wnosimy składniki pokarmowe oraz 
zastosować nawozy zawierające 
kwasy humusowe oraz mikroorga-
nizmy.

Opłacalność produkcji
Nie można stwierdzić jednoznacz-

nie czy produkcja sadownicza jest 
opłacalna czy nie? Głównie zależ-
ne jest to od tego jakich dochodów 
się spodziewamy i jaką powierzch-
nię przeznaczymy pod drzewka 
owocowe. Aby przybliżyć temat 
opłacalności przypomnę fragmenty 
i analizę wypowiedzi dr Grzegorza 
Klimka z dnia 28 marca 2017, któ-
ry brał udział w Międzynarodowej 
Konferencji Sadowniczej pt.: „Euro-
pa, rynkiem naszych jabłek” i która 
moim zdaniem najbardziej oddaje 
tendencję opłacalności produkcji.

„Szacuję, że podobnie jak w roku 
ubiegłym opłacalna będzie produk-
cja 35 - 40% sprzedanych jabłek. 
Jest bardzo prawdopodobne, że taka 
sytuacja powtórzy się w najbliż-
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szych latach. Czy nie będzie szans 
na uzyskanie opłacalnej produkcji 
większej ilości jabłek deserowych. 
Moim zdaniem szanse są, do naj-
ważniejszych zaliczam następujące:

Jakość jabłek
Rosną różnice cen skupu między 

jabłkami wysokiej i niskiej jakości, 
zwłaszcza jabłek przemysłowych. 
Już teraz cena jabłek deserowych 
niskiej jakości wynosi tylko 50 % 
ceny jabłek wysokiej jakości, a ja-
błek przemysłowych 20 - 25 % od-
mian jednokolorowych i 30 - 35 % 
odmian dwukolorowych. Przy tak 
dużych różnicach cenowych, nie 
opłacalna jest produkcja jabłek de-
serowych niskiej jakości, a tym bar-
dziej jabłek przemysłowych. Jeszcze 
jest zbyt na jabłka deserowe niskiej 
jakości, którego nie będzie w naj-
bliższych latach. Aby produkcja była 
opłacalna, udział jabłek wysokiej 
jakości w plonie, winien wynieść co 
najmniej 70 %. Za mało jest obec-
nie takich sadów w naszym kraju. 
Jakie są podstawowe cechy jabłka 
wysokiej jakości. Średnica w za-
leżności od miejsca zbytu, 6.5 do 
8.5 cm, maksymalne wybarwienie 
powierzchni skórki, typowe dla od-
miany, twarde, soczyste i smaczne, 
jędrność w czasie spożycia jabłka 
powyżej 6 kG/cm2, brak jakichkol-
wiek uszkodzeń skórki i miąższu, 
pozostałości pestycydów poniżej do-
puszczalnych norm. Nasze warunki 
glebowo-klimatyczne są wystarcza-
jąco korzystne do produkcji jabłek 
bardzo wysokiej jakości. Produkcja 
jabłek wysokiej jakości jest droższa, 
ale bardzo opłacalna.

Odmiany
Duże są różnice cenowe między 

powszechnie uprawianymi odmiana-
mi. Dochodzą do 100 i więcej pro-
cent. Jest tylko kilka odmian za któ-

re uzyskuje się wysokie ceny skupu. 
W Polsce są to teraz przede wszyst-
kim odmiany Gala z paskowanym 
rumieńcem, jeszcze Golden Delicio-
us i Red Jonaprince oraz czerwone 
sporty odmian Idared i Szampion. 
W krajach zachodniej Europy Gala, 
Elstar (Holandia, Belgia, północne 
Niemcy) oraz Fuji i Red Delicious 
w południowej Europie. Nie opła-
calna jest produkcja odmian Gloster, 
Jonagold i powoli Golden Delicious. 
Podobnie będzie w naszym kraju. 
Wybór odmiany zależy od potrzeb 
i wymagań kraju, do którego chce-
my wysłać nasze jabłka. Krajowi 
konsumenci najchętniej kupują jabł-
ka odmian Gala, Red Jonaprince, 
Golden Delicious i Szampion. Tylko 
za te odmiany można uzyskać wyso-
kie i opłacalne ceny. 

Wysokość plonu
Ze wzrostem plonu z jednostki po-

wierzchni obniżają się jednostkowe 
koszty produkcji, co ma wpływ na 
wyższą opłacalność produkcji. Tak 
było, kiedy jakość jabłek w plonie 
nie odgrywała większej roli. W każ-
dym plonie są jabłka różnej jakości 
i wartości. U odmian z wysoką ceną 
skupu ale dużym udziałem jabłek ni-
skiej jakości, opłacalność, a zwłasz-
cza dochodowość produkcji może 
być z wynikiem ujemnym. Teraz 
już nie „masa to kasa” ale „jakość 
to kasa”. Przy wysokich plonach 
wyższe są koszty zbioru i opako-
wań i większe problemy ze zbytem. 
Teraz, a zwłaszcza w przyszłości, 
z ekonomicznego punktu widzenia, 
korzystniejsze będą niższe plony, ale 
wysokiej jakości.

Koszty produkcji
W naszym kraju, w porównaniu 

z krajami zachodniej Europy, istot-
nie niższe są koszty produkcji ja-
błek. W krajach zachodniej Europy, 

przy plonie 60 ton z hektara, koszty 
całkowite wahają się od 0.35 do 0.40 
eur/kg, w naszym kraju od 0.20 do 
0.26 euro/kg. Decydujący wpływ na 
tą różnicę mają koszty pracy. U nas 
wynoszą około 3 euro/godz. netto, 
tam 7 - 10 euro/godz. netto. Dopó-
ty będą tak niskie koszty w naszym 
kraju, wysoka może być opłacalność 
produkcji, a zwłaszcza nasza konku-
rencyjność na światowym rynku ja-
błek. Trwa tendencja wzrostu kosz-
tów pracy. Kiedy u nas koszt godziny 
pracy przekroczy 20 zł netto, trzeba 
się spodziewać spadku opłacalno-
ści produkcji i konkurencyjności na 
międzynarodowym rynku jabłek. 
Korzystajmy z tej jeszcze korzystnej 
sytuacji.

Wysokość zbiorów
W ostatnich latach powierzchnia 

sadów jabłoniowych wzrosła o 15 % 
w naszym kraju. W krajach Unii Eu-
ropejskiej spożycie jabłek zmniej-
szyło się o 100 tys. ton, a zbiory pol-
skich jabłek wzrosły o 1.0 mln ton. 
Nadprodukcja jabłek deserowych 
jest główną przyczyną niskich cen 
skupu. W naszym kraju produkcja 
jabłek za kilka lat przekroczy 4.5 
mln ton, a winna wynieść 3.0 mln 
ton, aby ceny były opłacalne. Przez 
wzrost zbiorów sami sobie szkodzi-
my.

Trzeba się dobrze zastanowić nad 
przyszłością produkcji jabłek. Aby 
uzyskać korzystne wyniki ekono-
miczne, naszą produkcję musimy 
dostosować do potrzeb i wyma-
gań rynku, zarówno krajowego jak 
i międzynarodowego. Nie co chcę 
lub mogę produkować, ale co mogę 
sprzedać po opłacalnych cenach. Za-
stanowić się nad koniecznymi zmia-
nami, a nie „jakoś to będzie”. Trze-
ba dążyć do plonów co najmniej 50 
ton z hektara, ale bardzo wysokiej 
jakości i rynkowo atrakcyjnych od-
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mian. Wtedy są bardzo duże szanse 
na opłacalną produkcję jabłek. Kto 
tego nie potrafi  lub nie chce osiągać 
w swoim sadzie, warunki ekono-
miczne zmuszą do szukania innych 
źródeł dochodu.”

I jeszcze troszkę 
o starych odmianach 

Odmiany sadownicze, uprawia-
ne przez naszych dziadków odeszły 
w zapomnienie, a szkoda…. Ich 
owoce charakteryzowały się wyjąt-
kową mrozoodpornością, łatwością 
w uprawie i wyjątkowym smakiem. 
Na szczęście tendencja się zmieniła i  
stare odmiany drzewek owocowych 
powracają do łask.

Stare odmiany jabłoni pochodzą 
sprzed 1914 roku, to np. Antonów-
ka Zwykła, Kosztela i Szara Rene-
ta. Stare jabłonie są często odporne 
na wszystko. Nie niszczy ich mróz, 
choroby, szkodniki. To między in-
nymi jabłonie Antonówka Zwykła, 
Grochówka Wielka i Żeleźniak. 

Jedna z najstarszych odmian jabło-
ni to Kalwila Biała. Jest delikatna 
i kapryśna, a mimo to Polacy jedzą 
ją od 500 lat!

Stare odmiany jabłoni, uprawiane 
w Polsce, zwykle pochodzą z XVIII 
i XIX wieku. Najstarsze jabłonie to 
np. Grafsztynek Prawdziwy (z XVII 

wieku), Kalwila Biała (XVI wiek), 
Kosztela (około 1590 roku), Szara 
Reneta (przed 1650 rokiem), Żeleź-
niak (XVII wiek lub wcześniej).

Choć stare jabłonie mają polskie 
nazwy to większość pochodzi z in-
nych krajów:, Francji, Holandii, 
Niemczech i Rosji.

Polskie stare jabłonie to np. Kan-
tówka Gdańska, Kosztela, Reneta 
Lansberska.

Jabłoń Antonówka 
Dojrzałość do zbioru osiąga póź-

nym latem (wrzesień). Owoce kolo-
ru zielonego o kwaśnym smaku. Od-
miana jesienna, przechowywanie: do 
listopada.

Początkowo rośnie słabo, tworzy 
kulistospłaszczoną koronę i często 
ma krzywy pień. Jest wyjątkowo 
wytrzymałe na mróz i mało podatne 
na choroby grzybowe. W okres owo-
cowania wchodzi średnio wcześnie, 
plonując zwykle przemiennie. Rodzi 
średniej wielkości, cylindryczno- 
baryłkowate owoce, które w pełni 
dojrzałości mają twardą, zielono-
żółtą skórkę i białokremowy lub 
zielonkawy, gruboziarnisty, kruchy, 
kwaskowaty i bardzo aromatyczny 
miąższ. To doskonała odmiana prze-
robowa, bardzo ceniona w przemy-
śle przetwórczym. Rozstawa: 4m X 
4,5m = ok. 556szt./ha

Jabłoń Kosztela
Dojrzałość do zbioru osiąga wcze-

sną jesienią. Owoce koloru żółtego 
o słodkim smaku. Odmiana jesienna, 
przechowywanie: do grudnia.

Bardzo stara, polska odmiana, bar-
dzo odporna na mróz i choroby. Daje 
średniej wielkości owoce, o mocnej, 
zielonej, a w miarę dojrzewania - 
słomkowożółtej skórce, z bardzo 
słodkim, specyfi cznym, deserowym 
miąższem.

Pielęgnacja: Nowo posadzonym 

drzewkom z gołym korzeniem, wio-
sną przycinamy gałązki o 1/3 ich 
długości, w celu przywrócenia rów-
nowagi pomiędzy korzeniami a czę-
ścią nadziemną oraz nadanie odpo-
wiedniego kształtu koronie młodego 
drzewka. Drzewka sadzone jesienią 
przycinamy podczas pierwszej wio-
sny. Drzewka kopane z gruntu sadzi-
my jesienią przy dobrej aurze nawet 
do grudnia. Rozstawa: 4m X 4,5m = 
ok. 556szt./ha

 
Jabłoń Szara Reneta 

Dojrzałość do zbioru pod koniec 
września lub na początku paździer-
nika. Do spożycia nadają się dopie-
ro w grudniu. Jabłka możemy prze-
chowywać aż do kwietnia. Owoce 
średniej wielkości, wyglądają nie 
zbyt apetyczne, ale doskonale nada-
ją się do suszenia, wypieków i prze-
tworów. Ich skórka jest początkowo 
zielona, później pokryta brązową 
„pajęczynką”. Jest dość twardym 
owocem, w smaku jest delikatnie 
korzennym i kwaśnym.

Jabłoń Szara Reneta pochodzi 
z Francji. Wychodowana najpraw-
dopodobniej w klasztorze cystersów 
przed rokiem 1650. To oni rozpo-
wszechnili tę jabłoń na terenie całej 
Europy. 

Drzewo rośnie silnie. Jego ko-
rona choć trochę rozwiana, za-
chowuję pokrój kulisty i zagęsz-
czony. W sprzyjających wa-
runkach może osiągnąć nawet 
5 metrów wysokości, lecz w stan-
dardowych warunkach dorasta do 
3,5-4m. Jest odporna na popularne 
choroby atakujące jabłonie, lecz jej 
odporność na mróz jest mniejsza. 
Przy młodych sadzonkach waż-
ne jest zabezpieczenie jej na okres 
zimy. Owocuje obicie, lecz naprze-
miennie co drugi rok.

Monika Chaberska
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Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników

W jakim celu został wprowadzony przymusowy cha-
rakter dla niektórych rodzajów ubezpieczenia?

Można wiele mówić na temat konieczności zabez-
pieczenia swojego zdrowia i majątku poprzez zakup 
polisy u ubezpieczyciela. Z przymusem zawarcia ubez-
pieczenia wiąże się również inna kwestia. Mianowicie, 
priorytetem jest społeczna potrzeba zabezpieczenia 
osób poszkodowanych na skutek zdarzeń o charakterze 
często przypadkowym lub żywiołowym, czyli takich na 
które poszkodowany nie miał wpływu. Do takich wnio-
sków społeczność doszła już w XVII w. Pierwsza próba 
wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia posiadanych 
nieruchomości od ognia datowana jest na rok 1685, kie-
dy to elektor pruski Fryderyk Wilhelm utworzył „pu-
blicznoprawny zakład ubezpieczeń od ognia”.

Najbardziej rozpowszechnionymi ubezpieczeniami 
obowiązkowymi są: OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, OC rolnika i ubezpieczenie budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Warunki 
dotyczące zakresu tych ubezpieczeń określone zostały 
w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych. Co to oznacza dla ubezpieczonych lub po-
szkodowanych?

Zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla poszkodowa-
nych oznacza to, że żaden z zakładów ubezpieczeń nie 
może dobrowolnie kształtować własnych warunków 
ubezpieczenia. Ważne jest również, że stanowi to gwa-
rancję otrzymania rekompensaty za poniesioną stratę 
majątkową czy uszczerbek na zdrowiu.

Wprowadzenie powszechnego obowiązku ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej i budynków wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego ma szczególne 
znaczenie dla rolników, dla których gospodarstwo jest 
nie tylko miejscem do życia lecz także źródłem utrzy-
mania rodziny.

Przed czym zatem chronią rolnika ubezpieczenia 
obowiązkowe?

Zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej rolnika 
jest bardzo szeroki, gdyż zakład ubezpieczeń zapłaci 
każdemu poszkodowanemu za doznaną szkodę, którą 
rolnik (lub osoba z nim mieszkająca czy też pracownik 
rolnika) wyrządzi w związku z posiadaniem gospodar-
stwa rolnego. 

Maksymalna odpowiedzialność za szkody spowodo-
wane z tytułu OC rolnika, w jednym zdarzeniu wynosi: 
5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1 mln euro 
w przypadku szkód w mieniu. Obowiązek zawarcia 
umów obowiązkowych ubezpieczeń powstaje w dniu 
objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Drugą obowiązkową umową ubezpieczenia jest 
ubezpieczenie budynków wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń loso-
wych. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki 
o powierzchni powyżej 20 m², z wyłączeniem bu-
dynków, których stan techniczny osiągnął 100% nor-
my zużycia, budynków przeznaczonych do rozbiór-
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ki, namiotów i tuneli foliowych. Zakład ubezpieczeń 
wspólnie z rolnikiem ustala wartość budynku do ubez-
pieczenia – w wartości nowej lub z uwzględnieniem 
stopnia zużycia. Budynki ubezpieczone są od skutków 
zdarzeń wyszczególnionych i zdefi niowanych w usta-
wie, takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienie, 
deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplo-
zja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina i upadek 
statku powietrznego. Obowiązek zawarcia takiej umo-
wy ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku 
dachem.

Umowy ubezpieczenia OC rolnika oraz budynków 
rolniczych są zawierane na okres 12 miesięcy i ulega-
ją automatycznemu przedłużeniu na rok kolejny, jeżeli 
najpózniej na jeden dzień przed końcem okresu ubez-
pieczenia nie zostało złożone pisemne wypowiedzenie 
i składka została opłacona w całości. Brak zawarcia 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia skutkuje nało-
żeniem na rolnika kary.

Mając na uwadze obowiązkowy charakter opisa-
nych powyżej ubezpieczeń Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” przygotowało dla rolników 
atrakcyjną ofertę ubezpieczenia. Zgodnie z zasadami 
funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
każdy ubezpieczający staje się członkiem Towarzystwa 
i może korzystać z przywilejów płynących z wzajem-
ności ubezpieczeniowej jak na przykład zniżki za staż 
członkowski i przynależność do Związku Wzajemności 
Członkowskiej. 

Pamiętajmy! Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie 
jest obowiązkowe czy nie – warto się ubezpieczać. Za-
bezpieczenie prowadzonego własnego gospodarstwa 
rolnego przed negatywnymi skutkami zdarzeń loso-
wych winno być priorytetem każdego rolnika.

„Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzy-
stwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 
02-793 Warszawa, ul. Raabego 13“
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Węgorz - zapomniany „gość” Polskich stołów 
Węgorz europejski (Anguilla anguilla) jak wszystkie 

węgorzokształtne charakteryzuje się dużą ilością krę-
gów. Kręgosłup liczy od 111 do 119 kręgów, nie posiada 
żeber i skostnień międzymięśniowych (ości). Ciało wę-
żowate, silnie wydłużone o przekroju owalnym, spłasz-
czone grzbietobrzusznie. Nie posiada płetwy brzusznej, 
natomiast płetwa grzbietowa i ogonowa są ze sobą połą-
czone. Dzięki temu potrafi  poruszać się bardzo płynnie 
zużywając przy tym nieco mniej energii w porównaniu 
do innych gatunków ryb. Skóra gruba, wielowarstwowa, 
obfi cie poryta śluzem. Śluz zmniejsza tarcie podczas 
pływania i pokonywania przeszkód, obfi cie pokryta nim 
skóra dobrze też chroni ciało ryby przed niekorzystnymi 
czynnikami środowiska, a także stanowi wystarczającą 
zaporę osmotyczną w warunkach zmiennego zasolenia. 
Warto w tym miejscu wspomnieć że 50% wymiany ga-
zowej w przypadku węgorza zachodzi przez skórę. Ma 
on również zdolność oddychania tlenem atmosferycz-
nym co w wilgotnych warunkach pozwala mu przetrwać 
do kilku godzin poza wodą. Ubarwienie ciała zależne 
jest od stadium życiowego. I tak, narybek zwany „szkli-
sty” jest transparentny, następnie w kolejnych okre-
sach swojego życia zmienia się na kolor zielono-żółty 
na grzbiecie, natomiast brzuch jasny. A następnie kolor 
szary/siwy. Długość ciała samic 100-200cm. Długość 
ciała samców 50-70cm. Jest gatunkiem długo żyjącym. 
Średni wiek samców to 2-20 lat. Natomiast samic to 
5-50 lat. Choć niektóre samice mogą dożywać wieku 80 
lub nawet 88 lat.

Węgorz był obecny w życiu 
Europejczyków od tysięcy lat

Z pracy archeologów możemy dowiedzieć się że, 
istnieją dowody sprzed 3-4 tyś lat potwierdzające wy-
stępowanie i połowy węgorza. Jest rybą o bardzo du-
żym zasięgu występowania. Występuje praktycznie we 
wszystkich wodach, które mają bezpośrednie lub po-
średnie połączenie z Oceanem Atlantyckim, Morzem 
Śródziemnym, Morzem Bałtyckim aż po wybrzeża Is-
landii i Mauretanii (od 23°do 70°N). Jego zdolności do 
poruszania się po wilgotnym gruncie pozwalały mu ko-
lonizować nawet te zbiorniki wodne, które nie był bez-
pośredni połączone z wodami płynącymi. Oczywiście 
był źródłem pokarmu na stołach w wielu Europejskich 
krajach. Jedzono zarówno małego węgorza szklistego, 
jak i osobniki będące w późniejszych stadiach rozwojo-

wych, na dorosłym węgorzu srebrnym kończąc. W cza-
sach średniowiecznych węgorz używany był czasami 
jako forma płatności np. w Wielkiej Brytanii.

 W Polsce był ceniony głównie ze względu na wyso-
kie walory smakowe. Sięgając pamięcią jeszcze 15-20 
lat wstecz, trudno było sobie wyobrazić chrzciny, we-
sele lub inne przyjęcie bez wędzonego węgorza na go-
ścinnym stole.

 Był to czasy kiedy nikt nie zastanawiał się czy, i kie-
dy populacja może spaść do niebezpiecznie niskiego 
poziomu. W konsekwencji czego od końca lat 70-sią-
tych notuje się ciągły spadek populacji tego gatunku. 
A co za tym idzie, do wzrostu cen ryby konsumpcyjnej, 
która ze względu na małą dostępność oscyluje w prze-
dziale 120-150 zł/ kg (ryba wędzona).

W przypadku polski sytuacja jest o tyle złożona, że 
w sposób naturalny dociera do nas niewielki procent 
narybku.

W związku z tym w 2007 węgorz europejski został 
wpisany na listę gatunków zagrożonych wyginięciem 
Konwencji Waszyngtońskiej - CITES. 

Pomimo wprowadzonych regulacji sytuacja gatunku 
niestety nie uległa poprawie. Poza rokiem 2014, kiedy 
to odnotowano znaczący wzrost odłowionego węgorza 
szklistego u wybrzeży Francji i Wielkiej Brytanii, ko-
lejne lata jednak nie utrzymały tej tendencji. 

Najczęściej podawane przyczyny to: 
• Nadmierna eksploatacja, na którą niewątpliwie miał 

wpływ rynek Azjatycki (głównie Japonia). A to za 
sprawą ogromnego popytu na węgorza w tej części 
świata, który sprawił że zasoby węgorza japońskiego 
zaczęły się kurczyć. Więc kupcy i hodowcy z Azji za-
częli się interesować węgorzem europejskim. Co po 
części miało też przełożenie na cenę węgorza szkli-
stego w Europie, która wzrosła z poziomu 43euro/kg 
w 1982 do 630euro/kg w roku 2005. 

• Przeszkody architektoniczne na ciekach wodnych. 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną lub też chęć 
zmiany przeznaczenia niektórych terenów doprowa-
dziły do budowy: tam, zapór, elektrowni wodnych 
oraz innych obiektów piętrzących wodę. I tak, wy-
dawałoby się że z jednej strony mamy czystą zielo-
ną energię, a z drugiej strony uniemożliwiono bądź 
utrudniono przemieszczanie się rybom migrującym. 
Wprawdzie od jakiegoś czasu instaluje się różnego 
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rodzaju przepławki i kładki na tych obiektach, lecz 
niewątpliwie odbija się to na spadku migracji tej ryby.

 W XX wieku na całym świecie powstało ponad 25 tyś. 
przeszkód utrudniających migrację węgorza. A 60-
65% rzek Unii Europejskiej ma pewnego rodzaju 
przeszkody, które ograniczają im dostęp do środko-
wych i górnych biegów !

• Zanieczyszczenia środowiska oraz zmiana klimatu 
i prądów oceanicznych są też wymieniane jako przy-
czyny spadku populacji.

• Pasożyty którymi zainfekowane są dorosłe osobniki 
powracające na tarło są również wymieniane jako 
potencjalna przyczyna spadku populacji. Chodzi tu 
głównie o nicienia Anguillicola crassus, który osłabia 
ryby. Co sprawia że mogą nie docierać do miejsca 
tarła.
Węgorz europejski jest jedną z bardziej interesują-

cych, rybą na świecie. A to za sprawą jego złożonego 
cyklu życiowego, który pomimo rozwoju technologii 
i pracy naukowców z całego świata (w tym z polski) 
nie został jeszcze całkowicie poznany. 

W Polsce jednym z najbardziej zasłużonych naukow-
ców znających tą rybę jest prof. Dariusz Kucharczyk 
z UWM w Olsztynie.

Węgorz jest gatunkiem katadromicznym (dwuśro-
dowiskowym). Większość życia spędza w wodach 
słodkich. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej dorosłe 
osobniki wyruszają na tarło w kierunku Morza Sargas-
sowego. Niektóre z nich maja do pokonania dystans ok. 
6000-8000 tyś. km. 

Rys. Migracja węgorza Europejskiego 
oraz Amerykańskiego 

Morze Sargassowe uznaje się za prawdopodobne 
miejsce tarła węgorza europejskiego. Odkrycia tego 
dokonał Duński biolog Johannes Shmidt, który podczas 
ekspedycji na Oceanie Atlantyckim znalazł małą larwę 
zwaną Leptocephalus. Jednak do dnia dzisiejszego nie 
udało się potwierdzić że jest to jedyne miejsce w któ-
rym dochodzi do tarła. Brak jest też dokładnych danych 
co do głębokości na jakiej zachodzi tarło. Dane są tu 
bardzo rozbieżne, i według różnych autorów wynoszą 
od 1000 do 6000m. Samice składają średnio 2-3ml jaj. 
Po tarle dorosłe osobniki giną. Natomiast młode larwy 
wraz z prądem zatokowym Golfsztormem płyną w kie-
runku Europy. Na tym etapie larwy są transparentne 
i mają kształt listka wierzby. 

Podczas wędrówki leptocephalus przechodzi meta-
morfozę, i w momencie dotarcia do wybrzeży Europy 
mają formę „węgorza szklistego”.

Jest to pierwsza forma po metamorfozie ze stadium 
larwalnego, która w swym wyglądzie przypomina mi-
niaturową wersję dorosłego osobnika. Ze względu na 
transparentny kolor nazywane są węgorzami szklistymi 
-„glass eels” lub „montee”. Po dotarciu do wybrzeży 
Europy może pozostawać od kilku dni, do kilku tygodni 
w estuariach, a następnie rozpoczyna wędrówkę w górę 
rzeki.

Wędruje rzekami oraz innymi ciekami wodnymi 
w głąb kontynentu. Podczas tej wędrówki ciało węgo-
rza z przeźroczystego zaczyna nabierać pigmentacji. 
Wędrówka najdłużej płynących może trwać nawet do 
3 lat. Warto w tym miejscu wspomnieć że jest to okres 
podczas którego w naturalnych warunkach notuje się 
największą śmiertelność sięgającą nawet 95%. 

Osobniki które zakończyły już wędrówkę, i osiedliły 
się w wodach do których dotarły spędzają tam od 5 do 
50 lat. A po osiągnięciu dojrzałości płciowej rozpoczy-
nają wędrówkę powrotną do Morza Sargassowego na 
tarło.

Szansą na poprawę obecnej sytuacji populacji oraz 
na to, że węgorz znów zagości na naszych stołach jest 
Akwakultura. Ale o tym w kolejnym artykule. 

Łukasz Jaszczuk
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Zaraza w XXI wieku - koniec marzeń 
o absolutnej potędze ludzkiego umysłu

A tak było fajnie. Wydawało nam 
się, że możemy wszystko. Nie tylko 
latać w kosmos i budować coraz do-
skonalsze maszyny. Niektórzy za-
częli nawet twierdzić, że możemy 
ignorować prawa genetyki i jak ktoś 
zechce, to może decydować, np. 
o tym, jakiej jest płci lub jak długo 
będzie żył. Jeszcze kilka miesięcy 
temu w telewizji, jak na ironię do 
znudzenia powtarzano spot „Planu-
ję długie życie”. Zachowywaliśmy 
się wręcz jak bogowie. Aż tu na-
gle takie zaskoczenie. Z chmur na 
ziemię sprowadził nas wirus, który 
wywołuje chorobę, wprawdzie nie 
bardzo śmiertelną, ale szybko oraz 
łatwo roznoszącą się. Jak podają 
statystyki na COVID-19 umiera 
średnio 3,4% zarażonych, ale kiedy 
przyjmiemy, że zachorują wszy-
scy, to tylko w Polsce 3,4% ozna-
cza 1,3mln zgonów. W skali świata 
3,4% oznaczałyby, że umrze wię-
cej niż podczas pierwszej, drugiej 
i wszystkich wojen w XX wieku 
razem wziętych. Jeżeli dodamy, że 
na chwilę obecną ludzkość nie zna 
skutecznego lekarstwa na wirusa, 
a szczepionka zostanie opracowana 
gdzieś za 2 lata, to uświadomimy 
sobie, że sytuacja rzeczywiście jest 
groźna. Grozę potęguje ta niezwy-
kła szybkość i łatwość, z jaką cho-
roba się roznosi. Jeżeli do zachoro-
wań dojdzie w krótkim czasie, to 
służba zdrowia zostanie sparaliżo-
wana. Mamy tego przykłady w nie-
których krajach. Tam umiera o wie-
le więcej niż 3,4% zakażonych, 
ponieważ szpitale nie są w stanie 
przyjąć wszystkich chorych. Co za-
tem mamy robić? Czy została nam 
tylko modlitwa? Kiedyś mój nie-

żyjący już sąsiad powiedział tak: 
„Zrób wszystko, co do ciebie nale-
ży, a potem módl się do Boga, aby 
ci się udało”. Jak się będziesz tylko 
modlił to masz grzech.

 Tak naprawdę to niewiele wię-
cej możemy niż ludzie w późnym 
Średniowieczu, kiedy Europę pu-
stoszyły wielkie epidemie. A co 
oni robili? Starali się izolować, nie 
dotykać się, nie spotykać. Czy to 
pomagało? Chyba tak, bo jednak 
nie wszyscy zachorowali i cywi-
lizacja przetrwała. Te zachowania 
nie wynikały z wiedzy medycz-
nej, ale z intuicji i obserwacji. Nie 
było przecież wtedy epidemiolo-
gów. Nie przypuszczano nawet, że 
istnieją drobnoustroje. Po prostu 
ludzie zauważali, że choroba prze-
nosi się przez kontakt i zaczynali 
siebie unikać. Na przykład, kiedy 
zauważono, że uczęszczanie do 
łaźni miejskich zwiększa znacz-
nie ryzyko zarażenia, przestano 
tam chodzić. Ta niechęć do mycia 
przetrwała w Europie aż do końca 
XIX wieku, kiedy to w następstwie 
odkryć Ludwika Pasteura ludzkość 
zdała sobie sprawę ze znaczenia 
podstawowych zasad higieny.

Dzisiaj na szczęście nie musimy 
się opierać na intuicji. Dzięki szyb-
kim i stanowczym decyzjom rządu 
oraz zdyscyplinowaniu, i odpowie-
dzialności zdecydowanej większo-
ści obywateli udało się uniknąć ma-
sowych zgonów. 

Nie znam się na epidemiologii 
i może się mylę, ale dla mnie naj-
właściwszym miernikiem powo-
dzenia w ograniczaniu choroby jest 
ilość przypadków śmiertelnych. 
Nie wiem, jaka sytuacja będzie, 

kiedy ukaże się ten felieton, ale 
póki co (jest 29.04.2020) w Polsce 
ilość pacjentów, których nie uda-
ło się uratować ciągle liczona jest 
w setkach, a nie w tysiącach, jak to 
ma miejsce w większości krajów 
Europy Zachodniej. To bezsprzecz-
na zasługa Pana Ministra Szumow-
skiego i pracowników resortu zdro-
wia, rządu, administracji, policji, 
a przede wszystkim nas samych. 
W takich chwilach najlepiej widać, 
jak potrzebną i wspaniałą instytu-
cja jest własne państwo. Historia 
dostarcza nam wielu przykładów 
na to, że na co dzień kłótliwi Pola-
cy potrafi li się jednoczyć w chwi-
lach zagrożenia i wtedy dokonywa-
li rzeczy wielkich. Na rozliczenia 
i kłótnie przyjdzie czas, jak się to 
wszystko skończy, a na razie po-
winniśmy dalej stosować się do 
wszystkich zaleceń i obostrzeń. 
Tylko powszechna dyscyplina 
i posłuszeństwo mogą przynieść 
pożądany efekt w sytuacjach bez-
nadziejnych. Pamiętnikarze opisu-
jący odwrót wojsk Napoleona spod 
Moskwy jednoznacznie wskazują, 
że tylko żołnierze słuchający roz-
kazów mieli szansę na uratowanie 
życia. Ci, którzy próbowali uciekać 
na własną rękę bardzo szybko gi-
nęli od głodu, zimna lub szabel ko-
zackich. Dlatego nawet, jeżeli wła-
dze centralne by się myliły w oce-
nie sytuacji lub w podejmowanych 
decyzjach, to i tak powinniśmy ich 
słuchać. W przeciwnym razie za-
panuje chaos i źle się to wszystko 
skończy.

Jak już napisałem, zdecydowana 
większość społeczeństwa rozumie 
potrzebę stosowania się do wszyst-
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kich wymogów narodowej kwaran-
tanny. Są jednak wyjątki i wcale nie 
chodzi mi o tych domorosłych fi lo-
zofów, którzy mówią: „Nic się nie 
stanie.”„A co mi zrobią?”, „A po 
co to wszystko?”, „Ja się nie będę 
bał.” Oczywiście, że nic się nie sta-
nie, ale jak wszyscy zaczną tak po-
stępować, to na nic wszystkie wy-
siłki i wtedy się stanie… Z „taki-
mi” poradzi sobie policja lub sami 
obywatele, np. nie wpuszczając do 
sklepu nadmiernej ilości klientów 
lub upominając w przypadku nie-
zachowywania należytej odległości 
w kolejkach. O wiele gorsi są Inter-
netowi „narzekacze” i osoby rozpo-
wszechniające wszelkiego rodza-
ju plotki i pomówienia. Nie tylko 
podkopują zaufanie do władzy, ale 
mogą wywoływać panikę. 

Przeglądając strony internetowe 
można odnieść wrażenie, że w na-
szym kraju jest spora grupa ludzi, 
którzy cieszyliby się, gdybyśmy 
masowo umierali i martwi leżeli po 

ulicach. Każde działanie mające na 
celu ochronę nas wszystkich starają 
się przedstawić w jak najgorszym 
świetle. Na przykład, kiedy jakiś 
czas temu największym samolo-
tem transportowym sprowadzono 
ogromne ilości defi cytowych, me-
dycznych materiałów ochronnych 
w Internecie pojawiła się cała masa 
komentarzy, informacji, nawet ar-
tykułów podważających zasadność 
tego działania i określających je 
jako element kampanii reklamo-
wej rządu. Kiedy natomiast przed-
wczoraj takim samym samolotem 
sprowadzono takie same mate-
riały, z tych samych Chin do Nie-
miec, a na lotnisku witała transport 
niemiecka minister obrony,*- to 
według internetowych krzykaczy 
wszystko było w porządku. Przez 
niektóre portale internetowe Niem-
cy w ogóle są przedstawiane, jako 
wzór do naśladowania. W jednym 
z nich na jednej stronie przeczyta-
łem następujące tytuły: „Niemcy 

doskonale radzą sobie z korona-
wirusem”, a obok „Polska służba 
zdrowia w zapaści”. Rzeczywiście 
nasi zachodni sąsiedzi na tle Eu-
ropy Zachodniej wyglądają trochę 
lepiej, ale nie w porównaniu z Pol-
ską. Mają przecież tylko niewiele 
ponad dwa razy więcej ludności niż 
my, a dotychczas zmarło tam ok. 10 
razy więcej ludzi niż w Polsce. To 
chyba mówi samo za siebie. Oczy-
wiście nie powinniśmy popadać 
w samouwielbienie. Na pewno nie-
które rzeczy można było zrobić le-
piej. Teraz jednak nie czas na spory 
i mędrkowanie. Jak mawiał dobry 
wojak Szwejk trzeba „…stulić pysk 
i pełnić służbę…”. 

Nie będę ukrywał, że do napi-
sania powyższego tekstu skłoniła 
mnie żona. Jak większość kobiet 
ma wrodzone zamiłowanie do po-
rządku i nie może ścierpieć, gdy 
ktoś łamie ogólnie przyjęte zasady.

Piotr Witkowski

Aplikacja mobilna dla rolników - KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego udostępnia aplikację 
mobilną na smartfony w systemie 
Android, umożliwiającą szybkie 
i wygodne w obsłudze wyświetla-
nie komunikatów KRUS. 

Aplikacja w przystępny i szybki 
sposób umożliwia rolnikom dostęp 
do najważniejszych komunikatów 
w sprawie świadczeń, ubezpieczeń 
czy prewencji wypadkowej. Jest to 
też kolejne narzędzie umożliwia-
jące bezpośredni dostęp do serwi-
su głównego Kasy oraz do portalu 
eKRUS. Dodatkowym elementem 
aplikacji jest sekcja pogodowa, 
umożliwiająca wyszukiwanie pro-
gnozy pogody w całej Polsce. Apli-
kacja Kasy może być szczególnie 

przydatna w sezonie intensywnych 
prac polowych, jak również stano-
wić prosty sposób kontaktu z urzę-
dem bez konieczności korzystania 
z urządzeń stacjonarnych.

Przeznaczona jest do użytku 
w orientacji wertykalnej. Do po-
prawnego działania aplikacji użyt-
kownik musi zezwolić na wyko-
rzystanie połączenia internetowego 
oraz w przypadku korzystania z lo-
kalizacji GPS zezwolić na jej uru-
chomienie.

Aplikacja jest bezpłatna, można 
ją pobrać poprzez sklep Google, 
wpisując w wyszukiwarce hasło: 
Centrala KRUS.

Źródło: KRUS




