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KOMUNIKAT 
ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY 

ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ
• Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach 

roślin rolniczych i sadowniczych. 
• Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich 

jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów 
owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia 
się do lepszego wykształcenia owoców o większej 
liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lep-
szym smaku. 

• Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku po-
woduje wzrost plonu nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół 
przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin 
należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
• Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące ro-

śliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
• Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każde-

go środka ochrony roślin.
• Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie 

prewencji dla pszczół.
• Stosować środki ochrony roślin w odległości nie 

mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
• Dobierać środki ochrony roślin tak,  aby zminimali-

zować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na 
owady zapylające. 

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony ro-
ślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dla-
tego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami 

polegającej na informowaniu ich o planowanych zabie-
gach środkami ochrony roślin. 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 
roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 
z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób 
stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla 
środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku 
rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wy-
konywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. 

WIORiN w Lublinie

Bezpłatna obsługa 
Prawna Rolników

Lubelska Izba Rolnicza chcąc 
umożliwić łatwiejszy dostęp do 

bezpłatnej obsługi prawnej rolni-
ków prowadzi dyżury prawnika 

w biurach LIR.

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

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

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

■ w Biurze LIR w Zamościu 
w środę, w każdy III tydzień mie-
siąca, ul. Ogrodowa 16 oraz pod nu-
merem telefonu 84 639 16 42
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Spis treści

Szanowni Rolnicy
Początek drugiego kwartału tego roku to wystąpienie 

przymrozków wiosennych w połowie kwietnia oraz na 
początku maja. Spowodowane szkody w uprawach rol-
nych, w szczególności w uprawach drzew owocowych 
i truskawek są bardzo znaczne. Komisje powołane 
przez wojewodę szacują straty. 

Lubelska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie wsparcia 
fi nansowego dla gospodarstw rolnych w tym wyda-
niu biuletynu publikujemy nasze stanowiska oraz od-
powiedź ministerstwa. Z pokorą przyjmujemy zawi-
rowania pogodowe, nie mniej jednak oczekujemy od 
resortu rolnictwa zreformowania systemu ubezpieczeń 
upraw dla rolników. Konieczne jest stworzenie takich 
mechanizmów i instrumentów, które wpłynęłyby na 
konkurencyjność fi rm ubezpieczeniowych, przy jedno-
czesnym spełnieniu oczekiwań rolników odnośnie niż-
szych stawek płatności. Istotne znaczenie mają metody 
naliczania składek oraz sposoby wypłaty odszkodowań. 
Zastosowanie tego typu zmian przyczyniłoby się do 
upowszechnienia ubezpieczeń. Ryzyko związane z nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi będzie rosło. 
W związku z tym bardzo ważne jest stworzenie takiego 

systemu polis ubezpieczeniowych, oczywiście z udzia-
łem budżetu państwa, na które będzie stać rolników. 

Zachęcamy do lektury naszego czasopisma. Umieści-
liśmy informacje z prac samorządu rolniczego, relacje 
z naszych spotkań, rozmów dotyczących problematyki 
rolniczej. W czerwcu i na początku lipca zapraszamy 
do Sitna na XXXI wystawę Zwierząt Hodowlanych, 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Natomiast Dzień 
Otwartych Drzwi w LODR w Końskowoli odbędzie się 
25 czerwca 2017r. Serdecznie zapraszamy do udziału 
i odwiedzenia stoiska LIR na terenach wystawowych.    

    
Piotr Burek 

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
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Pan Sylwester Pszczoła z Guta-
nowa gm. Garbów, pow. lubelski 
w 2006 roku przejął gospodarstwo od 
rodziców, a od 2010 roku wspólnie 
z żoną Małgorzatą systematycznie 
zwiększają jego powierzchnię. Aktu-
alnie posiadają 50 ha, w tym ok. 20 
ha dzierżaw. Tradycje rolnicze w ro-
dzinie są bardzo głębokie, sięgają 
XIX wieku. Rodzina jest trzy pokole-
niowa, Państwo Pszczoła mają dwie 
córki Zuzia ma 5 lat, a Ola 1,5 roku, 
wspólnie z nimi zamieszkuje Pani 
Barbara mama Pana Sylwestra. Do 
niedawna ciężko pracowała w gospo-
darstwie, a obecnie jest niezastąpioną 
pomocą w opiece nad dziewczynka-
mi. 

W gospodarstwie prowadzony jest 
chów bydła mlecznego (20 szt. krów 
mlecznych, oraz 20 szt. jałówek i cie-
ląt). Państwo Małgorzata i Sylwe-
ster Pszczoła zajęli pierwsze miejsce 

w Polsce za najwyższą przeciętną 
wydajność od krowy w 2016 roku 
uzyskując wynik 14757 kg mleka 
w stadach krów do 20 szt. Na Mlecz-
nej Gali w Warszawie 17 maja 2017 
roku otrzymali prestiżową statuetkę. 
Byli nie tylko zwycięzcami w swo-
jej  w grupie, ale wynik ich stada był 
najlepszy wśród wszystkich 7 kate-
gorii pod względem rekordowych 
wydajności w odniesieniu do wielko-
ści stad, oraz wśród 8 kategorii pod 
względem wydajności od krów w po-
szczególnych rasach. Wynik za 2016 
rok nie jest ich pierwszym sukcesem. 
Gospodarstwo od kilku lat plasu-
je się w krajowej czołówce. W roku 
2015 zajęli również pierwsze miejsce 
w kraju w swojej grupie przy średniej 
wydajności 14104 kg mleka. W roku 
2014 zajęli drugie miejsce w kraju za 
osiągniętą przeciętną wydajność od 
krowy wynoszącą 11911 kg mleka. 
Potwierdzeniem sukcesu hodowla-
nego stada Państwa Sylwestra i Mał-
gorzaty są też wybitne wydajności 
pojedynczych zwierząt. Aktualnie 
w stadzie znajduje się krowa o imie-
niu Poziomka, która za 2015 rok uzy-
skała pierwsze miejsce w woj. lubel-
skim w rankingu wydajności mlecz-

nej za drugą laktację – 17164 kg mle-
ka, a za 2016 rok uzyskała pierwsze 
miejsce w województwie w rankingu 
wydajności mlecznej za trzecią lakta-
cję – 17935 kg mleka. Pan Sylwester 
uważa, że sukcesy jakie odnosi są 
wynikiem właściwego zarządzania 
stadem, a przede wszystkim zależą 
od pracy hodowlanej i żywienia. Kro-
wy utrzymywane w gospodarstwie są 
mieszańcami międzyrasowymi, rasa 
holsztyńsko-fryzyjska skrzyżowana 
jest z rasą montbeliarde, przy czym 
żadna z ras nie może przekraczać 
75%. Taka kombinacja międzyra-
sowa pozwala na wydobycie najko-
rzystniejszych cech z obydwu ras, 
osiągając jednocześnie kompromis 
pomiędzy zdrowiem a wydajnością. 
Krowy są bardzo wydajne, a przy 
tym cieszą się dobrym zdrowiem, 
charakteryzują się lekkimi porodami 
i łagodnym charakterem. Żywienie 
odbywa się w systemie TMR. Analizy 
składu pasz wykonywane są w labo-
ratorium paszowym. Potrzeby żywie-
niowe krów nakreślają kierunek pro-
dukcji roślinnej, uprawiana jest kuku-
rydza i lucerna na kiszonkę, na skalę 
przemysłową uprawiane są buraki 
cukrowe, pszenica ozima i rzepak. 

Delegat Lubelskiej Izby Rolniczej 
Mistrzem Polski



Biuletyn Informacyjny LIR 5

Nr 2/2017 (85)  Czerwiec

Gospodarstwo jest w pełni zmecha-
nizowane. W 2010 roku z programu 
,,Modernizacja Gospodarstw Rol-
nych”  powiększony został park ma-
szynowy. Oprócz pracy w gospodar-
stwie Pan Sylwester znajduje czas na 
pracę społeczną. Od 2011 roku jest 

delegatem Lubelskiej Izby Rolniczej 
Powiatu Lubelskiego, jest również 
członkiem  Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mleczarskiej ,,Kurów”. Pań-
stwo Małgorzata i Sylwester do pracy 
w gospodarstwie podchodzą z pasją, 
znajdują też czas na hobby którym od 

kilku lat są pszczoły, obecnie mają 
9 rodzin pszczelich. Tak więc gospo-
darstwo jest mlekiem i miodem pły-
nące.

TS
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Proszę o krótką charakterysty-
kę RDLP w Lublinie. Co wyróż-
nia lubelską dyrekcję spośród po-
zostałych regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych? 

Dyrekcja Lubelska to piękno przy-
rody, bogactwo kulturowe i histo-
ryczne. Region Lubelski to zróżni-
cowana przyrodniczo i geografi cz-
nie kraina położona pomiędzy Wisłą 
a Bugiem. Duże obszary puszcz i je-
zior, ale i małe działki leśne w cen-
tralnej i południowo-wschodniej 
części. To także bioróżnorodność 
terenów leśnych, wraz z niepowta-
rzalnymi elementami krajobrazo-
wymi, coraz mocniej przyciągają 
turystów zarówno z kraju, jak i z za-
granicy. Zasięg terytorialny RDLP 
w Lublinie wynosi 425,8 tys. ha, 
a dyrektor nadzoruje działalność 25 
nadleśnictw, położonych na terenie 
województw lubelskiego oraz czę-
ści podkarpackiego i mazowieckie-

go. Od północy dyrekcja lubelska 
graniczy z RDLP w Białymstoku, 
od zachodu – z RDLP w Warszawie 
i Radomiu, a od południa – z RDLP 
w Krośnie. Wschodnia granica na-
szej dyrekcji pokrywa się natomiast 
z granicą państwową z Białorusią 
i Ukrainą. Naszą dyrekcję spośród 
pozostałych regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych wyróżnia ma-
lownicze położenie na terenie Roz-
tocza, Puszczy Solskiej, częściowo 
Kotliny Sandomierskiej. W obrębie 
lubelskiej dyrekcji znajdują się dwa 
parki narodowe – Poleski i Rozto-
czański. Możemy poszczycić się 
dużym bogactwem gatunków zwie-
rzyny. Wymienię tutaj chociażby 
głuszca, cietrzewia, rysia, wilka czy 
też łosia. 

Co decyduje o wyjątkowości pol-
skiego modelu leśnictwa, o tym, 
że jest on tak dobrze postrzegany 
na arenie międzynarodowej? 

Polski model leśnictwa jest mode-
lem sprawdzonym. Lasy Państwo-
we funkcjonują na jego podstawie 
ponad 90 lat. Dzięki niemu mamy 
piękne, zadbane i dobrze gospoda-
rowane lasy. Gospodarka w Lasach 
Państwowych jest prowadzona na 
podstawie dziesięcioletnich pla-
nów urządzania lasu. Plany zawie-
rają spis wszystkich prac i zabie-
gów przewidzianych do wykonania 
w naszych lasach. Lasów w Polsce 
przybywa, wzrasta też ich zasob-
ność. Niektórzy zarzucają nam, że 
wycinamy za dużo drzew. Jest to 
oczywista nieprawda. W tym roku 
etat cięć w skali kraju wynosi 40,5 

mln m3, a moglibyśmy wycinać 
przynajmniej kilka milionów więcej 
bez szkody dla zasobów. Rocznie, 
na hektarze przyrasta średnio od 
4 do 7 m3 drewna. Jeśli pomnoży-
my tę wartość przez sumę 7,5 mln 
ha lasów państwowych i 1,5 mln 
ha lasów prywatnych dojdziemy do 
wniosku, że mamy jeszcze spore 
rezerwy jeżeli chodzi o pozyskanie 
surowca drzewnego. Taki stan rze-
czy jest możliwy dzięki zrównowa-
żonej gospodarce leśnej. Polskiego 
modelu leśnictwa zazdroszczą nam 
nie tylko w krajach europejskich, 
lecz także w państwach na całym 
świecie. 

Jak wygląda edukacja społe-
czeństwa prowadzona w Lasach 
Państwowych? 

Edukacja społeczeństwa jest jed-
nym z podstawowych elementów 
pracy polskich leśników. W związ-
ku z tym, że lasy pokrywają niemal 
jedną trzecią powierzchni naszego 
kraju, trudno pominąć tematykę le-
śną w okresie edukacji szkolnej. To 
właśnie edukacja leśna w wykona-
niu leśników ma za zadanie wypeł-
nić leśną lukę w formalnej przyrod-
niczej edukacji społeczeństwa i po-
kazać ich prawdziwą rolę, jako gru-
py zawodowej profesjonalnie przy-
gotowanej do prowadzenia gospo-
darki leśnej w lasach państwowych 
będących własnością publiczną. 
Edukacja leśna prowadzona przez 
Lasy Państwowe wynika bezpo-
średnio z „Polityki Leśnej Państwa” 
oraz obowiązującego Zarządzenia 
nr 57 Dyrektora Generalnego La-

Rozmowa z Panem Jerzym Sądlem
Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Lublinie
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sów Państwowych z 9 maja 2003 
roku i ma określone cele, m.in.: 
upowszechnienie w społeczeństwie 
wiedzy o środowisku leśnym oraz
wielofunkcyjnej i zrównoważonej 
gospodarce leśnej, podnoszenie 
świadomości społeczeństwa w za-
kresie racjonalnego i odpowiedzial-
nego korzystania ze wszystkich 
funkcji lasu, budowanie zaufania 
społecznego do działalności zawo-
dowej leśników, promowanie idei 
zrównoważonego rozwoju.

Dzięki edukacji leśnej coraz wię-
cej osób ma świadomość ogrom-
nych korzyści, jakie daje zrówno-
ważona gospodarka leśna, ochrona 
przyrody i rozsądne obcowanie 
z naturą. Ciągle wzrasta liczba ko-
rzystających z dobrodziejstw lasu. 
Rośnie też świadomość wspólnej 
odpowiedzialności za stan przyrody.

Z jakimi problemami borykają 
się lubelscy leśnicy?

Lubelscy leśnicy borykają się 
z wieloma problemami, ale na 
szczęście są one szybko rozwią-
zywane. Od 2015 roku walczymy 
z kornikiem ostrozębnym, który 
zaatakował w sumie lasy 22 nad-
leśnictw RDLP w Lublinie. Na 
szczęście, stosunkowo szybko uda-
ło się opanować sytuację. Usunęli-
śmy drzewa zasiedlone przez tego 
szkodnika, wstrzymując postępują-
cą gradację kornika. Mamy nadzie-
ję, że w tym roku straty będą dużo 
niższe. Następnym problemem są 
szkody od zwierzyny. Największe 
szkody wyrządza łoś, którego li-
czebność w naszej dyrekcji szacuje 
się na ok. 4,5 tys. osobników. Nie-
samowite spustoszenie wśród zwie-
rzyny płowej wyrządzają wilki, nie 
wspominając o rysiu, który rocznie 
potrafi  zjeść ok. 100 saren. To nie-
wyobrażalna liczba, a straty z tego 
tytułu ponoszą ośrodki hodowli 

zwierzyny i koła łowieckie. Nie 
sposób pominąć problemu szkod-
nictwa leśnego. Ludzie jeszcze 
nie przywykli do elementarnych 
spraw. W dalszym ciągu wiele osób 
wywozi śmieci do lasu. Mimo kar 
i pouczeń stosowanych przez Straż 
Leśną zdarzają się jeszcze przypad-
ki tego procederu. Nasi strażnicy 
walczą również z kłusownikami. 
W tym roku udało im się złapać 
dwie grupy przestępcze zajmujące 
się kłusownictwem na dużą ska-
lę. W kilku nadleśnictwach mamy 
wzorową Straż Leśną. Jednym 
z przykładów jest Nadleśnictwo 
Lubartów. Warto wspomnieć jesz-
cze o pożarach, czy klęskach ży-
wiołowych. W minionym roku lasy 
kilku nadleśnictw naszej dyrekcji 
nawiedziła nawałnica, ale leśnicy 
opanowali sytuację i bardzo szybko 
usunęli uszkodzony drzewostan. 

Ostatnio wiele mówi się o no-
wych projektach rozwojowych 
realizowanych w Lasach Pań-
stwowych. Które z nich można 
uznać za najbardziej perspekty-
wiczne? 

Bardzo istotnym elementem dzia-
łalności Lasów Państwowych są 
projekty rozwojowe, realizowane 
przez poszczególne jednostki. Do-
tyczą one wielu zagadnień związa-
nych z szeroko rozumianą działal-
nością w zakresie zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Spośród 14 reali-
zowanych obecnie projektów roz-
wojowych, najbardziej istotnymi, 
i w największym stopniu zaawanso-
wania, znajdują się „Termomoder-
nizacja budynków”, projekt mający 
na celu ograniczenie efektu cieplar-
nianego poprzez racjonalne wyko-
rzystanie energii cieplnej w budyn-
kach Lasów Państwowych, „Leśne 
Gospodarstwa Węglowe”, projekt 
mający na celu zmniejszenie emi-

sji dwutlenku węgla poprzez gro-
madzenie węgla, m.in. w drewnie 
oraz „Polskie Domy Drewniane”, 
projekt promujący drewno jako su-
rowiec wykorzystywany w dużej 
mierze do budowy domów i bu-
dynków użyteczności publicznej. 
Wspomnieć należy również o po-
zostałych, nie mniej istotnych dla 
środowiska i społeczeństwa projek-
tach, takich jak: „Pozyskanie kon-
cesji na eksploatację kopalin […]”, 
„Drewno dla samowystarczalności 
energetycznej samorządów oraz 
dla bezpieczeństwa energetyczne-
go państwa”, „Rozwój łączności 
w Lasach Państwowych w Polsce 
[…]”, „Zdrowa żywność z polskich 
lasów”, „Wielki Szlak Leśny”, 
„Odnawialne źródła energii […]”. 
„Wycena nieruchomości leśnych”, 
„Centrum szkolenia strzeleckiego 
LP […]” oraz projekty związane 
z ochroną przyrody, mające na celu 
ochronę rybołowa, cietrzewia oraz 
żubra. 

Jednym z priorytetów La-
sów Państwowych jest wsparcie 
w tworzeniu miejsc pracy na te-
renach niezurbanizowanych. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 
33 ust. 3 pkt. 1a ustawy o lasach 
oraz w związku z §6 Statusu La-
sów Państwowych do zadań Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe należy wspo-
maganie administracji publicznej 
w wypełnianiu jej obowiązków. 
Z tym zagadnieniem wiąże się 
m.in. zapewnienie zrównoważone-
go rozwoju Polski, szczególnie na 
terenach wiejskich i mało zurba-
nizowanych. Ma być to połączone 
z likwidacją bezrobocia. W związ-
ku z powyższym elementem misji 
Lasów Państwowych jest właśnie 
przyczynianie się do rozwoju te-
renów wiejskich oraz niezurba-
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nizowanych, poprzez wytyczenie 
dalszych kierunków działania La-
sów Państwowych w tym zakresie. 
Lasy Państwowe organizują różne 
spotkania, które mają za zadanie 
przybliżyć społeczeństwu wpływ 
gospodarki leśnej na rozwój pol-
skiej wsi.

W ostatnim czasie odbyły się 
dwie konferencje: w Instytucie 
Badania Leśnictwa pn. „Lasy Pań-
stwowe kluczem do zrównoważo-
nego rozwoju terenów niezurba-
nizowanych” oraz w Hali Arena 
Toruń pn. „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła - wieś”. Wygłoszone referaty 
przedstawiały sytuację polskiej wsi, 
kierunki i sposoby jej rozwoju. De-
baty prowadzone podczas spotkań 
mają przyczynić się do pogłębienia 
wpływu leśnictwa, łowiectwa, rol-
nictwa w proces wzmacniania tere-
nów mało zurbanizowanych.

Wiceminister środowiska, An-
drzej Konieczny powtarza, że le-
śnictwo, myślistwo i rolnictwo to 
trójkąt zależności wzajemnie ze 
sobą powiązanych. Czy można 
zaobserwować taki stan rzeczy 
na przykładzie województwa lu-
belskiego? 

Leśnicy, myśliwy i rolnicy w wo-
jewództwie lubelskim żyją w sym-
biozie. Nie ma między nimi zatar-
gów, ponieważ potrafi ą nawiązy-
wać dialog. Oczywiście zdarzają się 
małe incydenty. Są one najczęściej 
związane ze szkodami wyrządza-
nymi przez zwierzynę na polach. 
Nie mniej jednak zarówno w tej, 
jak i w innych spornych kwestiach 
udaje im się osiągnąć konsensus. 
Myślę, że do końca roku zostanie 
uchwalo na nowa ustawa, która po-
zwoli na rozwiązanie wszystkich 
wątpliwych kwestii. W tym trójką-

cie musi być wzajemna harmonia 
i współpraca. Mam nadzieję, że 
regulacje zawarte w nowej ustawie 
łowieckiej będą temu sprzyjały.  

Jakie są najważniejsze proble-
my rozwiązywane przez leśników 
we współpracy z rolnikami?

Są to przede wszystkim problemy 
dotyczące współwłasności. Mamy 
tysiące działek leśnych, przegro-
dzonych działkami prywatnymi. 
Zdarza się, że jedna działka ma 
trzech i więcej współwłaścicieli, 
w tym jednym z nich jest Skarb 
Państwa reprezentowany przez 
Nadleśnictwo. Jeśli ma ona jeszcze 
długość wielu kilometrów to trud-
no wyznaczyć granicę lub rozliczyć 
pozyskany surowiec. 

Rozmawiał: Paweł Kurzyna 

W dniu 27 marca 2017 r.  w sie-
dzibie Lubelskiej Izby Rolniczej 
przy ul. Pogodnej 50A/2 w Lublinie 
odbyło się VI Walne Zgromadzenie 
delegatów Lubelskiej Izby Rolni-
czej. W spotkaniu tym uczestniczyło 
trzydziestu czterech delegatów re-
prezentujących województwo lubel-
skie, jak również zaproszeni goście 
min. Pan Jerzy Bielecki – Poseł na 
Sejm RP, Piotr Olszówka – Poseł na 
Sejm RP, Pan Krzysztof Dziewulski 
– Dyrektor Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie. Urząd  
Marszałkowi reprezentował Pan 
Antoni Skrabucha – Kierownik Od-
działu Rolnictwa i Żywności Depar-
tamentu Rolnictwa i Środowiska. 
W Walnym Zgromadzeniu uczest-

niczyli również inni goście mi.in. : 
Pani Katarzyna Szczubiał – repre-
zentująca Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Lublinie, Pan Marek 
Wylaź – Kierownik Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Na-
siennictwa, Pan Artur Pizoń – Z-ca 
Dyrektora Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa O/R 
w Lublinie, pan Krzysztof Podkań-
ski – kierownik BRZ ARiMR, Pan 
Henryk Młynarczyk – zastępca dy-
rektora ANR O/T w Lublinie, Pani 
Anna Kowalczyk-Szot – Przedsta-
wiciel ARR O/T w Lublinie, Pan 
Sławomir Plis – Dyrektor LODR 
w Końskowoli, Pan Zdzisław Antoń 
– Dyrektor KRUS O/R w Lublinie, 
Pan Piotr Woch – Dyrektor Stacji 
Chemiczno – Rolniczej w Lublinie, 

Pan Krzysztof Chmielik – Woje-
wódzki Inspektor Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno – Spożyw-
czych, Pan Stanisław Grześko – Z-ca  
Dyrektora WIJHARS. Zaproszeni 
goście przedstawili aktualnie reali-
zowane działania w swoich instytu-
cjach oraz plany na najbliższy rok. 
Ponadto udzielili odpowiedzi na 
liczne pytania ze strony delegatów.  
Obrady Walnego Zgromadzenia  
prowadził Pan Piotr Burek – Prezes 
Lubelskiej Izby Rolniczej. Walne 
Zgromadzenie uchwaliło między 
innymi budżet Lubelskiej Izby Rol-
niczej na rok 2017,  sprawozdanie 
z działalności statutowej Zarządu 
LIR, sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej za rok 2016 i absolutorium 
dla Zarządu. Na spotkaniu tym de-

VI Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej
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Nawet jeden stopień poniżej zera, 
utrzymujący się przez kilka godzin 
może poważnie uszkodzić kwiaty 
drzew i krzewów owocowych.  Noc-
ne spadki temperatur, które miały 
miejsce w drugiej połowie kwietnia 
i w nocy z 9 na 10 maja tego roku 
wyrządziły wiele szkód  w uprawach 
sadowniczych. O tej porze roku ro-
śliny jak zawsze rozpoczęły wegeta-
cję, a drzewa i krzewy były w pełnej 
fazie kwitnięcia. Niestety rozwinię-
tym kwiatom tegoroczne spadki tem-
peratur zaszkodziły najbardziej. Jed-
nak nie tylko przymrozki spowodo-
wały straty w uprawach jagodowych 
i sadowniczych. Wyjątkowo zimny 
kwiecień i początek maja obniżył 
aktywność pszczół i innych zapyla-
czy, które mają duży wpływ na plo-
nowanie owoców. Jak wielokrotnie 
powtarzano na tegorocznym Święcie 
Sadów w Józefowie nad Wisłą ska-
la uszkodzeń zawiązków owoców 
jest ogromna, a skutkiem uszkodzeń 
kwiatów powodowanych przez przy-
mrozki będą niższe i gorszej jako-
ści  plony owoców w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Kwietniowe 
przymrozki ścięły kwiaty czereśni 
i wczesnych odmian jabłoni. Majo-
we kaprysy aury spowodowały stra-
ty w jabłoniach, wiśniach, gruszach 
i śliwach, wczesnych odmianach tru-

skawek.
Według obserwacji, które prowa-

dzą na swoich plantacjach rolnicy 
naszego województwa znacznie niż-
szych plonów należy się spodziewać 
w uprawach owoców, które są naj-
mniej odporne na przymrozki. Zali-
czyć do nich możemy wczesne od-
miany truskawek, porzeczki, agrest, 
malina letnia.  W truskawkach straty 
szacowane są nawet do 60%. Po-
rzeczka i agrest zrzuciły zawiązki. 
Na drzewach czereśni i wiśni prak-
tycznie nic nie zostało. W sadach 
wiśniowych komisje szacują straty 
na około 70-80%. Ucierpiały rów-
nież jabłonie, które zrzuciły kwiaty 
już po pierwszej fali przymrozków 
w kwietniu. Nawet te najbardziej 
odporne gatunki jabłoni  nie wytrzy-
mały drugiej fali przymrozków. Tam 
gdzie w sadach rozpalano ogniska 
oraz stosowano system nawadniania 
nadkoronowego udało się uratować 
plantację.  Sadownicy próbowali 
również podnosić stymulację odpor-
ności drzew na mróz poprzez stoso-
wanie nowoczesnych środków tj. na-
wozy produkowane z alg morskich, 
których cena waha się w granicach 
od 100 do 700 zł na hektar. Niewi-
domo jednak jeszcze czy wytrzyma-
łość drzew na mróz dzięki zastoso-
waniu tych środków będzie większa 

i czy drzewa się zregenerują. Jednak 
dokładne straty określone zostaną 
w miesiącu czerwcu.

Z informacji uzyskanych z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wiemy, że w kraju powołanych jest 
2,5 tysiąca komisji do spraw szaco-
wania strat w rolnictwie, ale pracę 
skończyły na razie nieliczne. We-
dług danych Wiceministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zebranych w maju 
w całym kraju pracuje 199 komisji. 
Komisje pracują w 15 wojewódz-
twach w 447 gminach. W naszym 
województwie straty w uprawach 
rolnych spowodowane przez przy-
mrozki wiosenne zgłosiło 78 jedno-
stek samorządu terytorialnego. Poza 
tymi stratami w województwie wy-
stąpiły również straty spowodowane 
przez grad  i deszcz nawalny. Najwię-
cej komisji powołanych na terenie 
naszego województwa pracuje na te-
renie powiatu opolskiego. Ze wstęp-
nych szacunków wynika, że na tere-
nie Lubelszczyzny poszkodowanych 
zostało kilka tysięcy gospodarstw 
rolnych.  Z informacji przekazywa-
nych przez  Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  straty w Polsce po-
niosło 7 399 gospodarstw rolnych. 
Powierzchnia działek, na których 
stwierdzono szkody powyżej 70%  
wynosi 3 563,75 ha w tym 8 400 m2 

Kwietniowe i majowe przymrozki 
zniszczyły sady i uprawy

legaci poruszyli wiele problemów 
z którymi rolnicy borykają się na co 
dzień min. związanych z prawem 
łowieckim, ochroną prawną odmian 
roślin uprawnych, usprawnieniem 
rolniczego handlu detalicznego, 

importu zbóż z Ukrainy do Polski 
oraz  transportu i sprzedaży paliwa 
do gospodarstw rolnych. Delegaci 
Walnego Zgromadzenia w trakcie 
dyskusji wypracowali wnioski i sta-
nowiska Walnego Zgromadzenia 

LIR, które zostały przekazane do 
władz samorządowych, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych.   

Małgorzata Karasek
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tuneli foliowych i szklarni. Wyli-
czone straty przez komisje powoła-
ne w tym celu  w uprawach rolnych  
wynoszą  aktualnie 46 mln złotych. 

Obecnie rolnicy, którzy ponieśli 
straty w uprawach mogą składać 
wnioski do wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast o umorzenie po-
datku rolnego oraz mają możliwość 
skorzystania z kredytów preferencyj-
nych do których Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
udziela dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych 
na wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych. Pomoc jednak 
przysługuje tym rolnikom, którzy 
mają co najmniej 70% straty w danej 
uprawie.

Rolnicy oczekują pomocy ze stro-
ny Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Sadownicy są w trudnej 
sytuacji, bo twierdzą, że  nowe prze-
pisy dotyczące ubezpieczeń upraw 
rolnych weszły w życie zbyt późno, 
bo na początku kwietnia br. a okres 

karencji obowiązujący w przepisach 
wynosi 14 dni. Mają jednak nadzie-
ję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przedstawi w najbliższym czasie 
program pomocy dla tych wszyst-
kich, którzy ponieśli straty. Jak na 
razie Ministerstwo wyjaśnia, że 
trwają prace komisji i w momencie 
gdy znane będą straty tegorocznych 
przymrozków, to na tej podstawie 
zdecyduje czy uruchomiony zostanie 
dodatkowy program wsparcia.  

Małgorzata Karasek

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie konieczności 
podjęcia interwencji w celu pomocy gospodarstwom dotkniętym klęską przymrozków.

Lubelska Izba Rolnicza z głębokim niepokojem obserwuje sytuację spowodowaną przymrozkami wiosennymi, które wystą-
piły na terenie województwa lubelskiego, w kwietniu bieżącego roku. 

Spowodowały one uszkodzenia pąków, kwiatów i zawiązków owoców w większości upraw sadowniczych drzew i krzewów 
owocowych. Stopień uszkodzeń jest mocno zróżnicowany w zależności od stanowiska, kondycji roślin i odmiany. Z informa-
cji napływających z poszczególnych gmin poziom zniszczeń wynosi średnio od 30 do 100% ( 100% w przypadku wczesnych 
odmian czereśni, moreli, brzoskwiń).

Wszystkie odmiany jabłoni w momencie wystąpienia przymrozków znajdowały się w fazie zielonego i różowego pąka kwia-
towego. Uszkodzone są głównie słupki kwiatowe i zalążnie kwiatów. W sadach wiśniowych na wiśniach odmian wczesnych 
będących w początkowej fazie kwitnienia w czasie przymrozków odnotowano większe uszkodzenia w porównaniu z podsta-
wową odmianą Łutówka, która znajdowała się w tym czasie w fazie białego pąka kwiatowego. Czereśnie jako gatunek z na-
tury wrażliwy na niskie temperatury ucierpiały w 100%, szczególnie odmiany wczesne. Większość odmian moreli będących 
w końcowej fazie kwitnienia i początkowego wzrostu zawiązków owocowych przy temperaturach minusowych jako gatunek 
ciepłolubny ucierpiały najbardziej spośród wszystkich gatunków sadowniczych. Należy spodziewać się znaczących uszko-
dzeń poprzymrozkowych w plantacji malin, agrestu. Uszkodzenia kwiatów i pąków kwiatowych obserwuje się w odmianach 
wczesnych porzeczki czerwonej i czarnej. Intensywność uszkodzeń uzależniona jest od lokalizacji plantacji oraz ich stanu 
odżywienia i kondycji przed wystąpieniem. Sytuacja jest szczególnie trudna w związku z tym, że na Lubelszczyźnie produkcja 
sadownicza oraz produkcja owoców miękkich jest od wielu lat dominującym kierunkiem, o czym świadczą dane statystyczne 
z zakresu produkcji porzeczki czarnej, maliny, truskawki. Województwo lubelskie jest największym w Polsce producentem 
malin (ok. 82% produkcji krajowej), porzeczek (ok. 51% produkcji krajowej) oraz truskawek (ok. 30% produkcji krajowej). 

Wobec zaistniałej sytuacji wnioskujemy do wszystkich decydentów o niezwłoczne podjęcie wszelkich możliwych działań 
mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku produkcji owoców miękkich oraz w sadownictwie. Mamy nadzieję, że 
wprowadzony zostanie program pomocy dla tych wszystkich sadowników, którzy ucierpieli pozwalający pokryć część ponie-
sionych kosztów. 

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej popiera stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Izb Rolniczych z poszczególnych 
województw naszego kraju dotkniętych szkodami spowodowanymi ujemnymi skutkami przezimowania oraz przymrozkami 
wiosennymi i zwraca się o podjęcie decyzji o uruchomieniu środków fi nansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych 
klęską przymrozków w formie pomocy de minimis liczonej od hektara uprawy zniszczonej przez mróz oraz o zabezpieczenie 
środków fi nansowych dla gminnych komisji szacującyc straty.

Lubelska Izba Rolnicza
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Krajowe Zrzeszenie Producen-
tów Rzepaku i Roślin Białkowych, 
podobnie jak w latach 2015- 2016, 
złożyło wnioski o wydanie zezwo-
leń na zaprawianie nasion rzepaku 
ozimego niedopuszczonymi do ob-
rotu i stosowania środkami ochro-
ny roślin zawierającymi substancje 
czynne z grupy neonikotynoidów.

Zaprawy wskazane we wnio-
skach zostały wycofane w 2013 r. 
w związku z przyjętym rozporzą-
dzeniem Komisji Europejskiej nr 
485/2013 zakazem wprowadzania 
do obrotu i wysiewu nasion roślin 
atrakcyjnych dla pszczół zapra-
wionych substancjami czynnymi 
z grupy neonikotynoidów (imida-
klopryd, tiametoksam i klotiani-
dyna). Ograniczenia te związane 
są z konkluzjami zawartymi w ra-
portach naukowych Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żyw-
ności (EFSA) dotyczącymi poten-
cjalnego negatywnego wpływu 
tych substancji na pszczoły i inne 
owady zapylające. Zastosowa-
no w tym przypadku także zasadę 
ostrożności, która pozwala chronić 
zdrowie ludzi i zwierząt, a także 
zapewnić ochronę przed jakimkol-
wiek niedopuszczalnym wpływem 
na środowisko. Równocześnie na 
poziomie UE zainicjowana została 
ocena wszelkich dostępnych da-
nych naukowych i wyników badań, 
mająca zweryfi kować zgłoszone 
wątpliwości dotyczące bezpieczeń-

stwa stosowania neonikotynoidów 
w ochronie roślin. Zakończenie 
prac przez EFSA w zakresie bez-
pieczeństwa stosowania neoniko-
tynoidów, w tym także w uprawie 
rzepaku, planowane jest na koniec 
bieżącego roku. Pomimo trwają-
cej oceny, Komisja Europejska 
w ostatnim czasie zaproponowała 
dalsze ograniczenia w stosowaniu 
neonikotynoidów.

Dalece odmienne stanowiska do-
tyczące z jednej strony pojawiają-
cych się problemów w ochronie 
roślin związanych z ograniczeniem 
wykorzystania tych substancji, 
a z drugiej strony wskazujące na za-
grożenia wynikające z ich użycia, 
były także przedmiotem obszernej 
dyskusji na spotkaniu w resorcie 
rolnictwa w dniu 27 stycznia 2017 r. 
Udział w wymianie poglądów 
wzięli przedstawiciele Zrzeszenia, 
organizacji rolniczych, pszczelar-

skich, Greenpeace Polska, placó-
wek naukowych zajmujących się 
pszczelarstwem i ochroną roślin 
oraz członkowie Komisji ds. Środ-
ków Ochrony Roślin. Rozbieżne 
stanowiska i opinie wciąż napły-
wają do MRiRW.

W tej sytuacji działania podejmo-
wane przez resort rolnictwa zwią-
zane są przede wszystkim z inten-
sywnym poszukiwaniem skutecz-
nych rozwiązań w ochronie roślin 
przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
dla środowiska, jako alternatywy 
dla środków ochrony roślin zawie-
rających neonikotynoidy. Miało to 
również wpływ na przedłużenie 
postępowania związanego z roz-
patrywaniem wniosków złożonych 
przez Krajowe Zrzeszenie Produ-
centów Rzepaku i Roślin Białko-
wych. Efektem tych prac jest wy-
danie zezwolenia na dopuszczenie 
do obrotu zaprawy nasiennej za-

Odpowiedź na komunikat 
Krajowego Zrzeszenia Producentów 

Rzepaku i Roślin Białkowych
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wierającej w składzie nową sub-
stancję czynną cyjanotraniliprol 
z grupy antranilowych diamidów, 
umożliwiającej ochronę rzepaku 
ozimego przed szkodnikami. Pol-
ska jest pierwszym krajem w UE, 
który wydał stałe zezwolenie dla 
tej zaprawy. Dodatkowo niebawem 
rozszerzony zostanie zakres stoso-
wania systemicznego nalistnego 
środka ochrony roślin o zwalczanie 
śmietki kapuścianej.

Biorąc pod uwagę powyższe, 
pomimo pozytywnych opinii Mi-

nistra Zdrowia w zakresie bezpie-
czeństwa wnioskowanych środ-
ków ochrony roślin dla zdrowia 
człowieka i Komisji ds. Środków 
Ochrony Roślin w sprawie wyda-
nia przedmiotowych zezwoleń oraz 
przy braku opinii Ministra Środo-
wiska, Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odmówił wydania zezwo-
leń na zastosowanie zawierających 
neonikotynoidy insektycydowych 
zapraw nasiennych wskazanych 
we wnioskach złożonych przez 
Krajowe Zrzeszenie Producentów 

Rzepaku i Roślin Białkowych.
Warto przy tym zwrócić uwagę, 

że pomimo wydania w kilku kra-
jach UE zezwoleń dla zapraw neo-
nikotynoidowych dotyczących sy-
tuacji nadzwyczajnych w ochronie 
roślin, państwa takie jak Francja, 
Niemcy, Austria, Włochy, Czechy, 
Słowacja, Holandia, Belgia, gdzie 
powszechnie uprawia się rzepak, 
zezwoleń dla takich zapraw nie 
udzielają. 

www.mrirw.gov.pl

Jednym z priorytetów Programu 
działań Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 
jest wyrównanie warunków konku-
rencji polskich rolników w nowej 
perspektywie fi nansowej po roku 
2020. WPR powinna zapewniać 
takie warunki na jednolitym rynku 
UE. Polska domaga się wyrówna-
nia płatności bezpośrednich między 
państwami członkowskimi. Jest to 
zawarte w przyjętym przez Radę 
Ministrów dokumencie „Wspólna 
Polityka Rolna po 2020 roku – pol-
skie priorytety”.

Rząd PiS o 5 lat obniżył wiek 
emerytalny rolników w stosunku do 
rozwiązań z 2012 r.  Podczas rządów 

koalicji PO-PSL, w maju 2012 r. 
wprowadzono ustawę, która pod-
niosła  wiek emerytalny zarówno 
w systemie powszechnym, jak i dla 
rolników (kobiet i mężczyzn) do 67 
roku życia. Jednocześnie w zmie-
nianej ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym rolników,  ograniczo-
no także prawo do tzw. wcześniej-
szej emerytury rolniczej (55 lat dla 
kobiety, 60 lat dla mężczyzny). To 
rozwiązanie adresowane jest tylko 
do tych rolników, którzy wszystkie 
ustawowe warunki do przyznania 
tego świadczenia spełnią do końca 
2017 r. Po tym terminie, zgodnie 
z ustawa z 2012 r. prawo do wcze-
śniejszej emerytury rolniczej wyga-
sa. 

Polska była dotąd jednym z nie-
licznych państw UE, które nie dbały 
o umocnienie pozycji rolnika w ca-
łym łańcuchu żywnościowym. Prace 
powołanego zarządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów w styczniu 2010 r.
Międzyresortowego Zespołu ds. 
Zwiększania Przejrzystości Rynku 
Artykułów Rolno-Spożywczych 
i Poprawy Funkcjonowania Łańcu-

cha Żywnościowego nie przyniosły 
w tej sprawie żadnych rozwiązań.

W ubiegłym roku Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi mając na 
uwadze słabszą pozycję rolników 
w łańcuchu żywnościowym przygo-
tował rozwiązania prawne wzmac-
niające ich pozycję. Należy do 
nich zaliczyć przepisy kilku ustaw 
m.in. ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczym. 
Została  również wdrożona ustawa, 
która ułatwia sprzedaży żywno-
ści przez rolników. Do umocnienia 
pozycji rolnika w łańcuchu żyw-
nościowym przyczyni się też usta-
wa o spółdzielniach rolników oraz 
ustawa umożliwiająca  znakowanie 
produktów znakiem „Produkt pol-
ski”.

W Unii Europejskiej ceny mini-
malne na podstawowe produkty 
rolne zostały zniesione. Państwo 
członkowskie nie może samodziel-
nie i arbitralnie ich narzucać. 

www.minrol.gov.pl

Komunikat z MRiRW 
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W dniu 6 kwietnia b.r. we Lwo-
wie obyła się  konferencja, której 
inicjatorem była  Lubelska Izba 
Rolnicza oraz Lwowska Izba Rol-
nicza wspólnie z Wydziałem Rol-
nictwa Urzędu Wojewódzkiego we 
Lwowie. Konferencja pod nazwą: 
„Afrykański Pomór Świń – zagro-
żenia dla przyszłości i rozwoju pro-
dukcji trzody chlewnej w Polsce 
i na Ukrainie”. Konferencja odby-
ła się w Regionalno-Państwowym 
Laboratorium Medycyny Wetery-
naryjnej we Lwowie. Uczestnika-
mi konferencji byli rejonowi leka-
rze weterynarii z woj. lwowskiego 
i łuckiego, przedstawiciele Wydzia-
łu Rolnictwa Urzędu Wojewódz-
kiego we Lwowie,  przedstawiciele 
administracji z  woj. lwowskiego, 
łuckiego oraz producenci trzody 
chlewnej.

W konferencji ze strony Lubel-
skiej Izby Rolniczej udział wzięli: 
Gustaw Jędrejek - Wiceprezes LIR, 
Waldemar Banach – Dyrektor Biu-
ra LIR, Piotr Kuranc - Kierownik 
Biura LIR O/ Zamość oraz Zbi-
gniew Kiesz - Delegat LIR z powia-
tu biłgorajskiego-producent trzody 
chlewnej. 

Działania profi laktyczne podej-
mowane w zakresie ograniczenia 
rozprzestrzeniania się choroby 
Afrykańskiego Pomoru Świń na 
terenie województwa lubelskiego 
omówił  Pan Paweł Piotrowski – 
Lubelski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii. Metody zwalczania ASF 
na przykładzie powiatu bialskiego 
przedstawił Pan Radomir Bańko 
- Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Białej Podlaskiej.

Pan Gustaw Jędrejek Wiceprezes 

LIR poinformował uczestników 
konferencji o działaniach podejmo-
wanych przez Zarząd Lubelskiej 
Izby Rolniczej mających istotny 
wpływ na ograniczenie rozprze-
strzeniania się choroby. Działania 
skierowane były m.in. na redukcji 
pogłowia dzików poprzez koniecz-
ność zwiększenia skuteczności pro-
wadzonego odstrzału, monitorowa-
niu i ograniczeniu przemieszczania 
się dzików - podając przykład pro-
pozycji Lubelskiej Izby Rolniczej 
skierowanej do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Prezesa Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, parlamenta-
rzystów do budowy ogrodzenia na 
wschodniej  granicy Polski. Zwró-
cono też uwagę na kwestię należy-
tego przestrzegania zasad bioase-
kuracji  przez producentów trzody 
chlewnej w Polsce i na Ukrainie, 

Konferencja „Afrykański Pomór 
Świń – zagrożenia dla przyszłości 

i rozwoju produkcji trzody chlewnej 
w Polsce i na Ukrainie” we Lwowie



Biuletyn Informacyjny LIR16

Nr 2/2017 (85)  Czerwiec

Z ramienia Krajowej Rady Izb 
Rolniczych w posiedzeniu wziął 
udział Dyrektor Biura Lubelskiej 
Izby Rolniczej Waldemar Banach. 
Było to kolejne trzecie już spotka-
nie grupy roboczej „Badania i inno-
wacje” w Brukseli.

Podczas przedpołudniowej sesji 
omawiano działania i główne cele 
określające priorytety grupy robo-
czej „Badania i innowacje”. W tym 
celu Sekretariat opracował tzw. „ 
mind mapę ” zawierającą cztery 
najważniejsze zagadnienia zwią-
zane z badaniami i innowacjami 
w sektorze rolnictwa, którymi są:
• podwyższenie poziomu wymia-

ny wiedzy;
• zielony wzrost;
• zdrowy sektor rolniczy;
• uczciwy i konkurencyjny łań-

cuch wartości.

Po przeprowadzeniu dyskusji 
z ekspertami i wprowadzeniu kilku 
zmian dokument został przyjęty. 

Sekretariat przedstawił następnie 
działania mające na celu usprawnie-
nie współpracy pomiędzy organiza-
cjami Copa-Cogeca i uczelniami 
wyższymi. Zdaniem przewodniczą-
cego grupy roboczej rolnicy są waż-
ną częścią łańcucha żywności i to 
oni powinni identyfi kować potrzeby 
dla tego sektora. Badanie potrzeb 
naukowych uczelni nie powinno 
odbywać się bez udziału rolników. 
Wskazano potrzebę zmian kierunku 
badań uczelni, nie tylko na potrzeby 
przemysłu, ale również uwzględ-
niając zidentyfi kowane potrzeby 
samych rolników. Uniwersytety wi-
dzą tę kwestię inaczej, naukowcy 
postrzegani są jako inicjatorzy dzia-
łań, a rolnik jest jedynie odbiorcą. 

Omówione zostało spotkanie z DG 
AGRI, DG RTD oraz Uniwersyte-
tem Wageningen.

Jest to z pewnością niełatwe zada-
nie, stąd też szczególną rolę w chwi-
li obecnej powinno odgrywać szero-
kie informowanie rolników o takich 
działaniach poprzez organizowanie 
szkoleń, spotkań informacyjnych, 
przekazywanie wiadomości i wie-
dzy fachowej  na łamach  publikacji 
i prasy wydawanych przez różne in-
stytucje rolnicze, w tym także Izby 
Rolnicze. 

Takie działania w roku 2017 pod-
jęła Lubelska Izba Rolnicza po-
przez organizację na terenie woje-
wództwa lubelskiego 35 spotkań 
informacyjno-szkoleniowych do-
tyczących promocji i podniesienia 
wiedzy w zakresie sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie. 

jako istotnego elementu ogranicza-
jącego rozwój choroby. 

Pan Zbigniew Kiesz – Delegat 
LIR  w swej wypowiedzi poruszył 
kwestię świadomości  wśród produ-
centów trzody chlewnej, jak wielkie 
zagrożenie stanowi rozwój tej cho-
roby.  Moderatorami konferen-
cji byli: ze strony ukraińskiej Pani 
Natala Hmyz –Dyrektor Wydziału 
Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego 
we Lwowie, ze strony polskiej Pan 
Waldemar Banach –Dyrektor Biura 
Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Po omówieniu tematyki i dysku-
sji uczestnicy konferencji zwiedzili 
pomieszczenia laboratorium. Opro-
wadzał i udzielał informacji na te-
mat działalności laboratorium Pan 

prof. dr nauk weterynaryjnych Ro-
man Piotrowicz Simonof.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej 
pragnie podziękować Panu Pawło-
wi Piotrowskiemu – Lubelskiemu 
Wojewódzkiemu` Lekarzowi We-
terynarii oraz Panu Radomirowi 
Bańko - Powiatowemu Lekarzowi  
Weterynarii w Białej Podlaskiej za 
udział w konferencji i wparcie me-
rytoryczne. Jest to kolejny przykład 

w jaki można połączyć działania sa-
morządu rolniczego oraz  instytucji 
państwowych sektora rolnictwa we 
wspólnym rozwiązywaniu zaistnia-
łych problemów w rolnictwie nie 
tylko w skali naszego wojewódz-
twa, ale jak wskazuje powyższy 
przykład w skali międzynarodowej.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR

Kolejne posiedzeniu grupy roboczej „Badania 
i innowacje” w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli
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Informacje i szkolenia w tym za-
kresie to bardzo istotne zadanie sto-
jące m.in. przed izbami rolniczymi, 
służbami doradczymi w naszym 
kraju. Niestety Polska jak inne kraje 
Europy Wschodniej w niewielkim 
zakresie korzystają w porównaniu 
z krajami Europy Zachodniej z bu-
dżetu przeznaczonego na badania 
naukowe, programy badawcze, cze-
go przykładem jest jedynie kilku 
procentowe wykorzystanie projektu 
Horyzont 2020.      

Sekretariat potwierdził podjęcie 
działań, aby zorganizować wyda-
rzenia w Parlamencie Europejskim 
lub w Sekretariacie Copa-Cogeca, 
które będą miały na celu zwiększe-
nie presji na Komisję Europejską, 
tak, aby rolnicy byli bardziej zaan-
gażowani w cały proces badań i in-
nowacji nie tylko na początku tych 
działań podczas opracowania pro-
jektu. W planach jest również za-
praszanie do udziału w grupie robo-
czej „badania i innowacje” uniwer-
sytetów z poszczególnych krajów 
członkowskich, tak, aby mogli się 
podzielić swoimi doświadczeniami 
w działaniach badawczych związa-
nych z sektorem rolniczym. Na ko-
lejnym posiedzeniu grupy roboczej 
przewidziany jest udział uniwersy-
tetu z Austrii być może przy współ-
pracy z uniwersytetem z Węgier. 

Następnie omawiano kwestię 
udziału Copa-Cogeca w konsor-
cjach przy projektach Horyzont 
2020, jak również Europejskiego 
Partnerstwa dla Innowacji (EIP). 
Zdefi niowano kryteria, które odpo-
wiadają wymogom udziału w kon-
sorcjach przez Komitety. Eksper-
ci sceptycznie wyrazili się, co do 
udziału Copa-Cogeca w tego typu 
działaniach ze względu na moż-
liwość bezpośredniego konfl iktu 

interesów pomiędzy zaintereso-
wanymi stronami. Uczestnicy spo-
tkania wskazali konieczność prze-
kazywania na bieżąco informacji 
na temat podziału zadań pomiędzy 
członkami grupy roboczej COPA-
Cogeca, przekazywanie informacji, 
doświadczeń i wyników z realiza-
cji projektów wszystkim partne-
rom. Za szczególne istotne uznano 
prowadzenie bilateralnych spotkań 
z uczelniami, instytutami nauko-
wymi, tworzenie platform i sieci 
współpracy.  

W dalszej części posiedzenia 
przedstawiono prezentację do-
tyczącą BIOEast, inicjatywy na 
rzecz produkcji i wykorzystania 
biomasy. Inicjatywa została podję-
ta w ramach grupy Wyszehradzkiej 
w formacie 4+3 (trzy kolejne kraje 
włączone w tą inicjatywę to: Bułga-
ria, Rumunia i Słowenia). Ciekawa 
prezentację w tym zakresie przed-
stawiła Pani Dyrektor Generalna 
Węgierskiego Instytutu Gospodar-
ki Rolnej. Wiodącymi tematami tej 
inicjatywy są rolnictwo, akwakultu-
ra i leśnictwo. Celem tego projek-
tu jest poprawa zrównoważonego 
rozwoju wiedzy opartej na sektorze 
rolniczym, akwakulturze i leśnic-

twie na rzecz bio-ekonomii w regio-
nach krajów Unii Europejskiej. 

Projekt proponuje następujące 
działania, aby osiągnąć ten cel:
• inicjowanie współpracy: stwo-

rzenie sieci wielu interesariuszy 
w celu ułatwienia wspólnych 
działań;

• stworzenie bazy danych: stwo-
rzenie baz danych wspierają-
cych i ukierunkowanych na re-
alizację polityk;

• skoncentrowanie się na bada-
niach: stworzenie listy szcze-
gólnych wyzwań dla agendy 
badań strategicznych;

• poprawa umiejętności: szko-
lenia dla nowych pokoleń ze 
zwróceniem uwagi na multi 
sektorowych aktorów; 

• rozwój synergii: promowanie 
regionalnych, krajowych, unij-
nych i międzynarodowych moż-
liwości fi nansowania;

• zwiększenie widoczności: zwró-
cenie uwagi na szczególne wy-
zwania, przed którymi stoją re-
giony w Unii Europejskiej.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na 
problem związany z małym zainte-
resowaniem prowadzenia działalno-



Biuletyn Informacyjny LIR18

Nr 2/2017 (85)  Czerwiec

ści rolniczej przez młode pokolenie 
na Węgrzech, konieczność podnie-
sienia wiedzy nauczycieli kształcą-
cych młode pokolenie przyszłych 
rolników, dostęp do Internetu, do 
nowych innowacyjnych technolo-
gii, promowanie edukacji cyfrowej.

 W projekt ten jest również zaan-
gażowana Krajowa Rada Izb Rolni-
czych, która zapowiedziała udział 
w najbliższej konferencji na temat 
tego projektu odbywającej się na 
Węgrzech. 

Eksperci zgodnie stwierdzili, że 
jest to bardzo dobra inicjatywa, 
którą należy wspierać i która po-
winna poszerzać swoje działania 
na inne kraje członkowskie Unii 
Europejskiej. Przy okazji tej inicja-
tywy należy rozważyć możliwości 
wykorzystania funduszy z rozwo-
ju obszarów wiejskich szczególnie 
na projekty związane z cyfryzacją 

i szkoleniami, które wiążą się bez-
pośrednio z celami tej polityki. Zda-
niem ekspertów istotnym jest rów-
nież dyskusja i działania w kwestii 
tworzenia i wykorzystania baz da-
nych jak również określenie praw 
własności do informacji w nich za-
wartych. 

Następnie Sekretariat przedstawił 
informacje na temat przyszłej WPR 
i działań poszczególnych instytucji 
europejskich w tym zakresie. Przed-
stawiono między innymi kwestio-
nariusz „Modernizacja i uproszcze-
nie wspólnej polityki rolnej (WPR)” 
który będzie jednym z elementów 
zastosowanym przy tworzeniu no-
wej polityki rolnej. Sekretariat 
przedstawił kalendarz prac Komisji 
Europejskiej, jeśli chodzi o przy-
szłą WPR, jak również wydarzeń 
organizowanych przez Copa-Coge-
ca, które mają na celu omówienie 

i stworzenie wspólnego stanowiska 
w tym zakresie.

Następnie omówiono możliwość 
współpracy w ramach sieci NE-
REUS i AIOTI. 

Eksperci zgodzili się, że sieci te 
reprezentują istotne kwestie dla rol-
nictwa i jego przyszłości w związku 
z ciągle wzrastającą cyfryzacją tego 
sektora. 

Podczas popołudniowej części po-
siedzenia przedstawiono dwie pre-
zentacje Komisji Europejskiej od-
noszące się do Projektu Food 2030, 
działań sieci EIP-AGRI na rok 2017 
oraz zaprezentowana przez Panią 
Caroline Raes DG AGRI COM 
„Ocena wdrażania Europejskiego 
Partnerstwa na rzecz produkcji rol-
nej i zrównoważoności”.         

Waldemar Banach  
Dyrektor Biura LIR

W dniu 10 maja 2017 r. w Brukseli 
Krajowa Rada Izb Rolniczych zor-
ganizowała w siedzibie Copa-Coge-
ca konferencję pt. „Wspólna Euro-
pa silna Wspólną Polityką Rolną”. 
Konferencja została objęta honoro-
wym patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgie-
la i patronatem Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Parlamentu Europejskiego Czesła-
wa Siekierskiego. Przyszłość WPR 
jest już omawiana na różnych szcze-
blach, dlatego też samorząd rolniczy 
aktywnie włączył się w proces sze-
roko zakrojonych konsultacji zapo-
czątkowanych przez Komisarza Ho-

gana. Głównym celem konferencji 
było podsumowanie dotychczaso-
wej WPR, wyciągnięcie wniosków 
z realizacji ostatniej reformy i na tej 
podstawie oraz na podstawie ocze-
kiwań rolników polskich wskazanie 
pożądanych kierunków dalszych 
zmian i korekt, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na kontynuację 
procesu modernizacji i uproszcze-
nia WPR, jak również podkreślenia 
wagi wspólnotowego charakteru 
WPR dla unijnych rolników zmaga-
jących się z rosnącą konkurencyjno-
ścią na globalnych rynkach, czy też 
wyzwaniami środowiskowo-klima-
tycznymi. Na zaproszenie Prezesa 

KRIR Wiktora Szmulewicza jako 
prelegenci konferencji wystąpili: 
dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, dr Czesław Siekier-
ski – Przewodniczący Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego, Pekka Pesonen – 
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, 
prof. dr hab. Walenty Poczta – Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
oraz dr Mirosław Drygas – Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Lu-
belską Izbę Rolniczą na konferen-
cji reprezentował Marcin Sulowski 
– Członek Zarządu LIR i Tadeusz 
Skiba Delegat Krajowej Rady Izb 

Wspólna Europa silna Wspólną Polityką 
Rolną - konferencja KRIR w Brukseli
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Rolniczych. W trakcie konferencji 
przedstawione i przedyskutowane 
zostały m. in. następujące zagad-
nienia: polityka wsparcia dochodów 
rolników w ramach WPR oraz po-
lityka rozwoju obszarów wiejskich 
w perspektywie następnego okresu 
programowania na tle dotychcza-
sowych doświadczeń; Założenia do 
stanowiska Rządu RP w sprawie 
WPR 2020+; Założenia do stano-
wiska Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Parlamentu Europejskiego 
w sprawie WPR 2020+ oraz Stano-
wisko Copa-Cogeca na temat WPR 
2020+. Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
podczas konferencji prasowej, która 
poprzedziła konferencję w Brukseli 
poinformował, że rząd pracuje obec-
nie nad dokumentem, który będzie 
wskazywał na priorytety Polski, do-
tyczące zmian we Wspólnej Polity-
ce Rolnej (WPR). Celem polskiego 
rządu jest wypracowanie równych 
warunków konkurencji dla wszyst-
kich rolników, niezależnie od tego, 
z jakiego kraju pochodzą oraz dąże-
nie w negocjacjach do wyrównania 
poziomu dopłat bezpośrednich po-
między państwami członkowskimi. 
Oprócz tych celów, zdaniem resortu 
rolnictwa, WPR powinna także sta-
bilizować dochody, w szczególności 
małych i średnich gospodarstw. Na-
leży też utrzymać system jednolitej 
płatności obszarowej. Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi podkreślił także, 
że Polsce zależy również na pro-
mowaniu działań środowiskowych 
i klimatycznych, ale jednocześnie 
na wprowadzaniu jak największych 
uproszczeń dla rolników realizują-
cych te cele, ponieważ sygnalizują 
oni, że tzw. zazielenienie jest sku-
tecznym, ale bardzo obciążającym 

instrumentem. Przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE 
zwrócił uwagę, że negatywnie na 
wysokości środków przeznaczo-
nych na przyszłą WPR może odbić 
się wyjście z UE Wielkiej Brytanii, 
która jest jednym z krajów najwię-
cej dopłacających do unijnej kasy, 
ponieważ z pewnością wpłynie to 
na zmniejszenie budżetu. Zdaniem 
samorządu rolniczego, coraz silniej 
występujące na rynkach rolnych 
głębokie fl uktuacje cen, a nawet 
tzw. szoki cenowe, jak i globalne 
wyzwania wobec gospodarki żyw-
nościowej, wyrażone w postaci ce-
lów zrównoważonego rozwoju FAO 
do 2030 roku oraz w formie kon-
kluzji z Konferencji COP21 w spra-
wie zmian klimatycznych w Pary-
żu w 2015 r. w pełni uzasadniają 
oczekiwania rolników unijnych od-
nośnie kształtu Wspólnej Polityki 
Rolnej UE po 2020 r. WPR powinna 
być silna odpowiednim do skali wy-
zwań budżetem, aby nadal zapew-
niać bezpieczeństwo żywnościowe 
w postaci dostaw wysokiej jakości 
żywności, wspierać konkurencyj-
ność sektora rolno-żywnościowego 
na globalnych rynkach, jednocze-
śnie zapewniając i stabilizując eko-

nomiczne warunki prowadzenia go-
spodarstw rolnych, umożliwiające 
gospodarowanie zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, z posza-
nowaniem środowiska i łagodzenia 
zmian klimatu, przyczyniając się do 
podtrzymania żywotności obsza-
rów wiejskich. W opinii polskich 
izb rolniczych ewentualne zmiany 
w systemie płatności bezpośrednich 
powinny polegać przede wszyst-
kim na dalszych uproszczeniach 
administracyjnych i proceduralnych 
dla rolników, a nie dla urzędników. 
Zmiany te powinny być tak ukie-
runkowane, aby zapewniać realiza-
cję podstawowych funkcji sektora 
rolno-żywnościowego oraz umoż-
liwiać osiąganie celów związanych 
z nowymi wyzwaniami stojącymi 
przed UE, z uwzględnieniem spe-
cyfi ki i doświadczeń rolnictwa po-
szczególnych krajów UE. W tym 
kontekście należy również dążyć 
do wyrównania ich poziomu w po-
szczególnych krajach członkow-
skich UE. Polski samorząd rolniczy 
opowiada się również za niedoko-
nywaniem pochopnych, kolejnych 
zaostrzeniem wymogów w zakresie 
zazielenienia w płatnościach bezpo-
średnich. Ewentualne modyfi kacje 
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Prowadzone w Instytucie Agro-
fi zyki PAN w Lublinie od wielu lat 
badania nad uprawą, zbiorem i prze-
chowywaniem rzepaku zaowocowa-
ły zgromadzeniem olbrzymiej wie-
dzy i nowoczesnych technologicz-
nych rozwiązań dających możliwość 
pozyskiwania oleju o wyjątkowych 
właściwościach prozdrowotnych. 
Wynikiem tych badań jest olej rze-
pakowy pod nazwą ”Kropla Zdro-
wia®”, którego technologia produk-
cji jest chroniona patentami. Meto-
da ta charakteryzuje się eliminacją 
wpływu czynników takich jak tlen, 
światło, wysoka temperatura z pro-
cesu technologicznego, a tym sa-
mym daje możliwość pozyskiwania 
oleju o pierwotnym składzie anty-
utleniaczy i kwasów tłuszczowych. 
Na rynku dotychczas nie ma takie-
go oleju, który odpowiadał by tej 
charakterystyce. Jest to olej jedyny 
w swoim rodzaju nie tylko na skalę 
krajowa, ale również i światową. 

Projekt realizowany będzie przy 
współudziale Grupy  Operacyjnej 
Europejskiego Partnerstwa Inno-
wacyjnego, która została utworzo-

na w dniu 9 maja maju br. W skład 
Grupy  wchodzą rolnicy, naukowcy, 
doradcy, przedstawiciele Lubelskiej 
Izby Rolniczej oraz Lubelskiego 
„Społem” - jako głównego dystrybu-
tora oleju. Wyzwania stojące przed 
członkami Grupy  Operacyjnej to 
przede wszystkim nieustanne podej-

ście do innowacji, włączając tym sa-
mym samych rolników jako ważne 
źródło wiedzy związanej z technolo-
gią uprawy i zbioru rzepaku, a nie je-
dynie odbiorców naukowej wiedzy. 

Bardzo ważnym ogniwem będzie 
wdrożenie programu certyfi kacji 
rzepaku ozimego na uzyskanie zna-
ku towarowego „Kropla Zdrowia”. 
Nasiona rzepaku oznaczone tym 
znakiem towarowym będą dawać 
gwarancję uzyskania oleju, który 
charakteryzować się będzie bardzo 
niską zawartością nasyconych kwa-
sów tłuszczowych oraz dużą zawar-
tością takich związków bioaktywnie  
czynnych jak: tokoferole, sterole, fi -
tosterole, beta karoten, karotenoidy, 
fosfolipidy.

Rolnicy uczestniczący w systemie 
certyfi kacji „Kropla zdrowia” będą 
musieli zmodyfi kować  dotychczas 
stosowaną technologię uprawy, któ-
ra polegać będzie przede wszystkim 
na mniejszym zastosowanie agro-
chemikaliów niż w rolnictwie kon-
wencjonalnym oraz na  planowaniu 
tak zwanego precyzyjnego nawoże-
nia w oparciu o bilans składników 

Niech żywność będzie twoim lekiem, 
a lek twoją żywnością. 
Jak może zrozumieć choroby 
człowieka ten, kto nie bierze 
pod uwagę tej zasady i ignoruje ją? 

Hipokrates z Kos (460-377)

Lubelska innowacja w uprawie 
i przetwórstwie rzepaku Lubelska

Grupa Operacyjna EPI - AGRI

wymogów powinny wynikać z wni-
kliwej oceny dotychczasowych do-
świadczeń i szerokiej dyskusji bio-
rąc pod uwagę różne uwarunkowa-
nia klimatyczne krajów członkow-
skich UE. Zazielenienie płatności 
bezpośrednich w WPR 2014-2020 
jest skutecznym, lecz bardzo ob-
ciążającym dla rolników instru-
mentem realizacji celów środowi-

skowych i klimatycznych UE. Stąd 
też w pierwszym rzędzie koniecz-
nym jest wprowadzenie uproszczeń 
ułatwiających rolnikom realizację 
zakładanych celów. W kwestii roz-
woju obszarów wiejskich samorząd 
rolniczy wyraża pogląd, że dla za-
pewnienia większej skuteczności 
w dążeniu do polepszenia spójności 
terytorialnej całej UE koniecznym 

jest zatrzymanie procesu zmniej-
szania nakładów na ten cel w ra-
mach WPR, a wręcz przeciwnie ich 
zwiększenie. Niezbędnym jest też 
znaczne zwiększenie udziału innych 
funduszy unijnych (polityki spójno-
ści) we wsparciu rozwoju obszarów 
wiejskich.

Justyna Kostecka /KRiR/
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pokarmowych w skali pola. Prace 
rolnicze będą wykonywane zgodnie 
z metodyką określoną i przekazaną 
rolnikom  przez IA PAN. Metodyka 
przewiduje kontrolę plantacji oraz 
prowadzenie księgi terminów i za-
biegów stosowanych na plantacji. 
Technologia musi uwzględnić moż-
liwość produkcji nasion metodą eko-
logiczną a więc brak pozostałości 
nawozów, środków ochrony roślin 
oraz desykantów. 

Większa część przewidywanych 
działań związanych z wdrożeniem 
programu certyfi kacji rzepaku bę-
dzie mogła być dofi nansowania 
z programu „Współpraca” w ra-
mach  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. O wsparcie będzie mo-
gła wystąpić nowoutworzona Grupa 
Operacyjna EPI. Dotyczyć to będzie 
przede wszystkim zakupu materiału 
siewnego oraz nawozów  i środków 
ochrony roślin. 

Grupa Operacyjna pełnić będzie 
funkcję katalizatora zwiększającego 
przepływ informacji, tworząc punkt 
konsultacyjny, organizując spotka-
nia tematyczne, warsztaty na temat 
badań partycypacyjnych i udostęp-
niając członkom grupy swoją plat-
formę internetową. Istotne znacze-
nie będzie miało podniesienie wy-
dajności produkcyjnej gospodarstw 
ekologicznych do poziomu innych 
posiadających świadectwo homo-
logacji gospodarstw o tym samym 
profi lu, jednak osiągających znacz-
nie wyższe plony. Dotychczaso-
we wnioski w tym zakresie można 
określić w sześciu głównych aspek-
tach, które wyznaczają zadania dla 
funkcjonowania Grupy. Zadania te, 
to przede wszystkim niedostatecz-
na ilość składników odżywczych 
w glebie, słabe zarządzanie żyzno-
ścią gleby, niewystarczająca wal-
ka z chwastami, niewystarczająca 
walka ze szkodnikami i chorobami 

roślin, nieprawidłowy zbiór nasion 
we wczesnej fazie dojrzewania, oraz 
wybór odmian. Grupa Operacyjna 
będzie proponować konkretne roz-
wiązania opisywanych problemów. 
Rozwiązania te będą powstawały 
w oparciu o doświadczenia wszyst-
kich członków grupy, wykorzystu-
jąc empiryczną i naukową wiedzę 
dla pragmatycznych rozwiązań. 
Efektem przeprowadzanej innowa-
cji uprawowo – produktowej będzie 
olej z dużą zawartością naturalnych 
antyoksydantów. 

Kolejny ogniwem realizacyjnym  
projektu jest budowa zakładu tło-
czenia oleju. Jest już inwestor, któ-
ry zamierza prowadzić działalność 
produkcyjną. Realizacja obejmować 
będzie budowę zespołu przejściowo 
- magazynowego (kompleksu ma-
gazynów i suszarni), budowę hali 
tłoczni, rozlewu oleju i konfekcjo-
nowania, magazynu makuchowego 
wraz z zapleczem administracyjna 
socjalnym, wyposażenie hali w ma-
szyny i urządzenia tworzące nowo-
czesny proces technologiczny, budo-
wę obiektu wyposażonego w wagę 
samochodową, a także budowę dróg 
zakładowych, parkingów oraz ogro-
dzenia. 

Surowcem do produkcji oleju bę-
dzie ziarno rzepaku, które pochodzić 
będzie wyłącznie z certyfi kowanych 
gospodarstw rolnych posiadają-
cych certyfi kat „Kropla Zdrowia”.  
Tłoczenie w projektowanej tłoczni 
będzie się odbywało na 4 prasach, 
tłoczących olej z ziaren rzepaku 

w temperaturze 30-35°C bez dostę-
pu tlenu i światła. Dla zachowania 
maksymalnych wartości zdrowot-
nych olej rozlewany będzie do ma-
łych buteleczek (100 ml) z ciemnego 
szkła ograniczającego dostęp świa-
tła.  Dla zachowania pożądanych 
właściwości i lepszych warunk6w 
przechowywania opakowania będą 
dopełniane azotem.

Olej „KROPLA ZDROWIA” jest 
najwartościowszym  tłuszczem ro-
ślinnym będących obecnie na ryn-
ku krajowym i europejskim. Walory 
tego nutraceutyku wynikają przede 
wszystkim z wysokiej zawartości 
bioaktywnych związków. Do naj-
ważniejszych substancji aktywnych 
w oleju zaliczamy m.in.:
• naturalne antyutleniacze (toko-

ferole, karotenoidy, polifenole) 
przeciwdziałające tworzeniu się 
wolnych rodników i nadtlen-
ków w organizmie człowieka, co 
determinuje przede wszystkim 
jego właściwości antymutagen-
ne, antynowotworowe i antyte-
ratogenne

• wysokie kwasy tłuszczowe 
omega -3 i 6 (i w odpowiednich 
proporcjach) co powoduje obni-
żenie przede wszystkim poziom 
trójglicerydów i cholesterolu ldl 
w surowicy krwi 

• bioluteiny i zeaksantyny które  
pozytywnie wpływają na proce-
sy widzenia szczególnie dla oczu 
zmęczonych i u osób starszych.

• olej powoduje obniżenie ryzyka 
uszkodzenia błon komórkowych 
w wyniku atakowania naszego 
ustroju przez reaktywne formy 
tlenu (rft ). do chorób inicjowa-
nych przez rft zalicza się m.in. 
choroby nowotworowe, układu 
krążenia, cukrzycę, nadciśnie-
nie, niepłodność, zaćmę, cho-
robę alzheimera, parkinsona, 
stwardnienie rozsiane, kataraktę, 
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reumatoidalne zapalenie stawów i wiele innych.
• istnieją dane przypisujące antymutagenne i antyno-

wotworowe działanie związkom fenolowym obec-
nym w oleju. Spożywanie jego wiąże się ze zmniej-
szeniem ryzyka wystąpienia takich typów nowo-
tworów jak nowotwór sutka, pęcherza moczowego 
i przewodu pokarmowego.

• w wielu badaniach potwierdzono, iż spożywanie 
takiego oleju pomaga w leczeniu cukrzycy typu II 
— insulinoniezależnej, zmniejszając insulinoopor-
ność i poprawiając utrzymanie stabilnego poziomu 
glukozy. Olej reguluje też ciśnienie krwi oraz zwięk-
sza przyswajalność witamin. Ponadto stosowany ze-
wnętrznie chroni skórę przed podrażnieniami, uela-
stycznia ją, łagodzi egzemy, opryszczki itp. 

• olej reguluje również ciśnienie krwi oraz zwiększa 
przyswajalność witamin. 

• chroni skórę przed podrażnieniami, uelastycznia ją, 
łagodzi egzemy, opryszczki itp. 

• Oprócz NNKT (niezbędnych nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych) zawiera również cenne barwniki 
szczególnie te z grupy karotenoidów - usuwanych 
w procesie rafi nacji.

• badania epidemiologiczne wykazały, że olej obniża 
poziom lipoprotein LDL w surowicy krwi, co można 
wytłumaczyć wysoką zawartością kwasów mono-
enowych (głównie kwasu oleinowego). 

Głównym odbiorcą oleju „Kropla zdrowia” będzie naj-
większa w Polsce sieć sklepów Powszechnej Spółdziel-
ni Spożywców „Społem”, która obecnie skupia ponad 
4000 sklepów w całej Polsce. Dystrybucja oleju „Kropla 
zdrowia” również opierać się będzie na ogólnopolskich 
hurtowniach farmaceutycznych, które charakteryzują się 
bardzo wysokim poziomem udziału w rodzimym rynku 
suplementów diety. Dlatego też działania będą skoncen-
trowane na rozszerzaniu współpracy z największymi 
hurtownikami o ogólnopolskim zasięgu.

***
Podsumowując, innowacje w sektorze rolnictwa mogą 

mieć szeroki zakres oddziaływania, dotyczyć mogą 
technologii uprawy, przechowywania nasion, technolo-
gii przetwórstwa, jakości zarządzania, marketingu oraz 
dywersyfi kacji samych gospodarstw. Tak rozumiane in-
nowacje mogą mieć wpływ na naukowe kierunki badań 
w zakresie dobrego samopoczucia konsumentów. 

  dr Tadeusz Zakrzewski 
Broker technologiczny

Lubelska Izba Rolnicza była 
współorganizatorem konkursu or-
ganizowanego przez  Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego 

dla dzieci ze szkół podstawowych 
naszego województwa.  Zadaniem 
konkursu  były działania prewen-
cyjne polegające przede wszystkim 

na zapobieganiu wypadkom na tere-
nach wiejskich. W tym roku ogło-
szony został konkurs pod hasłem : 
„Bezpiecznie na wsi to podstawa - 

Lubelska Izba Rolnicza współorganizatorem konkursu 
plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa 

- środki chemiczne to nie zabawa” 
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środki chemiczne to nie zabawa!” 
Miał on na celu  promowanie wśród 
uczniów szkół podstawowych z te-
renów wiejskich pozytywnych za-
chowań związanych z pracą i zaba-
wą na terenie gospodarstwa rolne-
go oraz  popularyzowanie wykazu 
czynności szczególnie niebezpiecz-
nych związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, których nie 
wolno powierzyć dzieciom. 

Głównym organizatorem kon-
kursu jest KRUS zaś współorgani-
zatorami Lubelska Izba Rolnicza  
oraz  Państwowa Inspekcja Pracy. 
W ogłoszonym konkursie mogli 
brać udział uczniowie szkół pod-
stawowych w dwóch kategoriach 
wiekowych tj.: I grupa – klasy 
0-III oraz II grupa – klasy od IV –
VI.  Zadanie polegało na wykona-
niu prac plastycznych w formacie 
A-3 w dowolnej technice na temat 
zapobiegania wypadkom dzieci 
związanym z obecnością w gospo-
darstwie rolnym substancji che-
micznych. Prace były przyjmowane 
w OR KRUS do dnia 10 kwietnia 

2017 r. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Wzięło w nim 
udział 5245 dzieci z 320 szkół pod-
stawowych. Kolejnym etapem było 
posiedzenie Wojewódzkiej Komisji 
Konkursowej w Oddziale Regio-
nalnym KRUS  w Lublinie w skła-
dzie dziesięciu osób, w którym to 
uczestniczył miedzy innymi przed-
stawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej. 
W skład komisji weszli powołani 
przez dyrektora Oddziału Regional-
nego KRUS członkowie komisji tj.: 

Przewodniczący Komisji Pan Karol 
Hołówkowski – Z-ca  Dyrektora 
OR KRUS Lublin, Z-ca Przewod-
niczącego Pan Grzegorz Czepiel 
–  OR KRUS w Lublinie, Sekre-
tarz Pan Ireneusz Świderski –   OR 
KRUS w Lublinie, Pani Małgorza-
ta Karasek – Lubelska Izba Rolni-
cza, Pani Patrycja Józefowicz – OR 
KRUS w Lublinie, Pani Małgorza-
ta Wirtel – OR KRUS w Lublinie, 
Pan Tomasz Abramczyk – Oddział 
Państwowej Inspekcji Pracy w Lu-
blinie, Pan Tomasz Przepiórka – 
LODR w Końskowoli, Pan Sewe-
ryn Gąbka – Kuratorium Oświaty 
w Lublinie oraz Pani Małgorzata 
Makowska –Maksim – Radio Lu-
blin. 

Poziom merytoryczny oraz arty-
styczny zgłoszonych prac był bar-
dzo wysoki. Różnorodność użytych 
technik plastycznych oraz praco-
chłonność świadczył o bardzo du-
żym zainteresowaniu dzieci. Komi-
sja nie miała łatwego zadania. Lau-
reatami konkursu zostali w I grupie 
wiekowej (klasy od 0-3):

I miejsce – Maja Nowak – klasa III 
Szkoła Podstawowa w Piotrkowie 
Pierwszym

II miejsce – Julia Urban – klasa II 
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W dniu 9 maja b.r. w siedzibie In-
stytutu Agrofi zyki im. Bohdana Do-
brzańskiego PAN w Lublinie odbyło 
się inauguracyjne spotkanie człon-
ków Grupy Operacyjnej EPI-AGRI, 
w skład której swój akces uczestnic-
twa zgłosiła również Lubelska Izba 
Rolnicza. W spotkaniu, na którym 
omówione zostały zasady współpra-
cy członków grupy ze strony LIR 
uczestniczyli Pan Gustaw Jędrejek 
– Wiceprezes LIR oraz Waldemar 
Banach – Dyrektor Biura LIR.

W skład Grupy EPI-AGRI  wcho-

dzą rolnicy, naukowcy, doradcy, 
przedstawiciele Lubelskiej Izby Rol-
niczej oraz Lubelskiego „Społem” 
- jako głównego dystrybutora ole-
ju. Wyzwania stojące przed człon-
kami Grupy  Operacyjnej to przede 
wszystkim nieustanne podejście do 
innowacji, włączając tym samym 
samych rolników jako ważne źró-
dło wiedzy związanej z technologią 
uprawy i zbioru rzepaku, a nie jedy-
nie odbiorców naukowej wiedzy. 

Jest to kolejne działanie Lubelskiej 
Izby Rolniczej w zakresie przygo-

Lubelska Izba Rolnicza w składzie Lubelskiej 
Grupy Operacyjnej EPI - AGRI „Lubelska 

innowacja w uprawie i przetwórstwie rzepaku„

Szkoła Podstawowa w Leścach

III miejsce – Magdalena Mazurek – 
klasa III Szkoła Podstawowa w Po-
toku Wielkim.

Laureatami konkursu w II grupie 
wiekowej (klasy 4-6) zostali:

I miejsce – Oliwia Łukaszczuk 
– klasa V Szkoła Podstawowa 
w Wierzbie

II miejsce – Dominika Vlasak – 
klasa IV Szkoła Podstawowa w Ja-
błonnie

III miejsce Kamila Ferenc – klasa 
VI Szkoła Podstawowa  w Świdni-
ku Małym 

Dodatkowo komisja wyróżniła po 
8 osób z każdej kategorii wiekowej. 
Konkurs ma charakter ogólnopol-
ski. Najlepiej ocenione prace trafi -
ły już do Ogólnopolskiej Komisji 
Konkursowej, która odbyła już po-
siedzenie 12 maja br. w Warszawie. 

 Uroczyste podsumowanie kon-
kursu naszego województwa  odby-

ło się  w dniu 2 czerwca  br.  w sali 
konferencyjnej Oddziału Regional-
nego Kasy Rolniczych Ubezpieczeń 
Społecznych w Lublinie. Swoją 
obecnością zaszczycili to spotka-
nie nie tylko przedstawiciele orga-
nizatorów i patronów, ale przede 
wszystkim laureaci wraz z rodzina-
mi i przedstawicielami szkół. Lu-

belska Izba Rolnicza ufundowała 
nagrody główne za zajęcie II miej-
sca w dwóch kategoriach wieko-
wych w postaci mikro wieży oraz 
atrakcyjne nagrody pocieszenia dla 
wszystkich laureatów i wyróżnio-
nych dzieci.  

Małgorzata Karasek
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towania do pozyskania dofi nanso-
wania z programu „Współpraca” 
w ramach  Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. O takie wsparcie 
wsparcie będzie mogła wystąpić 
nowoutworzona Grupa Operacyjna 
EPI. Jest to prawdopodobnie jedna 
z pierwszych Grup Operacyjnych 
EPI-AGRI w naszym wojewódz-
twie. W przypadku tego projektu 
wsparcie fi nansowe dotyczyć będzie 
przede wszystkim zakupu materiału 
siewnego oraz nawozów  i środków 
ochrony roślin. Rolnicy uczestniczą-
cy w systemie certyfi kacji „Kropla 
zdrowia” będą musieli zmodyfi ko-
wać  dotychczas stosowaną techno-
logię uprawy, która polegać będzie 
przede wszystkim na mniejszym 
zastosowanie agrochemikaliów niż 
w rolnictwie konwencjonalnym 
oraz na  planowaniu tak zwanego 
precyzyjnego nawożenia w oparciu 
o bilans składników pokarmowych 
w skali pola. Prace rolnicze będą 
wykonywane zgodnie z metodyką 
określoną i przekazaną rolnikom  
przez IA PAN. Metodyka przewiduje 
kontrolę plantacji oraz prowadzenie 
księgi terminów i zabiegów stoso-
wanych na plantacji. Technologia 
musi uwzględnić możliwość pro-
dukcji nasion metodą ekologiczną 
a więc brak pozostałości nawozów, 
środków ochrony roślin oraz desy-
kantów. 

Powstała Grupa Operacyjna peł-
nić będzie funkcję katalizatora 
zwiększającego przepływ informa-
cji, tworząc punkt konsultacyjny, 
organizując spotkania tematyczne, 
warsztaty na temat badań partycy-
pacyjnych i udostępniając członkom 
grupy swoją platformę internetową. 
Istotne znaczenie będzie miało pod-
niesienie wydajności produkcyjnej 
gospodarstw ekologicznych do po-
ziomu innych posiadających świa-
dectwo homologacji gospodarstw 
o tym samym profi lu, jednak osiąga-
jących znacznie wyższe plony.  Gru-
pa Operacyjna będzie proponować 
konkretne rozwiązania opisywanych 
problemów. Rozwiązania te będą 
powstawały w oparciu o doświad-

czenia wszystkich członków grupy, 
wykorzystując empiryczną i nauko-
wą wiedzę dla pragmatycznych roz-
wiązań. Efektem przeprowadzanej 
innowacji uprawowo – produktowej 
będzie olej z dużą zawartością natu-
ralnych antyoksydantów. 

Na naszej stronie www przedsta-
wiamy szeroką informację infor-
macje Pana dr Tadeusz Zakrzewski 
w zakresie wyników  badań i tech-
nologii wytwarzania oleju rzepa-
kowego pod nazwą ”Kropla Zdro-
wia®”, którego technologia pro-
dukcji jest chroniona patentami.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa na terytorium Polski, 
do ochrony upraw można stosować 
wyłącznie środki ochrony roślin do-
puszczone do obrotu i stosowania 
na podstawie wydanych zezwoleń 
lub pozwoleń na handel równoległy 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi. Opakowania jednostkowe 
środków ochrony roślin powinny 
być zaopatrzone w zatwierdzoną 
etykietę sporządzoną w języku pol-
skim. Wykaz dopuszczonych do ob-
rotu i stosowania środków ochrony 
roślin znajduje się w rejestrze udo-
stępnionym na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Na stronie Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zamieszcza-
ne są również narzędzia pomocne 
przy prawidłowym doborze środ-
ków ochrony roślin tj. wyszukiwar-
ka oraz etykiety środków ochrony.

Zasady stosowania środków ochrony roślin
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Zabieg z zastosowaniem środków 
ochrony roślin przeznaczonych 
dla użytkowników profesjonalnych 
może być wykonany przez osoby 
które ukończyły szkolenie w zakre-
sie:
• stosowania środków ochrony 

roślin,
• doradztwa dotyczącego środ-

ków ochrony roślin,
• integrowanej produkcji roślin. 
potwierdzone zaświadczeniem 
o ukończeniu tego szkolenia. Za-
świadczenia o ukończeniu szko-
lenia w zakresie środków ochrony 
roślin zachowują ważność przez 
okres 5 lat. 

Jedną z podstawowych czynno-
ści, które powinien wykonać użyt-
kownik profesjonalny, przed za-
stosowaniem środków ochrony ro-
ślin, jest zapoznanie się z etykietą 
środka i stosowanie ściśle według 
zamieszczonych zaleceń. W tre-
ści większości etykiet środków 
ochrony roślin przeznaczonych dla 
użytkowników profesjonalnych za-
mieszczony jest zapis dotyczący 
obowiązku poinformowania przed 
użyciem środka wszystkich sąsia-
dów, którzy mogą być narażeni na 
znoszenie cieczy roboczej i którzy 
zwrócili się o taką informację.

Do zabiegu z zastosowaniem 
środków ochrony roślin należy 
używać sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony ro-
ślin który jest sprawny technicznie 
i skalibrowany. W celu potwierdze-
nia sprawności technicznej sprzęt 
przeznaczony do stosowania środ-
ków ochrony roślin poddaje się 
okresowym badaniom w okresach 
nie dłuższych niż 3 lata. Natomiast 
pierwsze badanie nowego sprzętu 
przeprowadza się nie później niż po 

upływie 5 lat od dnia jego nabycia 
a faktura zakupu jest dokumentem 
potwierdzającym jego sprawność. 

Użytkownicy profesjonalni zo-
bligowany są do prowadzenia 
i przechowywania przez 3 lata 
dokumentacji dotyczącej stosowa-
nych przez nich środków zawiera-
jącej nazwę środka ochrony roślin, 
czas zastosowania i zastosowaną 
dawkę, obszar i uprawy, na któ-
rych zastosowano środek ochrony 
roślin. W dokumentacji musi rów-
nież być wskazany sposób realiza-
cji wymagań integrowanej ochrony 
roślin poprzez podanie co najmniej 
przyczyny wykonania zabiegu 
środkiem ochrony roślin.

Użytkownicy profesjonalni zobo-
wiązani są również do przestrzega-
nia warunków określonych w roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 
2014 r. w sprawie warunków sto-
sowania środków ochrony roślin 
m.in. zachowywać minimalne od-
ległości:
• 20 m od pasiek przy użyciu 

sprzętu naziemnego, 
• 3 m od krawędzi jezdni dróg 

publicznych z wyłączeniem 
dróg publicznych zaliczanych 
do kategorii dróg gminnych 
oraz powiatowych przy użyciu 
opryskiwaczy polowych lub sa-
downiczych, 

• 3 m od zbiorników i cieków 
wodnych oraz terenów nieużyt-
kowanych rolniczo Przy użyciu 
opryskiwaczy sadowniczych, 

• 1 m od zbiorników i cieków 
wodnych oraz terenów nieużyt-
kowanych rolniczo przy użyciu 
opryskiwaczy polowych.

Zgodnie z art. 35 ustawy o środ-
kach ochrony roślin z dnia 8 mar-

ca 2013 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 50 
z poźn. zm.) środki ochrony roślin 
należy stosować w taki sposób, 
aby nie stwarzać zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 
środowiska, w tym przeciwdziałać 
zniesieniu środków ochrony roślin 
na obszary i obiekty niebędące ce-
lem zabiegu z zastosowaniem tych 
środków oraz planować ich stoso-
wanie z uwzględnieniem czasu, 
w którym ludzie będą przebywać 
na obszarze objętym zabiegiem. 
Ponadto środki ochrony roślin na 
terenie otwartym można stosować, 
jeżeli prędkość wiatru nie przekra-
cza 4 m/s. 

Na terenie Polski mogą być sto-
sowane tylko środki ochrony ro-
ślin dopuszczone przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz za-
opatrzone w zatwierdzoną etykietę 
instrukcję sporządzoną w języku 
polskim. W związku z powyższym 
środki ochrony roślin dopuszczo-
ne do stosowania w innych kra-
jach Unii Europejskiej nie mogą 
być wprowadzane do obrotu ani 
stosowane na terytorium Polski 
– środki te uznaje się za niedo-
puszczone do stosowania. Zgod-
nie z ustawą z dnia 8 marca 2013 
r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 50 z późn. 
zm. ) o środkach ochrony roślin 
za stosowanie niedopuszczonych 
do obrotu i stosowania środków 
ochrony roślin grozi kara grzywny, 
a w przypadku rażącego narusze-
nia przepisów dotyczących stoso-
wania również decyzja zakazująca 
wykonywania środków ochrony 
roślin do czasu ukończenia szkole-
nia podstawowego w wymaganym 
zakresie.  

WIORiN w Lublinie
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Plac Wolności 15 , tel./fax (084) 696 44 999, www.piorin.gov.pl, e-mail: o-hrubieszow@piorin.gov.pl

OPRYSKIWACZE

sprzedane, zezłomowane 
lub wycofane z użytkowania, 

należy zgłosić do WIORiN w Lublinie
 
 
 

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać:
pocztą, faksem, drogą elektroniczną                                                                     

na adres e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.
 
 
 

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, 
nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu 
badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie 
z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin                    
(Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł. 

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza
unikniesz kontroli w tym zakresie.
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Stosowanie racjonalnego, opar-
tego na kompleksowej analizie 
gleby i liści nawożenia, umożliwia 
producentom rolnym, sadownikom 
i plantatorom warzyw uzyskanie 
wysokiego jakościowo plonu oraz 
niższych kosztów produkcji. Duża 
część producentów rolnych nawozi 
już swoje pola na podstawie wyni-
ków badań otrzymanych ze stacji 
chemiczno-rolniczych, ale istnieje 
też pewna grupa osób, która w dal-
szym ciągu nawozi „na oko”. Takie 
nawożenie wcześniej czy później 
prowadzi do sytuacji skrajnych, 
a więc występowania objawów de-
fi cytu bądź co gorsze do nadmiaru 
niektórych składników pokarmo-
wych. Efektem tego jest pogorsze-
nie się jakości płodów rolnych, spa-
dek plonów, wzrost kosztów pro-
dukcji oraz degradacja środowiska 
naturalnego.

Systematyczne wykonywanie  
analiz glebowych umożliwia plan-
tatorom poznanie rzeczywistych 
ilości składników pokarmowych 
dostępnych dla roślin. Istnieje moż-
liwość wyrównania braków ma-
kro i mikroelementów istniejących 
w glebie lub ograniczenia czy nawet 
rezygnacji z nawożenia danym pier-
wiastkiem, występującym w wy-
starczającej ilości.

Właściwe określenie parametrów 
fi zycznych i chemicznych gleby 
zależy od prawidłowego pobiera-
nia próbek, zgodnie z instrukcjami 
opracowanymi na podstawie norm. 
Instrukcje oraz fi lm instruktażo-
wy pokazujący jak właściwie po-
brać próbki dostępny jest na stro-
nie internetowej Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Lublinie 
(www.oschr.pl). Tylko prawidłowo 
pobrane próbki dostarczają wiary-
godnych informacji odnośnie po-
trzeb wapnowania oraz wysokości 
dawek nawozów. Próbki do badań 
dostarczane są do siedziby Stacji 
przez rolników indywidualnych lub 
naszych specjalistów terenowych.

Terytorialny zasięg działania 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rol-
niczej w Lublinie obejmuje niemal 
całe województwo lubelskie oraz 
powiat łosicki z województwa ma-
zowieckiego. Na terenie naszego 
działania do Państwa dyspozycji są 
specjaliści terenowi,  którzy mogą 
udzielić wszelkich niezbędnych in-
formacji, odebrać pobrane próbki 
lub profesjonalnie pobrać próbki na 
zlecenie producenta rolnego. Do-
kładny adres naszej stacji, telefony 
do specjalistów terenowych oraz 
pełny zakres usług dostępny jest na 
naszej stronie internetowej.

Stacja prowadzi wiele zadań w ra-
mach programów zleconych przez 
Ministerstwo  Rolnictwa. Jednym 
z takich programów jest Monitoring 
azotu mineralnego, w ramach które-
go corocznie analizowane są próbki 
glebowe pobierane z trzech pozio-
mów glebowych, w stałych punk-
tach kontrolnych, rozmieszczonych  

na terenie województwa. Uzyskane 
wyniki badań pozwoliły na opraco-
wanie przez Instytut Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa PIB 

w Puławach oraz prze Instytut 
Melioracji i Użytków Zielonych 
w Falentach norm oceny zawarto-
ści azotu mineralnego w glebach 
ornych, uściślenie zaleceń doty-
czących pierwszej dawki azotu 
oraz podjęcie prób dla określenia 
bezpiecznej ekologicznie zawarto-
ści azotu mineralnego w glebie po 
zbiorach roślin. 

Wymiernym efektem wielolet-
nich prac stacji chemiczno-rolni-
czej i IUNG-PIB jest wdrożenie do 
praktyki rolniczej nowej metody 
badania gleby w oparciu o ekstrak-
cję pierwiastków w tzw. wyciągu 
Mehlich 3. Jest to metoda tańsza od 
dotychczas stosowanych i jest już 
w ofercie Stacji.  Obecnie trwają 
badania nad wykorzystaniem meto-
dy Mehlich 3 do oceny potrzeb na-
wożenia mikroelementami.

Stacja realizowała prace związane 
z poborem gleby oraz określeniem 
jej odczynu na potrzeby wyznacza-
nia obszarów z ograniczeniami na-
turalnymi (ONW) w Polsce. Prze-
prowadzone badania, wyznaczenie 
nowych obszarów ONW i objęcie 
ich specjalną formą płatności przy-
niesie rolnikom korzyści w per-
spektywie lat 2014 – 2020.

Wykonywane są u nas również 
analizy gleby na zawartość węgla 
organicznego, którego wynik jest 
niezbędny do realizacji działania 
PROW 2014-2020. W pakiecie 
1. Rolnictwo zrównoważone, rolnik 
realizujący 5-letnie zobowiązanie 

Analiza gleby podstawą
racjonalnego nawożenia
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rolno-środowiskowo-klimatyczne 
ma obowiązek wykonania dwukrot-
nej analizy gleby w laboratorium 
akredytowanym. Okręgowa Stacja 
Chemiczno–Rolnicza w Lublinie 
posiada akredytację na pobiera-
nie oraz badania chemiczno-rolni-
cze próbek gleb, roślin i nawozów. 
Obiektywnym potwierdzeniem na-
szych kompetencji jest certyfi kat 
akredytacji o numerach AB 1186 
przyznany przez Polskie Centrum 
Akredytacji w maju 2010 roku.

W zakresie realizacji działania 
„Premie dla młodych rolników” 
jednym z kryteriów wyboru opera-
cji jest zobowiązanie do przygoto-
wania i stosowania planu nawozo-
wego. 

W oparciu o aktualne analizy che-

miczne gleby nasza Stacja wyko-
nuje plany nawozowe dla całego 
gospodarstwa urządzanego przez 
młodego rolnika.

Jako jednostka zajmująca się 
badaniami w zakresie rolnictwa 
i ochrony środowiska Okręgowa 
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lu-
blinie działa już od 1955 roku. Do 
działalności zostaliśmy powołani 
Zarządzeniem nr 17 Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 
kwietnia 2004 r oraz Zarządzeniem 
nr 15 Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 21.06.2006 r. Reali-
zujemy zadania z zakresu agroche-
micznej obsługi rolnictwa zgodnie 
z ustawą o nawozach i nawożeniu 
z dnia 10 lipca 2007 r.

W roku 2016 na potrzeby doradz-

twa nawozowego przebadaliśmy 
około 27 tysięcy próbek typowo rol-
niczych, co daje nam trzecie miej-
sce pod względem wykonania planu 
wśród 17 Stacji w Polsce. Dodat-
kowo wykonaliśmy analizę ponad 
8 tysięcy próbek gleb, ziem i podło-
ży ogrodniczych, do których opra-
cowaliśmy niemal 2,5 tysiąca zale-
ceń nawozowych. System agroche-
micznej obsługi rolnictwa jest cały 
czas doskonalony i dostosowywany 
do potrzeb i oczekiwań producen-
tów rolnych. Nasze doświadczenie 
gwarantuje Państwu usługi badaw-
cze na najwyższym poziomie.      

p.o. Kierownik Działu 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa 

mgr inż. Katarzyna Stanisławska

Dzięki urządzeniu, nad którym 
pracują naukowcy z Lublina, bę-
dzie można bezpośrednio na polu 
uprawnym przeprowadzać testy 
wykrywające i analizujące szkodli-
we dla roślin mikroorganizmy. „La-
boratorium w pudełku” opracowy-
wane przez startup Nexbio ma m.in. 
zmniejszyć koszty ochrony roślin. 

Problemem, z który mierzy się 
Nexbio, jest stosowanie pestycy-
dów w rolnictwie. Obecnie – tłuma-
czy Kuzdraliński - środki ochrony 
roślin stosowane są „na oślep”, kie-
dy rośliny są w początkowej fazie 
wzrostu i niewiele jest na nich szko-
dliwych mikroorganizmów. Sto-
sowanie pestycydów ma charakter 
prewencyjny, bez analizy rzeczy-
wistej sytuacji panującej na polu. 
Użyte w ten sposób pestycydy za-

bijają nie tylko to, co powinny, one 
zabijają wszystko to, co może być 
na nie wrażliwe. Ginie bardzo dużo 
mikroorganizmów, również tych 
pożytecznych.

Jak mówi Kuzdraliński, jego fi r-
ma zagląda do DNA mikroorgani-
zmów. „Potrafi my określić, jakie 
mikroorganizmy, jakie patogeny, są 
w tym momencie, w danym miej-
scu. Można dzięki temu dobrać od-
powiednie dawki środków ochrony 
roślin, dopasować je w zależności 
od wykrytych mikroorganizmów” – 
podkreśla.

Nexbio dysponuje dobrze wypo-
sażonym laboratorium do badań 
mikrobiologicznych. Opracowuje 
testy molekularne do wykrywania 
patogenów roślin. Wykonuje nie-
konwencjonalne usługi w zakresie 

badań genetycznych, ma pierwsze 
komercyjne zlecenia od fi rm i uczel-
ni. „Mamy odpowiednie know-how, 
aby projektować testy genetyczne, 
wykonaliśmy już kilkaset sekwencji 
DNA dla naszych klientów, wygra-
liśmy przetarg na jednym z uniwer-
sytetów” - mówi Kuzdraliński. 

Te badania Nexbio chce przenieść 
bezpośrednio na pola uprawne. 
„Chcemy całe laboratorium zmie-
ścić w niewielkim pudełeczku, które 
będzie dawało możliwość przepro-
wadzenia pełnej analizy. Chcieliby-
śmy mieć je gotowe do produkcji 
w 2018 r. i sprzedawać po kilkaset 
złotych. Mamy już prototyp, który 
działa, pokazaliśmy go na konkur-
sie” – powiedział Kuzdraliński.

Do urządzenia Nexbio przygoto-
wuje odczynniki chemiczne, które 

Lubelski wynalazek pozwoli zmniejszyć 
koszty ochrony roślin i zadbać o ekologię
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chce sprzedawać na wzór kartridży 
do drukarek. Mają one wystarczać 
na wykonanie kilkudziesięciu ana-
liz. Gdy taki kartridż się skończy, 
będzie można kupić kolejny. „To 
będą środki ochrony roślin nowej 
generacji, tak jak medycyna sperso-
nalizowana dla człowieka” - mówi 
Kuzdraliński.

„Rolnik, który zdecyduje się na 
korzystanie z takiego urządzenia 
codzienne będzie mógł sprawdzać, 
co się dzieje na polu. W przypadku 
dużych gospodarstw, po 1 tys. ha 
czy 10 tys. ha, decyzja o tym, kiedy 
zastosować środki ochrony roślin 
i jakie zastosować, ma fundamen-
talne znaczenie. To i oszczędność 
i ochrona środowiska. Przestajemy 
działać na ślepo” - przekonuje.

Za prototyp aparatu spółka otrzy-
mała główną nagrodę, wynoszą-
cą 20 tys. euro, w największym 
konkursie startupów w Europie 
Środkowo-Wschodniej, na kongre-
sie nowych technologii infoShare 
w Gdańsku. „Otrzymaliśmy na-
grodę międzynarodowego jury za 
najbardziej innowacyjny produkt, 

który stanowi odpowiedź na global-
ne problemy. Pokonaliśmy startupy 
z połowy świata. To daje nam moż-
liwość kontaktu z funduszami in-
westycyjnymi, które zainteresowały 
się naszym pomysłem” – mówi pre-
zes spółki Nexbio Adam Kuzdraliń-
ski.

Spółka Nexbio powstała dzie-
więć miesięcy temu z inicjatywy 
młodych lubelskich naukowców. 
Otrzymała kilkaset tysięcy złotych 
z Programu Innova-Invest prowa-
dzonego przez Lubelski Park Na-
ukowo-Technologiczny, za które 
wyposażyła laboratorium. Kuzdra-
liński ma doktorat z biotechnologii, 
jest adiunktem na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie. Spółka 
zatrudnia siedem osób. (PAP)

O fi rmie Nexbio
NEXBIO Sp. z o.o. powstała 

w roku 2015 w ramach projektu 
„Innova-Invest: inwestycje w in-
nowacyjne przedsięwzięcia w Lu-
belskim Parku Naukowo – Tech-
nologicznym” realizowanego przez 
LPNT S.A. ze środków Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka; Oś Priorytetowa 3. Kapitał 
dla innowacji; Działanie 3.1 Inicjo-
wanie działalności innowacyjnej.

W przedsięwzięcie, oprócz jego 
pomysłodawców oraz LPNT zain-
westowały także podmioty prywat-
ne (Lubelska Sieć Aniołów Bizne-
su). Spółka uruchomiła swoją dzia-
łalność jesienią roku 2015.

W skład zespołu wchodzą zarów-
no osoby z doświadczeniem nauko-
wym z zakresu genetyki i metod 
molekularnych, jak i praktycy, ma-
jący od lat kontakt z praktycznymi 
aspektami wykorzystywania wyni-
ków badań. Wśród realizowanych 
przez członków Zespołu projektów 
były m.in.:
• „Opracowanie nowych moleku-

larnych testów diagnostycznych 
umożliwiających identyfi kację 
kluczowych patogenów grzybo-
wych pszenicy zwyczajnej (Tri-
ticum aestivum L.) do zastoso-
wań w ukierunkowanej ochro-
nie roślin” – projekt fi nansowa-
ny przez NCBiR (LIDER V)

• „Identyfi kacja regionów geno-
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mu oraz markerów DNA zwią-
zanych z heterozją w heksaplo-
idalnym pszenżycie ozimym” 
– projekt fi nansowany przez 
MRiRW

• współautorstwo rozwiązań pa-
tentowych, m.in. w zakresie 
biotechnologii „Sposób wykry-
wania obecności genu karłowa-
tości w materiale genetycznym 
pszenżyta oraz para starterów 
do wykrywania obecności genu 
karłowatości” (PL 214501 B1)

• Praktyczne doświadczenie kie-
runkowe w zakresie badania 
środków ochrony roślin do ce-
lów rejestracyjnych w ramach 
współpracy z Bayer CropScien-
ce, Syngenta, Sumi Agro Po-
land, Cheminova, Organika Ja-
worzno, Dow Agro Science i in.

• szkolenia z zakresu biologii 
molekularnej zakończone certy-
fi katem na Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT).

• Laboratorium fi rmy, zlokalizo-
wane w Lubelskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym  wy-
posażone jest w najnowocze-
śniejszy sprzęt diagnostyczny, 
m.in.:

• automatyczny sekwenator 
DNA,

• termocykler do reakcji real-time 
PCR ze światłowodowym syste-
mem detekcyjnym,

• termocyklery do reakcji PCR, 
również w systemie gradiento-
wym,

• spektrofotometr III generacji do 
pomiarów w mikroobjętościach 
w technologii SmartPath.

Firma Nexbio specjalizuje się 
w dedykowanych rozwiązaniach 
dla rolnictwa oferując innowacyj-
ne rozwiązania biotechnologiczne 
na potrzeby rynku ochrony roślin. 
Stosowane przez nich analizy DNA 

stanowią przełom w zakresie spo-
sobu ochrony upraw. Pozwalają 
one na:
• Wczesną detekcję zagrożeń 

chorobowych na uprawach (za-
nim są widoczne gołym okiem),

• Zindywidualizowany dobór 
środków ochrony roślin, przez 
co ochrona jest skuteczniejsza.

Analizy DNA prowadzone przez 
NEXBIO pozwalają na bardzo 
wczesne wykrywanie chorób ro-
ślin uprawnych (nawet 1-5 miesię-
cy przed ich wystąpieniem). Dzieje 
się tak ponieważ nasza technologia 
pozwala wykryć nawet jedną ko-
mórkę mikroorganizmu atakujące-
go roślinę, zanim choroba, którą on 
powoduje, spowoduje spustoszenia 
w uprawie.

Zboża ozime mogą być przez nas 
analizowane już jesienią oraz wcze-
sną wiosną, kiedy jest jeszcze czas 
na podejmowanie decyzji związa-
nych z zakupem środków ochrony 
roślin. Dzięki nam możliwy jest 
zindywidualizowany dobór środ-
ków ochrony roślin, przez co ochro-
na staje się skuteczniejsza. 

W efekcie następuje obniżenie 
kosztów ochrony (stosujemy tylko 
te środki, które zwalczają rzeczy-
wiście istniejące choroby), uprawa 
staje się zarazem bardziej wydajna 
i bardziej ekologiczna (zużywana 
jest mniejsza ilość pestycydów).

Światowa produkcja żywności 
w roku 2050 musi być o 70% więk-
sza niż w roku 2006, aby nadążyć za 
wzrostem ludności.

Mamy świadomość nadchodzą-
cych wyzwań i chcemy im sprostać. 
Nasze nowatorskie rozwiązanie 
w postaci przenośnych laborato-
riów, nad którym pracujemy pomo-
że osiągnąć ten cel – produkować 
więcej pożywienia lepszej jakości 
dla ludzi na całym świecie. Zarówno 
właściciel małego domowego ogro-
du, jak i duże gospodarstwo rolne 
będzie w stanie kontrolować rozwój 
patogenów obecnych w roślinach – 
i to nie jednorazowo, a przez cały 
okres wegetacji danej rośliny. Dzię-
ki temu będą wiedzieli, jakie pato-
geny rozwijają się w roślinie. Prze-
prowadzając badanie każdego dnia, 
będą w stanie dobrać odpowiednią 
dawkę pestycydu. Oznacza to lep-
szą ochronę roślin, mniejszą ilość 
środków chemicznych i większą 
wydajność. 

Aby odnieść zamierzony rezultat, 
musimy działać już teraz.

Działalność NEXBIO nie ograni-
cza się do wąskiej dziedziny, regio-
nu czy grupy ludzi. Firma pracuje 
nad czymś, co dotyczy wszystkich: 
bogatych i biednych, mieszkańców 
Europy, Ameryki Północnej i Po-
łudniowej, Azji, Afryki i Australii. 
Każdy potrzebuje zdrowego poży-
wienia – odpowiedniej jakości i ilo-
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ści – i to właśnie jest cel, w którego 
osiągnięciu NEXBIO chce pomóc. 
Dlatego spółce potrzebne jest dofi -
nansowanie.

Konkurs „Chivas the Venture”
Firma NEXBIO zaprasza do gło-

sowania na nią w globalnym kon-
kursie „Chivas the Venture”, w któ-
rym reprezentuje Polskę w gronie 
30 najbardziej innowacyjnych fi rm 
ze świata.

Dzięki biotechnologicznym me-
todom wykrywania chorób roślin 
uprawnych można wyprodukować 
więcej pożywienia lepszej jakości. 
Choroby roślin przynoszą ogromne 
straty ekonomiczne rolnictwu na 
całym świecie. Monitorowanie sta-
nu zdrowia roślin i wczesne wykry-
wanie patogenów jest niezbędne do 
ograniczenia rozprzestrzeniania się 

chorób i zapewnienia skuteczności 
w ich zwalczaniu bez konieczności 
użycia nadmiernej ilości środków 
chemicznych i pestycydów. Nauko-
we podejście NEXBIO umożliwia 
szybkie wykrycie i rozpoznanie 
choroby roślin, a stosowane metody 
oparte są na analizie DNA, które są 
dokładniejsze i szybsze w porówna-
niu z tradycyjnymi metodami identy-
fi kacji mikroorganizmów. Hasło fi r-
my to „biotechnologia nowej gene-
racji”, a dzięki rozwiązaniom, które 
jest tańsze, wydajniejsze i bardziej 
ekologiczne, rolnicy używają mniej-
szej ilości pestycydów i zbierają 
większe, zdrowsze plony. W dodat-
ku w tej chwili opracowywane jest 
prototyp „laboratorium w pudełku”, 
który pozwoli na przeprowadza-
nie badań na obecność patogenów 
bezpośrednio na polu uprawnym. 

W przeciągu 2-3 lat rolnicy będą 
mogli wykonywać testy molekular-
ne na próbkach roślin, otrzymując 
wyniki już po kilku minutach. Wy-
nik próbki zostanie podany na wy-
świetlaczu, a samo urządzenie nie 
będzie większe od smartfona.

Spółka Nexbio chce wspomóc rol-
ników dlatego walczy o wsparcie 
w międzynarodowym konkursie. Od 
8 maja do 12 czerwca, przez 5 ko-
lejnych tygodni trwa 5 tur głosowań, 
w których dzięki głosom internau-
tów pomiędzy fi nalistów konkursu 
rozdysponowanych zostanie łącznie 
aż 250 tysięcy dolarów. Głosować 
można na stronie: 

www.chivas.com/pl-pl/the-venture/
fi nalists/people/pl-nexbio

Więcej informacji na stronie: 
www.nexbio.pl

Wykorzystanie w rolnictwie or-
ganizmów zmodyfi kowanych gene-
tycznie umożliwia obecnie między 
innymi zwiększenie produkcyjności 
przy prostszej agrotechnice, poprawę 
odporności roślin GM na zachwasz-
czenie i pasożyty, ograniczenie zuży-
cia środków chemicznych, zwiększe-
nie zawartości składników odżyw-
czych w uzyskanych produktach.

Zaniepokojenie budzi zaburzenie 
równowagi w przyrodzie poprzez 
rezygnację z upraw różnych gatun-
ków roślin, zanieczyszczenie upraw 
konwencjonalnych uprawami GM, 
powstanie „superchwastów” odpor-
nych na środki chemiczne czy też 
uodpornienie szkodników na pesty-
cydy.

Konsumenci czują się zagrożeni 
niewyjaśnioną kwestią alergenności 
produktów GMO i wpływu ich spo-
życia na odporność organizmu czło-
wieka (szczególnie dzieci), w tym 
także na antybiotyki. Nieznane są 
jeszcze skutki odległe spożycia żyw-
ności GM, jak też efekt równocze-
snego spożywania wielu takich pro-
duktów.

Próby wprowadzenia w Polsce za-
kazu stosowania pasz GMO podej-
mowane były od lat. I od lat data wej-
ścia zakazu przesuwana jest w czasie 
(miał to być 2010r., później 2013r, 
2017r., 2019r.).

Celem projektowanej ustawy jest 
zminimalizowanie defi cytu białka 
paszowego oraz utrzymanie kon-

kurencyjności sektora paszowego 
w Polsce w stosunku do podmiotów 
działających na rynku Unii Europej-
skiej, dlatego w projekcie ustawy 
planuje się odroczenie terminu wej-
ścia w życie zakazu do dnia 1 stycz-
nia 2021r. 

Przesunięcie terminu wejścia w ży-
cie zakazu umożliwi między innymi:
1. szczegółową analizę wyników 

ekspertyzy na temat:
• analizy możliwości stosowa-

nia alternatywnego żywienia 
zwierząt wysokobiałkowymi 
materiałami paszowymi inny-
mi niż genetycznie modyfi ko-
wana śruta sojowa w aspekcie 
skutków ekonomicznych, orga-
nizacyjnych i produkcyjnych 

Zakaz stosowania pasz GMO 
od 1 stycznia 2021r.
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w Polsce w świetle możliwości 
wprowadzenia GMO,

• oceny potencjalnych skutków 
ekonomicznych dla polskiego 
rolnictwa w kontekście zmian 
klimatu, wpływających na ko-
nieczność redukcji emisji amo-
niaku w rolnictwie,

2. analizę wyników programu ho-
dowlanego dotyczącego roślin 
strączkowych oraz soi niezmo-
dyfi kowanej genetycznie,

3. stosowanie krzyżowego skar-
miania maczek mięsno-kostnych 
(wymagane są zmiany w prawie 
unijnym),

4. wykorzystanie śruty rzepakowej 
przez krajowych przetwórców 
(obecnie nie jest w pełni wyko-
rzystywana),

5. dalsze wsparcie dla producentów 
roślin białkowych w formie płat-
ności w ramach WPR,

6. kontynuację realizacji progra-
mu wieloletniego 2016-2020 
„Zwiększenie wykorzystania 
krajowego białka paszowego dla 
produkcji wysokiej jakości pro-
duktów zwierzęcych w warun-
kach zrównoważonego rozwoju”,

7. uzyskanie niezbędnych ilości 
krajowego białka paszowego.

Coraz częściej poruszany jest temat 
stosowania w żywieniu bydła mlecz-
nego pasz wolnych od genetycz-
nie modyfi kowanych organizmów, 
a branża mleczarska przygotowuje 
się do wprowadzenia produktów 
mlecznych „NON GMO”. Dysku-
sja o szkodliwości GMO toczy się 
w środowisku spożywczym już od 
dawna, a konsumenci coraz głośniej 
domagają się naturalnych produktów 
spożywczych.

Rynek mleka musi się dostosować 
do tych oczekiwań, ale wymaga to 
wielu zmian organizacyjnych w wie-
lu sektorach związanych z mleczar-
stwem, a mianowicie przede wszyst-

kim zaprzestanie żywienia krów: 
soją i kukurydzą modyfi kowaną ge-
netycznie.

W ostatnich miesiącach kolejne 
mleczarnie wkraczają w produk-
cję mleka oraz jego przetworów 
bez GMO (np. SM w Piątnicy, Ho-
chland), podobne plany mają między 
innymi Polmlek, Spółdzielnia Mle-
czarska SPOMLEK, Ryki i Mlekpol.

Tuż za mleczarnią muszą podążać 
wytwórnie pasz w okolicy mleczar-
ni, która zdecyduje wprowadzić takie 
produkty. W mleku nie wykryjemy 
GMO, ale w paszach tak. Wytwór-
nie pasz będą musiały przystosować 
swoje linie produkcyjne tak, aby 
mogły produkować pasze wolne od 
GMO i te zawierające GMO. Głów-
nie po to, aby nadążyć za zmianami 
i aby nikt ich nie wyparł z rynku 
pasz. Największe fi rmy paszowe ra-
dzą sobie całkiem dobrze, maja moż-
liwości na sprostanie nowym wymo-
gom. Czyszczenie i sterylizacja linii 
technologicznej przy produkcji pasz 
zawierających GMO i wolnych od 
GMO w jednym zakładzie przetwór-
czym jest niezwykle trudna. Mniej-
sze wytwórnie pasz mogą sobie nie 
poradzić, chyba że będą ubiegać się 
o dotacje, ale nie wszystkim przecież 
się uda. Niestety najsłabsi nie udźwi-
gną tego ciężaru i będą zmuszeni wy-
cofać się z branży paszowej.

Kontrowersje budzi dopuszczal-
na norma zawartości organizmów 
genetycznie modyfi kowanych w pa-
szach NON GMO, która wynosi 0,9% 

(Rozporządzenie 1830/2003 Parla-
mentu Europejskiego i rady z dnia 22 
września 2003r.). Nikt jednak nie wie 
do czego ta norma się odnosi: czy do 
komponentu, mieszanki paszowej 
czy może do obydwu i jak właściwie 
interpretować tę wątpliwość. Które 
pasze przejdą pozytywne wnikliwe 
kontrole laboratoriów współpracują-
cych z mleczarniami?

Kolejnym mleczarniom jest łatwiej 
ponieważ działają już na rynku fi r-
my paszowe produkujące pasze bez 
GMO - przystosowały swoje wybra-
ne zakłady do takiej produkcji pasz. 
To jedyny sposób aby do wyprodu-
kowanych pasz nie dostały się pozo-
stałości pasz GMO. Hodowcy będą 
kontrolowani również we własnych 
gospodarstwach, muszą do zmian 
przygotować swoje silosy i magazy-
ny.

Rolnicy podkreślają, że konsumen-
ci i tak nie będą mieli pewności, czy 
płacą za mleko NON GMO, bo nie 
będzie mógł tego sprawdzić, ponie-
waż żadna metoda nie wykryje resz-
tek zmienionego genomu soi w mle-
ku, bo on już dawno został przero-
biony na składnik mleka, jakim jest 
białko.

Podążając za trendami i chęcią 
zwiększenia konkurencyjności na 
rynku, pojawiły się lub niedługo 
pojawią się na półkach sklepowych 
produkty „NON GMO”, to od kon-
sumentów zależy czy będzie na nie 
popyt.

Agnieszka Borowska
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W ostatnich latach grunty rolne 
bardzo podrożały. Rolników niejed-
nokrotnie nie było stać na nabycie 
ziemi. Musieli oni też konkurować 
z osobami, które zakup gruntów rol-
nych traktowały jako lokatę kapitału.

30 kwietnia 2016r. weszła w ży-
cie ustawa o wstrzymaniu sprze-
daży nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw. Ustawa 
wprowadziła jasne zasady sprzedaży 
ziemi i dzierżawy gruntów rolnych 
z ZWRSP. Należy podkreślić, iż ce-
lem wprowadzonych zmian ustawo-
wych było przede wszystkim usta-
nowienie ładu prawnego stanowią-
cego rzeczywiste odzwierciedlenie 
zasady wyrażonej w art. 23 Konsty-
tucji RP, zgodnie z którym podstawą 
ustroju rolnego państwa jest gospo-
darstwo rodzinne.

Podstawową formą zagospodaro-
wania państwowych gruntów sta-
ła się dzierżawa, a nie jak w latach 
ubiegłych sprzedaż. Dzierżawa jest 
korzystna dla rolników gdyż tylko 
oni mogą startować w przetargach 
ograniczonych na dzierżawę grun-
tów rolnych. Długoletnie dzierżawy 
dają rolnikom:
• pewność gospodarowania,
• umożliwiają planowanie pro-

dukcji rolnej,
• uprawniają do ubiegania się 

o dopłaty obszarowe,
• możliwość inwestowania w go-

spodarstwo.
W styczniu 2016r. zostały wpro-

wadzone nowe zasady wydzierża-
wiania gruntów rolnych, wskazujące 
między innymi, że podstawowym 
rodzajem przetargów na dzierżawę 
jest przetarg ograniczony, w którym 
mogą uczestniczyć wyłącznie rolni-
cy indywidualni, którzy zamierzają 

powiększyć lub utworzyć gospodar-
stwo rodzinne.

Przetargi mają formę licytacyjną 
lub ofert pisemnej, a w przypadku 
tej drugiej wysokość czynszu nie 
jest decydującym kryterium wyboru 
zwycięzcy. Wśród przetargów ofert 
pisemnych najczęściej brane są pod 
uwagę wielkość gospodarstwa i jego 
odległość od oferowanego gruntu 
oraz charakter dominującej produk-
cji rolnej (preferowana jest produk-
cja zwierzęca).

Nad przejrzystością stosowania 
zasad zagospodarowania gruntów 
ANR czuwają reaktywowane przez 
Prezesa ANR Rady Społeczne, skła-
dające się z przedstawicieli organi-
zacji zrzeszających rolników (w tym 
izb rolniczych). Członkowie Rad 
Społecznych wspólnie z dyrektorami 
Oddziałów Terenowych ANR opra-
cowują zasady, które są stosowane 
przy organizacji przetargów. Dzięki 
temu cały proces rozdysponowania 
gruntów został uspołeczniony i od-
bywa się pod kontrolą rolników.

Z danych ANR wynika, że od 
maja do grudnia 2016r. w ręce pry-
watne sprzedano 945 ha państwo-
wej ziemi (w analogicznym okresie 
2015r. sprzedaż wyniosła 47.355 ha) 
- oznacza to, iż po zmianie przepi-
sów sprzedano jedynie 2% gruntów 
w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku.

Inaczej sytuacja przedstawia się 
z dzierżawą państwowej ziemi, któ-
ra w stosunku do 2015r. wzrosła 
o 19.490 ha. W 2016r. Agencja wy-
dzierżawiła ponad 59,3 tys. ha grun-
tów. Najwięcej gruntów wydzierża-
wiły Odziały Terenowe Agencji w:
• Szczecinie (z fi lią w Koszalinie) 

- ponad 12 tys. ha,
• Gorzowie Wielkopolskim (z fi -

lią w Zielonej Górze) - 9,2 tys. 
ha,

• Olsztynie (z fi lią w Suwałkach) 
- 9 tys. ha,

• Wrocławiu - ponad 8,3 tys. ha.
Najmniej umów dzierżawy podpi-

sały Oddziały Terenowe ANR w Lu-
blinie (1,4 tys. ha) i Rzeszowie (1,9 
tys. ha).

W 2016r. średnia wysokość czyn-
szu dzierżawnego gruntów z zaso-
bów ANR wyniosła 12,6 dt/ha.

Najwyższe czynsze uzyskano 
w województwach:
• kujawsko-pomorskim - 28,3 dt/

ha,
• wielkopolskim - 21,7 dt/ha,
• opolskim - 21,6 dt/ha,
• mazowieckim - 21,3 dt/ha.

Najniższe czynsze uzyskano 
w województwach:
• podlaskim - 6,6 dt/ha,
• lubuskim - 7,5 dt/ha,
• świętokrzyskim - 7,7 dt/ha.

ANR w 2016r. przeprowadzi-
ła łącznie 14.047 przetargów na 
dzierżawę gruntów i zaoferowała 
do wydzierżawienia grunty o łącz-
nej powierzchni 75.189 ha. Z tego 
rozstrzygnięto 10.400 przetargów 
na grunty o powierzchni 65.305 
ha. Do końca grudnia 2016r. Agen-
cja zawarła 8.650 umów dzierżawy 
o łącznej powierzchni 59.357 ha.

Agencja ciągle ogłasza przetar-
gi na sprzedaż i dzierżawę pań-
stwowych gruntów pozostających 
do rozdysponowania. W 2017r. 
ANR planuje sprzedać grunty o po-
wierzchni 9.120 ha (dotyczy działek 
o powierzchni do 2 ha, które wśród 
rolników nie cieszą się zaintereso-
waniem). Na wydzierżawienie pla-
nuje się około 30 tys. ha.

Agnieszka Borowska

ANR - dzierżawa i sprzedaż gruntów w 2016r.
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Zgodnie z danymi GUS doty-
czącymi trzody chlewnej w ciągu 
ostatnich lat zauważany drastycz-
ny spadek pogłowia tych zwierząt 
na rynku Polskim. Z chwilą przy-
stąpienia do akcesji naszego kraju, 
następnie wprowadzeniem embar-
ga przez Rosję oraz wykrycia ASF 
sytuacja cały czas się pogarsza.

Według danych GUS pogło-
wie świń w marcu 2016r., liczyło 
10.187.400 sztuk wykazując w po-
równani z analogicznym okresem 
ubiegłego roku znaczący spadek 
o 11,5% zmniejszyła się liczebność 
pogłowia wszystkich grup struktury 
stada, najbardziej loch o 16,1%, pro-
siąt o 12, 9% warchlaków o 11,6 %
i populacji trzody chlewnej na rzeź 
o wadze 50 kg i więcej o 9,4%. 

Tendencja spadkowa jest już 
zauważalna od 30 lat. W latach 
osiemdziesiątych w Polsce pogło-
wie sięgało nawet do 23.000.000 
sztuk rocznie zgodnie z analizą da-
nych statystycznych. 

Należy zadać pytanie czy nie na-
leżałoby wprowadzić działań na-
prawczych. W Stanach Zjednoczo-
nych bezpośrednie stabilizowanie 
rynku trzody chlewnej polega na 
regulowaniu importu, stosowaniu 
kredytów eksportowych oraz przy-
gotowywaniu prognoz cenowych. 
W  Danii czynnikiem sukcesu oka-
zała się spółdzielcza struktura prze-
mysłu wieprzowego. Doprowadził 
on do konsolidacji przetwórców. 
Ich liczba zmniejszyła się do dwóch 
(Danish Crown i Tican), co przy-
czyniło się do znacznego umocnie-
nia Danii na rynku trzody chlewnej.

Konieczne jest stabilizowanie  

rynku żywca wieprzowego, poszu-
kiwanie nowych rozwiązań. Dzia-
łaniami takimi mogą być przygoto-
wanie prognoz cenowych, wspiera-
nie rynku zbóż, podpisywanie dłu-
goterminowych umów kontrakta-
cyjnych czy powiązania kapitałowe 
producentów żywca wieprzowego 
z zakładami przetwórstwa mięsne-
go dającego możliwości rozwoju.

Szansą na naszym rynku rolnym 
mogą być nowo tworzone grupy 
producenckie lub powiązania pro-
ducentów żywca wieprzowego z za-
kładami mięsnymi. Proces łączenia 
pod jednym kierownictwem całych 
przedsiębiorstw będzie prowadzić 
do produkcji surowców, przetwór-
stwa, obsługi przedprodukcyjnej 
i poprodukcyjnej umożliwi to prze-
mieszczania produktów mięsnych 
z miejsc ich wytwarzania do punk-
tów ich zakupu i konsumpcji. Dłu-
gość łańcuchów marketingowych 
przełoży się na realny zysk oraz 
przeciwdziałanie zmowie cenowej 
tak jak to często bywa przy ma-
łych producentach trzody chlewnej. 
Możliwości które daje powiązanie 
się rolników (producentów trzody 
chlewnej) w grupy producenckie 
umożliwi wspólną sprzedaż żyw-
ca, możliwość negocjacji cen oraz 
ominięcie pośrednika, co przekłada 
się na wyższą kwotę realną dla pro-
ducenta trzody. Grupy producenc-
kie mogą też liczyć na różnorodną 
pomoc kredytową, zootechniczną 
i żywieniową ze strony przetwór-
ców, umowy kontraktowe które do-
tyczą niewielkiej ilości rolników.

Stymulowanie tworzenie grup 
i organizacji producentów oraz 

zrzeszeń organizacji producentów 
ma na celu wzmocnienie pozycji 
producentów w łańcuchu żywno-
ściowym, umożliwienie sprzedaży 
większych partii zwierząt i elimi-
nowanie tak jak już wspomniałem 
pośrednich ogniw w łańcuchu żyw-
nościowym.

Dnia 18 września 2015r. została 
opublikowana Ustawa z dnia 10 lip-
ca 2015r. o zmianie ustawy o Agen-
cji Rynku Rolnego i organizacji 
niektórych rynków rolnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz.1419). W ustawie tej wskazano, 
że organem właściwym do uznawa-
nia organizacji producentów, zrze-
szeń organizacji producentów oraz 
organizacji międzynarodowych są 
właściwi ze względu na siedzibę 
tych organizacji lub zrzeszeń dyrek-
torzy oddziałów terenowych Agen-
cji Rynku Rolnego. 

Artur Sobich

Tworzenie grup producenckich lekarstwem 
na spadek pogłowia trzody chlewnej
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W dniach 5 – 7 maja 2017 roku 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
stały się miejscem wystawy najlep-
szych zwierząt hodowlanych w Pol-
sce. Organizatorami wydarzenia 
było Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Krajowe Centrum Ho-
dowli Zwierząt, Związki Hodowców 

Zwierząt i Międzynarodowe Targi 
Poznańskie. W Poznaniu co dwa lata 
hodowcy, rolnicy mogą zobaczyć 
postępy i kierunki rozwoju branży. 
Tegoroczna edycja KWZH to blisko 
400 wystawców z całego kraju, któ-
rzy zgromadzili się w pięciu pawilo-
nach wystawienniczych. To niemal 

2000 zaprezentowanych zwierząt, 
a także nowości produktowe i urzą-
dzenia niezbędne w nowoczesnej 
hodowli. To spotkanie najważniej-
szych stowarzyszeń branżowych 
i związków hodowców. W wystawie 
wzięli również udział i odnieśli suk-
cesy hodowcy z woj. lubelskiego.

Klacz Antylya – hodowli Aleksandra Łoja z gm. Sitno zosta-
ła najwyżej oceniona w klasie koni rasy małopolskiej i otrzy-
mała tytuł czempiona wystawy, natomiast klacz Ashanti tego 
samego hodowcy zdobyła złoty medal

Ogier Migdał i klacz Horzyna /rasa konik polski/ hodowli 
Roztoczańskiego Parku Narodowego zdobyły złote medale

Klacz Hatteria II / rasa małopolska/ - własności Tomasza 
Nowaka z gm. Werbkowice zdobyła złoty medal

Klacz Bawaria – własności Aleksandra Sokołowskiego 
z gm. Sitno w klasie koni rasy małopolskiej otrzymała tytuł 
v-ce czempiona wystawy

Hodowcy z woj. lubelskiego na 
28 Krajowej Wystawie Zwierząt 

Hodowlanych w Poznaniu
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Ogier Riko /rasa kuc feliński/ - hodowli Wincentego Śle-
dzickiego z gm. Niedrzwica Duża zdobył złoty medal

Ogier Ronaldo/rasa kuc feliński/- hodowli Wincentego Śle-
dzickiego z gm. Niedrzwica Duża zdobył złoty medal

Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji 
Zwierzęcej prezentował kury rasy polbar i kuty zielononóżka kuropatwiana, oraz 
przepiórki japońskie ród F-33 i ród S-33

Stanisław Szyszko z gm. Markuszów prezentował bydło mię-
sne rasy Hereford. TS

Konrad Pieńko z gm. Komarówka Podlaska prezentował gęś 
białą kołudzką

Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie, 
owczarnia D-BSDMP w Bezku prezen-
tował owce rasy: świniarka, uhruska, 
SCP i BCP. Tytuły czempiona otrzymała 
owca -maciorka linii SCP.
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Ponad 1 500 osób – tyle ubezpie-
czonych w KRUS w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat doznało uszczerbku na 
zdrowiu wskutek zakaźnych chorób 
zawodowych roznoszonych przez 
kleszcze (w większości z powodu 
boreliozy).

Łagodne zimy powodują korzyst-
ne warunki do rozwoju tych paję-
czaków, co skutkuje ich wiosennym 
wysypem obserwowanym obecnie 
na terenie niemal całej Polski. War-
to wiedzieć, jak należy postępować, 
aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do 
niego dojdzie – jak minimalizować 
skutki kontaktu z tym niepozornym 
pajęczakiem.

Powszechnie uważa się, że klesz-
cze mogą występować jedynie na 
drzewach, w lesie i to tam niebez-
pieczeństwo kontaktu z nimi jest 
największe. Tymczasem spotkać je 
można na łąkach, nad rzekami i je-
ziorami, w zaroślach, a nawet na 
miejskich trawnikach. Ich najwięk-
sza aktywność, a zarazem najwięk-
sze ryzyko bycia przez kleszcza 
ukąszonym, przypada na okres wio-
senno-letni. Aby uchronić się przed 
skutkami ukąszenia należy po po-
wrocie do domu dokładnie spraw-
dzić, czy na ciele nie ma nieproszo-
nego gościa. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ ślina kleszcza zawiera 
substancje znieczulające, co utrud-
nia odnalezienie miejsca ukąszenia.

Jeśli doszło do ukąszenia, klesz-
cza należy jak najszybciej usunąć, 
najlepiej przy pomocy specjalnej 
pompki próżniowej lub wyciągnąć 
pęsetą - nie należy jednak próbować 
go wykręcać. Jeżeli kleszcz tkwi 
zbyt głęboko w ciele, powinno się 
niezwłocznie udać do lekarza. Usu-
nięcie kleszcza w pierwszej dobie po 
ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza 

prawdopodobieństwo zarażenia. Po 
upływie kilku lub kilkunastu godzin 
kleszcz zaczyna odżywiać się krwią 
żywiciela i wtedy może zarazić prze-
noszonymi przez siebie chorobami.

Okres inkubacji chorób wywo-
ływanych przez kleszcze trwa od 2 
do 32 dni. Gdy zatem doszło do za-
każenia przez kleszcza, w miejscu 
ukąszenia na skórze pojawia się cha-
rakterystyczny rumień o średnicy 
od 1 cm do 1,5 cm, który w długim 
okresie czasu powiększa się do kil-
ku centymetrów, po czym blednie 
od środka i zanika. W diagnostyce 
wystąpiły również przypadki, gdy 
rumień nie wystąpił, a kleszcz zo-
stał niezauważony. Należy pamię-
tać, że borelioza wywołuje czasami 
objawy podobne do grypy, np.: stan 
podgorączkowy, bóle mięśniowo-
stawowe, bóle głowy, osłabienie, 
nudności. Jeśli po ukąszeniu przez 
kleszcza wystąpią takie niepokojące 
objawy, bezwzględnie trzeba zgłosić 
się do lekarza w celu wykluczenia 
boreliozy bądź poddania się leczeniu 
w razie potwierdzenia choroby. Nie-
leczona borelioza może prowadzić 

do uszkodzenia ośrodkowego ukła-
du nerwowego i układu sercowo-na-
czyniowego.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia 
chorobami odkleszczowymi należy:
• nosić szczelne obuwie i ubranie, 

zakrywające większość ciała,
• stosować środki odstraszające 

kleszcze,
• trzymać się z dala od miejsc, 

w których kleszcze zazwyczaj 
przebywają, takich jak wysokie 
trawy i tereny gęsto zakrzewio-
ne,

• po każdym pobycie w plenerze 
starannie obejrzeć swoje ciało - 
skórę głowy, uszy, szyję, a szcze-
gólnie miejsca w zagięciach rąk, 
kolan, pachwin itp.

Obecnie na rynku dostępna jest 
szczepionka przeciwko zakażeniu 
kleszczowym zapaleniem mózgu 
(KZM) - warto  z niej skorzystać. 
Nie istnieje jednak szczepienie chro-
niące przed zachorowaniem na bore-
liozę.

www.krus.gov.pl

Rolniku – uważaj na kleszcze!
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Krzywym okiem wiejskiego Stańczyka
Święte krowy. W październiku ubiegłego roku dzien-

nik Rzeczpospolita podał wiadomość jakoby Parlamen-
tarny Zespół Przyjaciół Zwierząt przygotowywał projekt 
uchwały sejmowej zawierającej podziękowanie dla – to 
nie żart – koni, zwierząt wybitnie zasłużonych w historii 
Polski. U większości normalnie myślących obywateli taka 
wiadomość wywołała tylko pobłażliwy uśmiech. Pamię-
tajmy jednak, że kariera parlamentarna koni, a przynaj-
mniej jednego z nich, zaczęła się dużo wcześniej. Wszak 
już w I wieku naszej ery świr nad świry rzymski cesarz 
Kaligula uczynił swojego ulubionego konia senatorem, ba 
Incitatus, tak zwał się ów przesławny rumak, miał nawet 
zostać konsulem, w czym przeszkodził następca „kopnię-
tego” cesarza, słynny jąkała Klaudiusz. Jako usprawiedli-
wienie dla posłów przyjaciół zwierząt należy przyznać, 
że konie rzeczywiście wyjątkowo zasłużyły się w historii 
Polski. Grunwald – największa bitwa średniowiecza, był 
w głównej mierze starciem kawalerii. Jej 
sukces oraz inne zwycięstwa naszej jazdy 
zapewnił Rzeczpospolitej mocarstwową 
pozycję w wieku XV, XVI i XVII. Nie-
zrównanymi jeźdźcami byli Lisowczycy 
– w dobie wojny trzydziestoletniej – po-
strach Europy od Uralu po Niderlandy. Kir-
cholm, Kłuszyn, Chocim, Wiedeń i wiele 
innych to sukcesy husarii - najlepszej jazdy 
wszech czasów.  Cesarz Napoleon wielo-
krotnie mawiał, że Polacy jak żadna inna 
nacja nadają się do kawalerii i to nie tylko 
za sprawą niewiarygodnego wyczynu, jakim była szarża 
pod Somosierrą. Równie doniosła była ostatnia wielka, 
kawaleryjska bitwa Europy, pod Komarowem w wyniku, 
której zostało przypieczętowane zwycięstwo zwane „Cu-
dem nad Wisłą”. Rzeczywiście możemy być wdzięczni 
koniom za wkład w naszą historię. Jednak w ich cieniu 
pozostaje inne zwierzę. Nie tak efektowne, ale bezsprzecz-
nie bardziej pożyteczne i zasłużone. Nie walczyło ono na 
wojnach, nie przemierzało bezkresnych stepów na połu-
dniowo – wschodnich krańcach Rzeczypospolitej, rzad-
ko było uwieczniane poprzez malarzy i innych artystów, 
a śmiem twierdzić, że jego zasługi nie tylko dla Polski, ale 
całej Europy, ba całej cywilizacji są niepodważalne. Tym 
zwierzęciem jest – krowa - tak, tak – poczciwa, spokoj-
na, pospolita krowa lub jak kto woli bydło domowe (Bos 
taurus taurus). To dzięki niej o państwie, w którym panuje 
ład i dobrobyt mówimy „kraj mlekiem i miodem płynący”. 
To zwierzę dostarczało w przeszłości i dostarcza obecnie 

taką ilość pożytków, że aż trudno je wszystkie wymienić. 
To nie tylko mleko i jego przetwory oraz mięso, ale rów-
nież skóry między innymi na buty, bez których trudno so-
bie wyobrazić funkcjonowanie ludzi w naszym klimacie. 
Jej odchody to cenny nawóz, który zarówno w przeszło-
ści jak i teraz potrafi  jałowe nieużytki zmieniać w żyzne 
pola uprawne. Jako przeżuwacze żywi się bydło głównie 
tym, czego nie je człowiek i w dodatku przez prawie pół 
roku jest w stanie „organizować sobie pożywienie” (paść 
się) nie niszcząc przy tym pastwiska jak inne przeżuwają-
ce. To krowa - żywicielka przez całe wieki każdej nawet 
bardzo ubogiej chłopskiej rodzinie zapewniała codziennie 
przez większość dni w roku, przynajmniej odrobinę zwie-
rzęcego białka, bez którego prawidłowe funkcjonowanie 
ludzkiego organizmu jest niemożliwe. Czy ktoś potrafi  
wyobrazić sobie zagospodarowanie wielkich przestrzeni 
Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Brazylii, Australii bez 

wypasu na nich bydła. Europejscy osadni-
cy gdziekolwiek na świecie się pojawia-
li zawsze obok nasion roślin uprawnych 
przywozili bydło. Jeżeli jesteśmy przy za-
gospodarowaniu ziemi to należy nadmie-
nić, że to właśnie woły, czyli kastrowane 
samce bydła, zaorały nie tylko Europę, 
ale i większość świata. Przez całe stule-
cia były główną siłą pociągową. Do końca 
XVIII wieku, czyli do tzw. rewolucji prze-
mysłowej, kiedy to znacznie wzrosła pro-
dukcja stali, pługi były wyposażane tylko 

w żelazne lemiesze. Odkładnicę i całą resztę wykonywano 
z drewna. Takiego narzędzia nie potrafi ła uciągnąć żadna 
nawet najsilniejsza para koni. Tylko woły były wystarcza-
jąco silne, choć powolne. W gospodarstwach chłopskich 
trzymano wprawdzie pojedyncze konie tzw. podjazdki, ale 
wykorzystywano je do bronowania, zaprzęgania do sań 
w zimie i jazdy wierzchem, przeważnie na oklep. Tak, tak 
krowa ma wielkie zasługi dla ludzkości. Zaryzykuję wręcz 
stwierdzenie, że o ile wiara i rozum były rodzicami cywi-
lizacji europejskiej to krowa jedną z mamek i to w sensie 
dosłownym. Jak wielce jest to zwierzę zasłużone tak rów-
nie wielce niedoceniane. Przepraszam! Krowy doceniono 
w Indiach. Uznano je tam nawet za zwierzęta święte. Dla 
nas światłych Europejczyków, żyjących w XXI wieku to 
oczywiście bzdura. My tacy głupi nie jesteśmy. My za 
członków naszych rodzin, posiadających prawa niemal 
równe z ludźmi uznajemy psy i koty. 

Piotr Witkowski   
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mobilna paszmieszalnia
profesjonalne przygotowywanie pasz u Klienta

Pneumatyczne pobieranie zboża 
Śrutowanie na bijakach lub gniecenie
  na walcach 
Możliwość dodawania komponentów
Precyzyjne mieszanie
Wyładunek do silosu
    lub w wyznaczone miejsce
Śrutowanie kukurydzy na CCM

Specjalizujemy się w przygotowywaniu pasz dla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Mobilna Mieszalnia Pasz to maszyna 
łącząca samochód ciężarowy, śrutownik bijakowy, gniotownik, mieszalnik pasz oraz wiele innych podzespołów
umożliwiających pobieranie zboża, obróbkę, natłuszczanie oraz transport gotowej paszy do silosu/magazynu. 
Zapraszamy do współpracy 

tel.: 721-749-017
e-mail: biuro@mobilnamieszlania.pl

www.mobilnamieszalnia.pl

mobilna
mieszalnia
pasz


