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100 lat Rolnika
Niecodzienną uroczystość obchodził Pan Jan Nowa-

czek z miejscowości Wolica. Senior rodu świętował uro-
czyście swoje urodziny. Okazja ku temu była bardzo wy-
jątkowa, ponieważ Jubilat w dniu 14 czerwca 2017 roku 
ukończył 100 lat!

W tym niezwykłym dniu towarzyszyła mu najbliższa 
rodzina, sąsiedzi,  przedstawiciele organizacji lokalnych, 
władz samorządowych, a także przedstawiciele Kasy Rol-
niczych Ubezpieczeń Społecznych. Po uroczystej mszy 
świętej wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość zło-
żenia Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia i podzięko-
wania za wkład w rozwój lokalnej społeczności. Odczy-
tano i wręczono także na ręce Jubilata listy gratulacyjne 
Pani Beaty Szydło - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Prezesa KRUS oraz listy gratulacyjne 
od miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowej 
Rady Parafi alnej.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu. 
Życzymy Panu Janowi na kolejne lata dużo dobrego 
zdrowia, zadowolenia z licznej rodziny i cierpliwości 
w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia 
codziennego oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpo-
czynku.

S.D.

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

Żniwa
Na Lubelszczyźnie  zbiór zbóż trwa przeważnie dwa 

miesiące i dzielony jest na dwie części – żniwa małe 
(zbiór jęczmienia ozimego i rzepaku) i żniwa duże 
podczas których koszone są pozostałe zboża. 

Zebrany jęczmień i rzepak dają dobre plony – pro-
gnozy dotyczące pozostałych innych zbóż zapowiada-
ją się nieźle. Chociaż na podsumowanie tegorocznych 
żniw jeszcze nie czas. Oby dopisała nam pogoda. 

Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas zbierania 
zbóż. W czasie transportu, rozładunku czy składowa-
nia – nie lekceważmy zasad bezpieczeństwa. Życzę 
bezpiecznych prac polowych, wysokich plonów. Za-
chęcam do czytania naszego czasopisma, umieścili-
śmy informacje z prac samorządu rolniczego, relacje 

z naszych spotkań oraz wskazówki do praktycznego 
zastosowania – np. postepowanie podczas szkód ło-
wieckich.  

Piotr Burek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
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Lubelska Izba Rolnicza w dniu   
25 czerwca 2017 roku wzięła udział 
w Dniu Otwartych Drzwi w Koń-
skowoli. Lubelską Izbę Rolniczą 
reprezentowali: Gustaw Jędrejek 
– Wiceprezes LIR, Waldemar Ba-
nach - Dyrektor Biura LIR oraz 
Radosław Zaleski – Specjalista 
LIR. 

Przedstawiciele Lubelskiej Izby 
Rolniczej w trakcie ofi cjalnej części 
DOD w Końskowoli wręczyli ufun-
dowaną przez LIR nagrodę laureato-
wi I miejsca konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne 2017” orga-
nizowanego przez KRUS wspól-
nie z LIR, LODR w Końskowoli i 
Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Lubelskiego. Laureatem 
nagrody był Pan Piotr Kondracki 
wraz z małżonką prowadzący go-
spodarstwo rolne w  miejscowości 
Górne 67, gmina Milejów. 

Lubelska Izba Rolnicza była rów-
nież fundatorem nagrody dla laure-
ata I miejsca w Polsce za najwyż-
szą przeciętną wydajność od kro-
wy w 2016 roku uzyskując wynik 
14 757 kg mleka w stadach do 20 
sztuk. Nagrodę wręczono Państwu 

Małgorzacie  i Sylwestrowi Pszczo-
ła prowadzącym gospodarstwo rol-
ne w Gutanowie, gmina Puławy. 
Laureaci byli zwycięzcami nie tyl-
ko w swojej  w grupie. Wynik ich 
stada był najlepszy wśród wszyst-
kich 7 kategorii pod względem re-
kordowych wydajności w odniesie-
niu do wielkości stad, oraz wśród 8 
kategorii pod względem wydajno-
ści od krów w poszczególnych ra-
sach. Wynik za 2016 rok nie jest ich 
pierwszym sukcesem. Gospodar-
stwo od kilku lat plasuje się w kra-
jowej czołówce. W roku 2015 zajęli 
również pierwsze miejsce w kraju 
w swojej grupie przy średniej wy-
dajności 14 104 kg mleka.

W uroczystości wręczenia nagro-
dy wzięli udział ponadto: Wicemi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki, Wiceminister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych Krzysztof Mi-
chałkiewicz, Wicewojewoda Lubel-
ski Robert Gmitruczuk, Dyrektor 
OR KRUS w Lublinie Zdzisław 
Antoń, Dyrektor LODR w Końsko-
woli Sławomir Plis.

Kolejnym  punktem DOD w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele 
LIR było wręczenie wyróżnień i dy-
plomów laureatom Konkursu Rol-
nik Lubelszczyzny 2016. 

Wyróżnienie zostało przyznane 
w trzech kategoriach:
• w kategorii produkcji roślinnej 

zwyciężył Tomasz Bogucki z Ro-
galina, drugie miejsce zajął Ry-
szard Golewski z Józefowa, trze-
cie - Grzegorz Krymski z Korosz-
czyna. 

• w kategorii produkcji zwierzę-
cej triumfował Piotr Owczarski 
z miejscowości Dębowierzchy, 
drugie miejsce zajęli Beata i Piotr 
Kondraccy z Górnego, trzecie 
miejsce zajął Jacek Łaski z Łunie-
wa

• w kategorii produkcji ogrodniczej 
pierwsze miejsce zdobyli Jolanta 
i Rafał Smykowie z Wincentowa,  
drugie miejsce Mateusz Pietroń 
z Terpentyny, trzecie miejsce zajął  
Krzysztof Ambryszewski z Zarze-
cza. 

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR 

Udział Lubelskiej Izby Rolniczej w obchodach 
Dni Otwartych Drzwi w Końskowoli
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W dniach 30 czerwca – 2 lipca 
2017r. w Sitnie k/Zamościa od-
była się XXXI Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych w której uczestniczyła 
Lubelska Izba Rolnicza. Lubelską 
Izbę  Rolniczą reprezentowali: Gu-
staw Jędrejek – Wiceprezes LIR, 
Bogusław Janociński - Członek 
Zarządu LIR, Waldemar Banach - 
Dyrektor Biura LIR i Piotr Kuranc 
– Kierownik Biura LIR O/Zamość 
oraz pracownicy Biura LIR w Za-
mościu. 

Lubelska Izba Rolnicza ufundo-
wała nagrodę laureatowi II miejsca 
konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne 2017” organizowane-
go przez KRUS wspólnie z LIR, 
LODR w Końskowoli i Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego.

Lubelska Izba Rolnicza ufundo-
wała również puchary laureatom 
konkursu „AGRO-LIGA”. Państwu 
Annie i Adamowi Skop za Wicemi-
strza w województwie lubelskim, 

Państwu Violettcie i Arturowi Ma-
tysiak za Złoty Laur oraz dla pań-
stwa Marii i Zbigniewa Szczupak 
i Beaty i Janusza Fiedorek za Srebr-
ny Laur w kategorii Rolnicy. 

Ponadto przedstawiciele Lubel-
skiej Izby Rolniczej wręczyli wy-
różnienia dla przedstawicieli insty-
tucji, związków i organizacji, które 
zajmują się hodowlą zwierząt. Po-
dziękowania w formie grawertonów 
za wkład pracy w hodowlę wręczo-
no Stacji Hodowli i Unasieniania 
Zwierząt Oddział w Zamościu, 
Uniwersytetowi Przyrodniczemu 
w Lublinie, Polskiemu Związkowi 
Hodowców Bydła Białogrzbietego, 
Lubelskiemu Związkowi Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka, 
Polskiemu Związkowi Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego, 
Lubelskiemu Związkowi Hodow-
ców Koni, Polskiemu Związkowi 
Hodowców Koni Małopolskich, 
Regionalnemu Związkowi Hodow-
ców i Użytkowników Świni Rasy 
Puławskiej „Puławiak”, Polskiemu 

Związkowi Hodowców i Produ-
centów Trzody Chlewnej „POL-
SUS” Okręg Wschodni, Rejonowe-
mu Związkowi Hodowców Owiec 
i Kóz w Lublinie, Lubelskiemu 
Związkowi Królików Rasowych, 
Lubelskiemu Stowarzyszeniu Ho-
dowców Drobnego Inwentarza 
i Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ho-
dowców Gołębi Rasowych i Drobiu 
Ozdobnego.

PK

XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie



Biuletyn Informacyjny LIR6

Nr 3/2017 (86)  Sierpień

W dniu 29 czerwca br. w Pań-
stwowym Instytucie Weterynaryj-
nym - Państwowym Instytucie Ba-
dawczym w Puławach Viceprezes 
Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw 
Jędrejek oraz Dyrektor Biura LIR 
Waldemar Banach wzięli udział  się 
konferencji naukowej pod tytułem: 
„Bioasekuracja – podstawą ochrony 
przed afrykańskim pomorem świń 
i grypą ptaków”. Głównym orga-
nizatorem konferencji był PIWet-
PIB w Puławach oraz Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie.
Konferencja odbyła się pod hono-
rowym patronatem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Uczest-
niczył w niej minister Krzysztof 
Jurgiel, który podkreślił, że w na-
szym kraju  ogniska ASF u świń, 
wystąpiły głównie w niewielkich 
gospodarstwach, gdzie utrzymy-
wanych było kilka sztuk świń.
– W okresie letnim rolnicy z ta-
kich gospodarstw często karmią 
świnie paszami pozyskiwany-
mi z łąk, gdzie mogą przebywać 
zakażone dziki i w ten sposób 
powstają ogniska chorób – za-
znaczył szef resortu rolnictwa.
Minister apelował do obecnych na 

konferencji o intensyfi kację i podej-
mowanie wśród rolników dalszych 
działań informacyjnych dotyczą-
cych zasad ochrony przed ASF.

–  Z punktu widzenia ekonomicz-
nego, epidemiologicznego i spo-
łecznego pojawienie się w kraju 
afrykańskiego pomoru świń lub 
grypy ptaków powoduje ogromne 
straty ekonomiczne. Wynikają one 
głównie z utraty możliwości eks-
portu wieprzowiny i mięsa drobio-
wego na rynki trzecie, a także, jak 
nie przede wszystkim, z koniecz-
ności likwidacji zwierząt w gospo-
darstwach dotkniętych tymi cho-
robami i w wyznaczonych strefach 
– podkreślił profesor Krzysztof 
Niemczuk, dyrektor Państwowego 
Instytutu Weterynarii w Puławach.
Z analiz, które prowadzi Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wraz z Głównym Inspektoratem 
Weterynarii i Państwowym Insty-
tutem Weterynarii w Puławach 
wynika, że podstawową przyczy-
ną występowania obydwu chorób 
w gospodarstwach jest nieprze-
strzeganie wszystkich zasad bio-
asekuracji. Natomiast przyczy-
ną występowania samego wirusa 

ASF w populacji dzików jest nie-
właściwie prowadzony odstrzał.
Minister Jurgiel zapowiedział pod-
jęcie działań w celu intensyfi kacji 
i zwiększenia skuteczności odstrza-
łu dzików. Powiedział, że resort rol-
nictwa prowadzi akcje informacyj-
ne: szkoleniowe, seminaryjne, me-
dialne, plakatowe i ulotkowe, które 
prezentują w jaki sposób zapobiegać 
ASF i grypie ptaków, w jaki sposób 
nie dopuścić do tego, aby wirusy 
odpowiedzialne za te choroby zo-
stały wprowadzone do gospodarstw.
– Zabezpieczanie gospodarstwa 
i świadome działanie to kluczowe 
elementy, bez spełnienia których 
bardzo trudne będzie efektywne 
i skuteczne zwalczenie ASF.

Lubelska Izba Rolnicza przed-
stawiła w trakcie dyskusji dotych-
czas podjęte stanowiska Zarządu 
i Walnego Zgromadzenia LIR 
w sprawie ASF, propozycje nie-
zbędnych działań oraz potwier-
dziła swoją  gotowość w infor-
mowaniu i udzielaniu wszelkiego 
wsparcia dla rolników w tym za-
kresie.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR

Udział przedstawicieli Lubelskiej Izby Rolniczej 
w konferencji naukowej „Bioasekuracja - podstawą ochrony 

przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków” z udziałem 
Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela w PIWET PIB w Puławach.
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W dniu 10 lipca b.r. z inicjatywy 
Lubelskiej Izby Rolniczej w Gra-
banowie, w siedzibie Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Białej Podlaskiej odbyło się spo-
tkanie z rolnikami w sprawie Afry-
kańskiego Pomoru Świń (ASF). 

 Na spotkanie zaproszeni zostali 
rolnicy (producenci trzody chlew-
nej) z powiatu bialskiego, którzy 
zwrócili się do Lubelskiej Izby Rol-
niczej o wsparcie w rozwiązaniu 
problemów wynikających z wystę-
powania na terenie ich zamieszka-
nia przypadków ASF. Spotkanie 
zorganizował Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Białej 
Podlaskiej z siedzibą w Grabano-
wie pod kierownictwem Kierownik 
PZD Katarzyny Koszołko.

W spotkaniu uczestniczyli: Woje-
woda Lubelski Przemysław Czar-
nek, Dyrektor Wydziału Środowi-
ska i Rolnictwa Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego Krzysztof Dzie-
wulski, Z-ca Dyrektora Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Lubelskie-
go Urzędu Wojewódzkiego Agata 
Grula, Z-ca Dyrektora Lubelskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR 
Artur Pizoń, Z-ca Lubelskiego Wo-

jewódzkiego Inspektora Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych  Stanisław Grześko, Lu-
belskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii reprezentował Pani dr 
n.wet. Monika Michałowska-Pająk, 
Oddział Terenowy Agencji Rynku 
Rolnego w Lublinie reprezentowała 
Pani Anna Kowalczyk-Szot Głów-
ny Specjalista.

Gospodarzem spotkania był Dy-
rektor Lubelskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Końskowoli 
Sławomir Plis.

Lubelską Izbę Rolniczą reprezen-
tował Zarząd LIR: Prezes LIR Piotr 
Burek, Wiceprezes LIR Gustaw Ję-
drzejek, członkowie Zarządu LIR: 
Antoni Szczepaniak, Marcin Su-
lowski, Dyrektor Biura LIR Wal-
demar Banach, Kierownik O/Z LIR 
w Białej Podlaskiej Agnieszka Bo-
rowska, pracownicy LIR Sylwester 
Dziewulski, Artur Sobich oraz rad-
cy prawni obsługujący Biuro Lubel-
skiej Izby Rolniczej.

Na wstępie spotkania Prezes Lu-
belskiej Izby Rolniczej zapoznał 
uczestników z  podjętymi dotych-
czas działaniami LIR w zakresie 
zwalczania ASF. Przedstawił wy-

stosowane do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministra Środo-
wiska, Prezesa Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, posłów RP stanowiska 
Walnego Zgromadzenia i Zarządu 
LIR w tym zakresie. W kilkugo-
dzinnej dyskusji rolnicy poruszy-
li m.in. problem braku zapłaty za 
sprzedaną trzodę chlewną, kwestię 
opieszałości służb weterynaryjnych 
przy wydawaniu decyzji o wypłaca-
niu odszkodowań za wybite świnie, 
problem z uzyskaniem dopłat do 
ceny sprzedanych tuczników.

Rolnicy wskazali na fakt, iż na 
stronie internetowej BIP Powia-
towego Inspektora Weterynarii 
w Białej Podlaskiej nadal w wy-
kazie obiorców i przewoźników 
świń i tuczników widnieje  zakład 
NETTER z Bielska Podlaskiego, 
który już od dawna zalega z płat-
nością dla rolników za odebrane 
sztuki. Ponadto inne zakłady sku-
pujące trzodę wydają rolnikom 
specyfi kację poubojową dopiero po 
2 miesiącach. Zwrócili też uwagę 
na niewystarczający odstrzał sani-
tarny dzików oraz to, że po wykry-
ciu ogniska ASF u świń wybijane są 
one w promieniu 3 km, natomiast 

Spotkanie z rolnikami powiatu bialskiego 
w sprawie ASF w Grabanowie
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W dniu 27 czerwca 2017 roku w Se-
kretariacie Copa-Cogeca w Brukseli 
odbyło się posiedzenie grupy robo-
czej „Badania i innowacje”.

Z ramienia Krajowej Rady Izb 
Rolniczych w zebraniu wziął udział 
Waldemar Banach, Dyrektor Biura 
Lubelskiej Izby Rolniczej.

Podczas posiedzenia eksperci po-
chylili się nad kwestiami dotyczący-
mi priorytetów badawczych z przed-
stawicielami następujących uczelni:
• Wageningen International – 

WUR
• Uniwersytet Przyrodniczy, Wi-

deń – BOKU
• Uniwersytet z Turynu - UNITO

Następnie do udziału w posie-
dzeniu zaproszono Pana Andreasa 
Seboka, przewodniczącego grupy 
eksperckiej w Food Drink Europe 
w celu omówienia pierwszoplano-
wych działań dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie celów 
badawczych oraz określenia potrzeb 
SME w tym temacie. 

W trakcie obrad przedstawiono 
kolejno dwie prezentacje dotyczące 
działań platform i sieci dla zaintere-
sowanych stron. Pierwsza prezenta-
cja dotyczyła europejskiej platformy 
w zakresie technologii na rzecz rol-

nictwa ekologicznego, TPOrgancis, 
którą przedstawił Pan Bram Mo-
eskops. Prelegent podkreślił ogrom-
ną rolę tworzenia sieci kontaktów 
z różnymi platformami oraz spół-
dzielniami. Wzmocnienie zasobów 
i zasięgu platformy ekologicznej 
ułatwi rolnikom podjęcie produkcji 
ekologicznej i pozwoli na bieżące 
śledzenie nowych rozwiązań i wyni-
ków badań.

Kolejna  prezentacja dotyczyła   
platformy technologicznej „żyw-
ność dla życia i rola sieci UE” i była 
przedstawiona przez dr Juliana Drau-
singera,  Dyrektora LVA oraz człon-
ka zarządu w unijnej platformie ko-
ordynującej systemy technologii ży-
wienia

Następnie odbyła się dyskusja nad 
projektem programu prac Horyzont 
2020 SC2 2018-2020. Uczestnicy 
spotkania określili program jako 

nowe otwarcie dla wzrostu roli ob-
szarów wiejskich. Dyskusja ta była 
połączona z prezentacją Pani Alexii 
Rouby, H5 Badania i innowacje DG 
AGRI. Pani Rouby dokonała prze-
glądu programu prac Horyzont 2020 
na lata 2018-2020, przedstawiając 
harmonogram oraz agendę dotyczą-
cą tygodnia informacyjnego, który 
odbędzie się w listopadzie bieżącego 
roku i będzie poświęcony tej kwe-
stii. Przedstawiła również założenia 
i projekt programu Szczytu Agri-
Innovation Summit, który odbędzie 
się w dniach 11-12 października br. 
w Porto w Portugali. Przeprowadzi-
ła przegląd działalności związanych 
z tematem wody w H2020 oraz EPI-
Agri. Podczas dyskusji z eksperta-
mi grupy roboczej omówiono temat 
udziału rolników w programach 
i konsorcjach projektów Horyzont 
2020 zwracając szczególną uwagę na 

Kolejne posiedzenie grupy roboczej „Badania 
i innowacje” w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli.

w przypadku znalezienia martwe-
go, zarażonego wirusem dzika, ta-
kie działania nie są podejmowane. 
W ocenie rolników cała populacja 
dzika powinna zostać zlikwidowa-
na, zmienić się musi także ustawa 
o szkodach łowieckich, która aktu-
alnie jest wadliwa i krzywdząca.

Aktualną sytuację i podejmowa-
ne działania w zakresie zwalczania 
ASF przybliżyli przedstawiciele 
służb weterynaryjnych, ARR oraz 

ARiMR. Uczestnicy spotkania 
zwrócili uwagę, iż  największym 
zagrożeniem w rozprzestrzenianiu 
się choroby są dziki, oraz ich zwło-
ki. Wirus rozprzestrzenia się w po-
pulacji dzików, nawet po ich pad-
nięciu stanowi zagrożenie, dlatego 
ważne jest usuwanie padłych zwie-
rząt i utylizowanie ich zwłok w celu 
zniszczenia wirusa. 

Uczestnicy na zakończenie spo-
tkania wskazali priorytetowe dzia-

łania jakie należy bezwzględnie 
podjąć w celu zwalczania ASF. Wo-
jewoda Lubelski  zadeklarował, że 
jeszcze w tym tygodniu wszystkie 
zgłaszane przez rolników postulaty 
przekaże do Ministerstwa Środo-
wiska oraz Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR
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W dniach 5-8 czerwca 2017 r. Lu-
belska Izba Rolnicza była organiza-
torem wyjazdu studyjnego na Bia-
łoruś, którego głównym celem był 
udział w 27 edycji targów BELA-
GRO 2017 w Mińsku - największej 
w regionie wystawy branży rolnej. 
W programie organizowanego wy-
jazdu studyjnego uwzględniono 
również wizyty w gospodarstwach 
rolnych i zakładach branży rolno-
spożywczej obwodu pińskiego, 
w tym produkujących ekologiczną 
żurawinę i borówkę amerykańską. 
W organizacji wizyty w gospo-
darstwach rolniczych i zakładach 
skorzystaliśmy z pomocy Pana Mi-
chała Stefanowicza przedstawicie-

la organizacji rolniczych Obwodu 
Pińskiego. W wyjeździe studyjnym 
uczestniczyli delegaci Lubelskiej 
Izby Rolniczej, rolnicy i przedsię-
biorcy produkujący żywność z na-
szego województwa.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej 
reprezentowali: Wiceprezes LIR 
Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu 
LIR Antoni Szczepaniak, Główna 
Księgowa LIR Elżbieta Lecewicz, 
Dyrektor Biura LIR Waldemar Ba-
nach.  

Krajową Radę Izb Rolniczych 
reprezentowały: Pani Justyna Ko-
stecka Rzecznik Prasowy KRIR, 
Pani Katarzyna Kuznowicz Starszy 
Specjalista KRIR. 

W wyjeździe studyjnym wzięli 
udział Dyrektor O/T ARiMR w Lu-
blinie Krzysztof Gałaszkiewicz, 
Dyrektor Okręgowej Stacji Che-
miczno-Rolniczej w Lublinie dr inż. 
Piotr Woch, pracownicy Lubelskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli na czele z Panem 
Wiesławem Orzędowskim Kierow-
nikiem Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego w Rejowcu. 
Koordynatorem wyjazdu ze strony 
LIR był Pan Artur Sobich- pracow-
nik Oddziału Zamiejscowego LIR 
w Białej Podlaskiej. Międzynaro-
dowe Targi BELAGRO to impreza 
wystawiennicza, która umożliwia 
nawiązanie kontaktów bizneso-
wych z partnerami z Białorusi i kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz całego Świata. Ubiegłoroczna 
edycja Targów zgromadziła ponad 
500 wystawców z 23 krajów (Au-
stria, Anglia, Białoruś, Bułgaria, 
Węgry, Niemcy, Dania, Hiszpania, 
Włochy, Chiny, Łotwa, Litwa, Es-
tonia, Niderlandy, Polska, Rosja, 
Słowienia, USA, Turcja, Ukraina, 
Francja, Czechy, Szwajcaria). Sza-
cuje się, że targi odwiedziło ponad 
50 tysięcy zwiedzających.

Wyjazd studyjny Lubelskiej Izby Rolniczej na 
„BELAGRO 2017” Międzynarodowe Targi Żywnościowe, 

Rolnictwa i Ogrodnictwa w Mińsku na Białorusi.

kwestię FP9. Bardzo ciekawe formy 
międzynarodowej współpracy daje 
realizowany program Marii Curie.

Wśród innych realizowanych pro-
jektów związanych z tematem zaso-
bów wody w rolnictwie omówiono:
• Projekt WATER PROTECT
• Projekt FAIRWAY
• Projekt PRIMA (Partnerstwo na 

rzecz badań i innowacji. 
Przedstawicielka strony włoskiej 

zwróciła na społeczno-gospodarczą  
rolę rolnictwa, jego wkład w zatrud-
nienie pracowników, konieczność 
wzmocnienia roli rolnika. 

Z kolei przedstawiciel Finlandii 
zwrócił uwagę na zwiększenie roli 
leśnictwa w programie Horyzont 
2020.

Następnie eksperci pochylili 
się nad rezultatami spotkania z 8 
czerwca 2017 roku podgrupy do 

spraw innowacji. 
Ostatnim tematem omawianym 

podczas posiedzenia była kwestia 
otworzenia punktu  informacyj-
nego dotyczącego  EPI i działań 
związanych z wodą oraz konferen-
cji na temat wody, która odbędzie 
się w dniach 27-28 września 2017 
w Porto w Portugali.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR
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Główny zakres tematyczny tej 
imprezy to przemysł rolno-spożyw-
czy w szerokim zakresie obejmują-
cy wszystkie aspekty w/w przemy-
słu począwszy od uprawy, poprzez 
zarządzanie, produkcję, pakowa-
nie, aż po dystrybucję. Zakres im-
prezy to: międzynarodowa oferta 
artykułów spożywczych i używek; 
artykuły delikatesowe, świeże pro-
dukty: pieczywo, mięso i wędliny, 
ryby i owoce morza, nabiał, piwo, 
wino, szampan, miody, przyprawy, 
zioła, herbata; narzędzia i maszyny 
rolnicze, wyposażenie i urządzenia 
produkcyjne dla rolnictwa i ogrod-
nictwa, nasiona, szklarnie, bydło 
hodowlane, zwierzęta domowe, 
myślistwo i wędkarstwo. 

Część wystawy poświęcona jest 
sprzętowi kuchennemu, wyposaże-
niu kuchni i akcesoriom technicz-
nym dla gospodarstw domowych. 
W ofercie targów także nowocze-
sne usługi świadczone przez rolni-
ków (np. wypoczynek i zakupy na 
wsi).

Podczas wizyty na targach przed-
stawiciele Lubelskiej Izby Rolni-
czej, KRIR, ARiMR , Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lu-
blinie oraz LODR w Końskowoli 
spotkali się z I Sekretarzem Am-
basady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Mińsku, Kierownikiem Wydzia-
łu Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady - Piotrem Masajło, któ-
ry przedstawił informacje na temat 
rolnictwa na Białorusi oraz dzia-
łalności Ambasady RP w Mińsku. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję 
zapoznać się z regulacjami prawny-
mi systemu gospodarczego Repu-
bliki Białoruś, w tym odnoszącymi 
się do działalności fi rm z kapita-
łem zagranicznym oraz podmiotów 
operujących w sferze handlu zagra-
nicznego.

Biznesowe związki z Białoru-

sią ma kilka tysięcy polskich fi rm 
o bardzo zróżnicowanym poten-
cjale – najczęściej należących do 
grupy MSP. W ostatnim okresie 
oprócz prostej wymiany towaro-
wej (import-eksport) coraz częściej 
pojawiają się projekty wspólnej 
produkcji, inwestycji, kooperacji 
i partnerskiego współdziałania za-
interesowanych stron.

Podczas wyjazdu rolnicy zapo-
znali się z niektórymi aspektami 
działalności gospodarczej na Bia-
łorusi, w tym z nabywaniem nie-
ruchomości. Zgodnie z kodeksem 
ziemskim nabywanie nieruchomo-
ści gruntowych na własność nie 
może nastąpić przez zagraniczne 
osoby prawne. Nieruchomość grun-
towa może natomiast być nabyta 
przez osoby prawne zarejestrowa-
ne na Białorusi, w tym z udziałem 
zagranicznym. Dzierżawcą nieru-
chomości gruntowych może być 
każdy podmiot gospodarczy, w tym 

podmiot zagraniczny. W przypad-
ku dzierżawy działki rolnej termin 
dzierżawy nie może być krótszy niż 
10 lat.

Należy podkreślić, że w historii 
Lubelskiej Izby Rolniczej był to 
pierwszy wyjazd na Białoruś. Wra-
żenia, pierwsze opinie uczestni-
ków wyjazdu studyjnego, a przede 
wszystkim potencjał i zaintereso-
wanie organizacji rolniczych na 
Białorusi współpracą z Lubelską 
Izbą Rolniczą dają podstawę są-
dzić, że nie był to ostatni wyjazd 
studyjny delegatów LIR oraz rol-
ników Lubelszczyzny na Białoruś. 
Więcej informacji na temat wyjaz-
du studyjnego umieścimy na ła-
mach najbliższego numeru Biulety-
nu Informacyjnego LIR.   

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR
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W dniach od 3.07.2017 r. do 
5.07.2017 r. Zarząd Lubelskiej Izby 
Rolniczej był organizatorem kolej-
nego wyjazdu studyjny na Ukrainę 
do obwodu Lwowskiego graniczące-
go z naszym województwem. Celem 
wyjazdu było zapoznanie z modela-
mi gospodarstw rolnych, zakładów 
przetwarzających płody rolne znaj-
dujących się na tych terenach jak 
również nawiązanie współpracyz  
Lwowską Izbą Rolniczą,  Uniwersy-
tetem Weterynaryjnym oraz władza-
mi Rynku Hurtowego we Lwowie. 

Na początku należałoby zazna-
czyć, że Ukraina jest drugim co 
do wielkości krajem Europy. Po-
wierzchnia tego kraju zdominowana 
jest przez równiny z wyjątkiem Gór 
Krymskich i Karpat. Dominującym 
typem gleb są czarnoziemy, które 
zajmują około 60% kraju. Obwód 
Lwowski jest jednym z 24 obwodów 
Ukrainy. Leży w zachodniej czę-
ści Ukrainy, przy granicy z Polską. 
Stolicą obwodu jest Lwów. Obwód 
lwowski graniczy: z obwodami wo-
łyńskim, rówieńskim, tarnopolskim, 
iwanofrankowskim i zakarpackim 
oraz polskimi województwami pod-
karpackim i lubelskim.

Podróże kształcą – co do tego nikt 
z uczestników wyjazdu studyjne-
go  nie miał wątpliwości. Głównym 
zakresem tematycznym wyjazdu 
było zapoznanie delegatów i po-
zostałych uczestników wyjazdu ze 
strukturą gospodarstw rolnych, któ-
re funkcjonują na terenie Ukrainy. 
Dowiedzieliśmy się, że rolnictwo 
ukraińskie inaczej funkcjonuje niż 
na terenie Polski, gdzie dominują 
gospodarstwa rodzinne. Na Ukra-
inie widzieliśmy małe gospodarstwa 
rolne sprzedające swoje płody rolne 

na lokalnych rynkach oraz ogromne 
wielko obszarowe przedsiębiorstwa 
z własnym parkiem maszynowym. 
Ciekawostką jest fakt rozwijania się 
rolnictwa Ukraińskiego w kierunku 
powstawania spółek rolnych z ka-
pitałem zachodnim między innymi 
takich państw jak: Francja, Niem-
cy, Włochy. Spółki te tworzą wiel-
koobszarowe gospodarstwa rolne. 
W trakcie naszego wyjazdu zobaczy-
liśmy  gospodarstw rolne tworzone 
przez  dwie spółki tj.: Ukraina z Ara-
bią Saudyjską oraz Ukraina - Fran-
cja. Z informacji jakie uzyskaliśmy 
od osób zarządzających tymi spół-
kami wiemy, że na Ukrainie spółki 
te wydzierżawiają ziemie od oko-
licznej ludności miejscowej. Koszty 
dzierżawy są na bardzo niskim po-
ziomie i wynoszą ok 150-200 zł/ha/
rok. Tam gdzie byliśmy zaskoczyło 
nas,  to że wszystkie uprawy rolne 
utrzymane były w bardzo wysokiej 
kulturze rolnej. Oglądając te duże 
gospodarstwa rolne zastanawialiśmy 
się w jaki sposób my, rolnicy z Pol-
ski będziemy konkurować z ukraiń-

skimi gospodarstwami rolnymi dzia-
łającymi na wolnym rynku Europej-
skim, których potencjał produkcyjny 
zaczyna rosnąć w siłę. 

 Mieliśmy okazję zobaczyć go-
spodarstwa rolne specjalizujące się 
w produkcji roślinnej o mniejszej 
strukturze areału w bardzo różnym 
zakresie produkcji rolnej od warzyw 
aż po owoce jagodowe, jak również 
gospodarstwa rolne zajmujące się 
produkcją buraków cukrowych, soi 
oraz zbóż. Największym gospodar-
stwem rolnym zwiedzanym przez 
nas było  AGRO-MARK – JET 
Spółka Ukraina – Arabia Saudyjska 
w miejscowości Kamionka Buska.  
Gospodarstwo to ma powierzch-
nię 48 tyś. ha. Spółka ta  zajmuje 
się produkcją buraków cukrowych, 
pszenicy, ziemniaków, soi, kukury-
dzy oraz rzepaku. Struktura produk-
cji tego gospodarstwa jaka została 
nam przedstawiona to min.  4,5 tys. 
ha buraków cukrowych , plony 54 
t/ha, 12 tys. ha – pszenicy ozimej  
plon  7-8 t/ha,  1000 ha ziemniaków 
plon 50 t/ha, reszta pozostałe upra-

Wyjazd Studyjny na Ukrainę 
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wy  typu jęczmień, kukurydza, soja.   
Głównym Agronomem tej spółki jest 
dr. nauk rolniczych Ukrainy - Wasyl 
Bolechiwski.  

 Duże wrażenie zrobiło na nas, 
uczestnikach wyjazdu gospodarstwo 
jagodowe „AGRO-FRUTICA” znaj-
dujące się w miejscowości Byszkiw. 
Gospodarstwo to jest spółką Ukraiń-
sko- Francuską i zajmuję się produk-
cją malin, poziomek i truskawek. Za-
stosowane technologie upraw były 
na bardzo wysokich standardach. 

W wyjeździe uczestniczyli min. 
Pan Gustaw Jędrejek - Wiceprezes 
LIR, Pan Tadeusz Skiba – Delegat 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
i jednocześnie Przewodniczący Rady 
Powiatowej LIR Powiatu Lubelskie-
go, Pan Leszek Sęk – Przewodniczą-
cy Rady Powiatowej LIR Powiatu 
Świdnickiego, delegaci LIR Powia-
tów Lubelskiego i Świdnickiego, 
rolnicy, pracownicy Lubelskiej Izby 
Rolniczej,  Krajowej Rady Izb Rol-
niczych oraz przedstawiciele insty-
tucji około rolniczych. Uczestnicy 
wyjazdu mieli okazję wziąć udział 
w spotkaniu z władzami Lwowskiej 
Izby Rolniczej min. z Panem Prof. 
Pawłem Muzyką – Prezydentem 
Lwowskiej Izby Rolniczej, Panem 
Aleksandrem Bejzikiem – Z- cą Pre-
zydenta Lwowskiej Izby Rolniczej, 
Panem Igorem Wójcikiem – Dyrek-
torem Lwowskiej Izby Rolniczej jak 
również przedstawicielami uczelni 
wyższych rolniczych tj. Panem Prof. 

Janem Szuwarem z Uniwersytetu  
Przyrodniczego w Dublanach. Jed-
nym z punktów wyjazdu studyjnego 
było również spotkanie z władzami 
Uczelni Weterynaryjnej we Lwowie, 
gdzie mieliśmy okazję dołączyć do 
konferencji na temat innowacyjności 
w obszarze rolnym. 

Końcowym etapem  naszego wy-
jazdu  było zwiedzanie Rynku Hur-
towego „Szuwar” położonego na 
obrzeżach Lwowa. Głównymi do-
stawcami na tym rynku są lokal-
ni rolnicy z obwodu lwowskiego. 
Rynek ten w porównaniu z naszym 
lokalnym rynkiem hurtowym w Eli-
zówce prowadzi sprzedaż płodów 
rolnym w bardzo szerokim zakresie 
produkcji od roślinnej do zwierzę-
cej. Ciekawostką jest to, że sprzedaż 
płodów rolnych odbywa się zarówno 
przez  małych producentów rolnych 
jak również tych którzy produkują 
na ogromną skalę. Zaskoczyła nas 
skala ofertowa sprzedaży płodów 
i przetworzonych płodów rolnych, 
która nijak nie może porównywać 
się z naszym lokalnym Rynkiem 
Hurtowym w Elizówce. Z informa-
cji jakie zostały nam przekazane na 
Rynku Hurtowym „Szuwar” wiemy, 
że rynek ten poszukuje nowych kon-
trahentów w zakresie współpracy 
w dziale ryb. 

Wyjazd na Ukrainę dał nam nowe 
wyobrażenie o tym jak funkcjonu-
je  rolnictwo u naszych sąsiadów. 
Jesteśmy tym bardzo zaskoczeni.  

Porównując koszty produkcji rolnej 
w Polsce i na Ukrainie doszliśmy 
do wniosku, że na Ukrainie kosz-
ty te są niższe niż w Polsce. Wyli-
czyć tu można wiele kosztów min. 
nakłady pracy, surowce tj. paliwo, 
środki ochrony roślin, niski czynsz 
dzierżawny, niższe płace pracow-
ników. Dodatkowym atrybutem są 
tam wysokiej jakości i klasy gleby, 
które dają plony na wysokim pozio-
mie. Ponadto rolnictwo na Ukrainie 
nie jest tak obwarowane przepisami 
w zakresie prowadzonej produkcji 
rolnej jak to ma miejsce w krajach 
będących członkami UE. Należało 
by mocno podkreślić, że polityka UE 
jest sprzyjająca rozwojowi rolnictwa 
na Ukrainie. Pomimo to, iż kraj ten 
nie jest członkiem UE to Unia Eu-
ropejska już kilka lat temu wyraziła 
zgodę na bezcłowy import zbóż do 
krajów unijnych. Część tego zboża 
trafi a do naszego kraju.

Małgorzata Karasek 
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Lista Odmian Zalecanych 
do uprawy w województwie 

lubelskim w roku 2017
Pszenica ozima – charakterystyka odmian pszenicy ozimej  zalecanych do uprawy na obszarze  woj. lubelskiego.

Listę odmian zalecanych do uprawy pszenicy ozimej na obszarze województwa lubelskiego opracowano na 
podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  (PDO) w sied-
miu punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach 
2014-2016.

Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). 

Mrozoodporność w skali 9° - wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2016) 
Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian, * - średnia z lat 2015-2016
a1 – przeciętny  poziom agrotechniki
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, 
ochrona przed wyleganiem i chorobami

Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian  
(COBORU  2016).

Lp Odmiana
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° Rok wpisania 
do krajowego 
rejestru / rok

włączenia
do LOZ

Plon ziarna 
średnia (2014-2016)

Hodowca  
a1 a2

Wzorzec dt/ha 82,7 95,6

1 Arkadia 6 2011/2013 105 107 DANKO Hodowla Roślin Choryń

2 Linus  3,5 2011/2013 103 106 RAGT Semences Polska Łysomice

3 Natula 4,5 2009/2012 102 102 Małopolska  Hodowla Roślin Kraków
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1 Arkadia 104 6,7 4 89 7 5 6,5 7,5 7,5 5,7 7,0

2 Linus  91 7,6 4 82 6 6 7,5 7,5 7,8 6,6 7,2

3 Natula 105 7,0 5 89 7 5 7,6 7,4 7,5 6,1 7,4

1 - Arkadia
2 - Linus 
3 - Natula
4 - Ostroga

5 - Patras
6 - Sailor
7 - Skagen
8 - Artist

9 - Belissa
10 - KWS Livius
11 - Rotax
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4 Ostroga  100 6,3 6 89 6 6 7,1 8,3 8,0 7,0 7,6

5 Patras 92 6,9 5 91 8 5 7,7 7,4 7,6 6,5 6,9

6 Sailor 103 6,8 5 90 6 7 7,5 7,1 7,4 6,1 7,2

7 Skagen 99 6,3 5 88 9 6 8,0 7,0 7,9 7,1 7,5

8 Artist 93 7,8 5 84 9 4 7,7 7,5 7,6 6,1 7,3

9 Belissa 92 7,8 5 87 8 7 7,6 7,6 7,7 6,4 7,0

10 KWS 
Livius 104 7,2 5 90 8 6 7,4 7,6 8,0 7,0 7,4

11 Rotax 93 6,2 5 79 7 4 7,8 8,3 7,7 7,1 7,5

Skala 1 - 9° - 9 wartość bardzo duża, 5 – średnia , 1 – bardzo mała.

Arkadia - Odmiana jakościowa 
(grupa A). Mrozoodporność dość 
duża. Odporność na rdzę brunat-
ną dość duża, na septoriozę plew, 
brunatną plamistość liści, fuzariozę  
kłosów i choroby podstawy źdźbła
średnia, na septoriozę liści dość 
mała, na mączniaka prawdziwego- 
mała. Rośliny wysokie o dość małej 
odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia  wczesny, dojrzewania 
dość wczesny. Masa 1000 ziaren 
dość duża, wyrównanie  dobre, gę-
stość w stanie zsypnym średnia. 
Odporność na porastanie w kłosie 
średnia, liczba opadania duża. Za-
wartość białka i ilość glutenu śred-
nia. Wskaźnik sedymentacji SDS 
duży. Wydajność ogólna mąki śred-
nia. Tolerancja na zakwaszenie gle-
by przeciętna. W trzyletnim cyklu 
badań w warunkach Lubelszczyzny 
uzyskano plon ziarna w wysokości 
105% wzorca na przeciętnym po-
ziomie agrotechniki i 107% wzorca 
w technologii intensywnej. 

 Linus - Odmiana jakościowa (grupa 
A). Mrozoodporność mała. Odpor-
ność na ważniejsze choroby śred-
nia, jedynie na  rdzę brunatną dość 

duża. Rośliny dość niskie o dużej 
odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny, dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren dość mała, 
wyrównanie  dość słabe, gęstość 
w stanie zsypnym mała. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, licz-
ba opadania duża. Zawartość biał-
ka dość duża, ilość glutenu duża. 
Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
duży. Wydajność ogólna mąki dość 
dobra. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby dość mała. W trzyletnim cyklu 
badań w warunkach Lubelszczyzny 
uzyskano plon ziarna w wysokości 
103% wzorca na przeciętnym po-
ziomie agrotechniki i 106% wzorca 
w technologii intensywnej, czwarty 
rok na LOZ dla woj. lubelskiego.

Natula - Odmiana jakościowa (gru-
pa A). Mrozoodporność średnia. Od-
porność na mączniaka prawdziwe-
go, rdzę brunatną i septoriozę plew 
– dość duża, na brunatną plamistość 
liści i choroby podstawy źdźbła – 
średnia, na septoriozę liści i fuzario-
zę  kłosów – dość mała. Rośliny dość 
wysokie  o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
wczesny, dojrzewania średni. Masa 

1000 ziaren duża, wyrównanie dość 
dobre, gęstość w stanie zsypnym 
dość mała. Odporność na porastanie 
w kłosie średnia, liczba opadania 
duża. Zawartość białka dość duża, 
ilość glutenu średnia. Wskaźnik se-
dymentacji SDS duży. Wydajność  
ogólna mąki dość dobra. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość duża. W  
trzyletnim cyklu badań w warun-
kach Lubelszczyzny odmiana ta uzy-
skała plon ziarna w wysokości 102% 
wzorca niezależnie od zastosowanej 
technologii uprawy, szósty rok na 
LOZ dla woj. lubelskiego.

Ostroga  - Odmiana jakościowa 
(grupa A), o ościstym kłosie. Mro-
zoodporność  średnia. Odporność  
na rdzę brunatną- duża do bardzo 
dużej, na brunatną plamistość liści,  
septoriozę liści i plew oraz  choro-
by podstawy źdźbła – dość duża, 
na fuzariozę kłosów- przeciętna, 
na mączniaka – dość mała. Rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 
1000 ziaren dość duża do bardzo 
dużej, wyrównanie dobre, gęstość 
w stanie zsypnym średnia. Odpor-
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ność na porastanie w kłosie  duża, 
liczba opadania dość duża. Zawar-
tość białka i ilość glutenu dość duża. 
Wydajność ogólna mąki dość dobra. 
W trzyletnim cyklu badań uzyskała 
plon 95% wzorca na podstawowym 
poziomie agrotechniki i 96% wzor-
ca na poziomie intensywnym, siód-
my rok na LOZ dla Lubelszczyzny.

Patras - Odmiana jakościowa (gru-
pa A). Mrozoodporność mała do 
średniej. Odporność na mączniaka 
prawdziwego, brunatną plamistość 
liści i fuzariozę kłosów dość duża, 
na choroby podstawy źdźbła, rdzę 
brunatną, septoriozę liści i septorio-
zę plew – średnia. Rośliny średniej 
wysokości o dość dużej odporno-
ści na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 1000 zia-
ren duża do bardzo dużej, wyrówna-
nie dobre, gęstość w stanie zsypnym 
średnia. Odporność na porastanie 
w kłosie średnia, liczba opadania 
duża. Zawartość białka i ilość glu-
tenu średnia. Wskaźnik sedymenta-
cyjny SDS duży do bardzo dużego. 
Wydajność ogólna mąki dość duża. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby 
średnia. W trzyletnim cyklu badań 
w warunkach Lubelszczyzny uzy-
skano plon ziarna w wysokości 
105% wzorca na przeciętnym po-
ziomie agrotechniki i 101% wzorca 
w technologii intensywnej, trzeci 
rok na LOZ dla woj. lubelskiego.

Sailor  - Odmiana jakościowa (gru-
pa A). Mrozoodporność prawie 
średnia. Odporność na ważniejsze 
choroby średnia, jedynie na  rdzę 
brunatną mała. Rośliny wysokie 
o przeciętnej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren dość duża, 
wyrównanie  dobre, gęstość w sta-
nie zsypnym dość duża. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, licz-

ba opadania dość duża. Zawartość 
białka dość duża, ilość glutenu duża. 
Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
dość duży. Wydajność ogólna mąki 
dość mała. Tolerancja na zakwasze-
nie gleby dość mała. W trzyletnim 
cyklu badań w warunkach Lubelsz-
czyzny uzyskano plon ziarna w wy-
sokości 99% wzorca niezależnie od 
zastosowanej technologii uprawy, 
czwarty rok na LOZ dla woj. lubel-
skiego.

Skagen  - Odmiana jakościowa 
(grupa A). Mrozoodporność prawie 
średnia. Odporność na septoriozę 
liści  i plew – duża, na mączniaka 
prawdziwego, rdzę brunatna,  bru-
natną plamistość liści, fuzariozę 
kłosów – dość duża, na choroby 
podstawy źdźbła – średnia. Rośliny 
dość niskie, o przeciętnej odporno-
ści na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania późny. Masa 1000 
ziaren dość duża, wyrównanie dość 
dobre, gęstość w stanie zsypnym 
dość mała. Odporność na porastanie 
w kłosie dość duża, liczba opada-
nia  duża do bardzo dużej. Zawar-
tość białka duża, ilość glutenu dość 
duża. Wskaźnik sedymentacji SDS 
duży do bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna. 
W  trzyletnim cyklu badań w wa-
runkach Lubelszczyzny odmiana 
ta uzyskała plon 103% wzorca na 
przeciętnym poziomie agrotechniki 
i 99% wzorca w technologii inten-
sywnej, szósty rok na LOZ.

Artist – Odmiana chlebowa (grupa 
B). Plenność bardzo dobra.  Zimotr-
wałość mała do średniej. Odporność 
na mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną i septoriozę  plew – dość 
duża, na choroby podstawy źdźbła 
i fuzariozę kłosów – średnia,  na 
brunatną plamistość liści i septorio-

zy liści  – dość mała. Rośliny dość 
niskie, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i doj-
rzewania średni. Masa 1000 ziaren 
dość duża, wyrównanie dość sła-
be, gęstość w stanie zsypnym dość  
mała. Odporność na porastanie 
w kłosie dość duża, liczba opadania 
bardzo duża. Zawartość białka śred-
nia. Wskaźnik sedymentacji SDS 
duży do bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki dość duża. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna. 
W trzyletnim cyklu badań w wa-
runkach Lubelszczyzny odmiana ta 
uzyskała plon ziarna w wysokości 
105% wzorca na przeciętnym po-
ziomie agrotechniki i 104% wzorca 
w technologii intensywnej, drugi 
rok na LOZ.

Belissa – Odmiana chlebowa (grupa 
B). Plenność średnia.  Zimotrwa-
łość prawie średnia. Odporność na 
choroby podstawy źdźbła, mącz-
niaka prawdziwego, rdzę brunatną, 
brunatną plamistość liści i septo-
riozy liści – średnia, na rdzę żółtą, 
septoriozę plew i fuzariozę kłosów 
– dość mała. Rośliny dość niskie, 
o dość dużej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia dość wczesny,  
dojrzewania średni. Masa 1000 zia-
ren dość duża, wyrównanie ziarna 
dość dobre, gęstość w stanie zsyp-
nym  mała. Odporność na porastanie 
w kłosie średnia, liczba opadania  
duża do bardzo dużej. Zawartość 
białka dość duża. Wskaźnik sedy-
mentacji SDS dość duży. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przeciętna. 
W dwuletnim cyklu badań w wa-
runkach Lubelszczyzny odmiana ta 
uzyskała plon ziarna w wysokości 
104% wzorca na przeciętnym po-
ziomie agrotechniki i 106% wzorca 
w technologii intensywnej, pierw-
szy rok na LOZ.
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KWS Livius – Odmiana chlebowa 
(grupa B). Plenność dobra do bardzo 
dobrej. Zimotrwałość dość mała. 
Odporność na choroby podstawy 
źdźbła, rdzę brunatną, brunatna pla-
mistość liści, septoriozy liści i septo-
riozę  plew – dość duża, na fuzario-
zę kłosów – średnia, na mączniaka 
prawdziwego – dość mała. Rośliny 
wysokie, o dość małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia dość 
późny, dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren duża do bardzo dużej, 
wyrównanie dość dobre, gęstość 
w stanie zsypnym  mała. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, liczba 
opadania duża do bardzo dużej. Za-
wartość białka dość duża. Wskaźnik 
sedymentacji SDS duży. Wydajność 

ogólna mąki dość mała. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość mała. 
W trzyletnim cyklu badań w warun-
kach Lubelszczyzny odmiana ta uzy-
skała plon ziarna  102% wzorca na 
przeciętnym poziomie agrotechniki 
i 101% wzorca w technologii inten-
sywnej, drugi rok na LOZ.

Rotax – Odmiana chlebowa (grupa 
B). Plenność bardzo duża. Zimotr-
wałość prawie średnia. Odporność 
na mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną i septoriozy liści – dość 
duża, na pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła,  rdzę żółtą, bru-
natną plamistość liści, septoriozę 
plew i fuzariozę kłosów – średnia. 
Rośliny średniej wysokości, o ma-

łej do bardzo małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i  doj-
rzewania średni. Masa 1000 ziaren 
mała do bardzo małej, wyrówna-
nie ziarna słabe, gęstość w stanie 
zsypnym  mała. Odporność na po-
rastanie w kłosie średnia, liczba 
opadania  duża. Zawartość białka 
dość mała. Wskaźnik sedymentacji 
SDS  duży. Wydajność ogólna mąki 
średnia. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. W dwuletnim cy-
klu badań w warunkach Lubelsz-
czyzny odmiana ta uzyskała plon 
ziarna w wysokości 110% wzorca 
na przeciętnym poziomie agrotech-
niki i 107% wzorca w technologii 
intensywnej, pierwszy rok na liście 
odmian zalecanych.

Żyto ozime  -  charakterystyka odmian żyta ozimego  zalecanych do uprawy na  obszarze woj. lubelskiego.

Lista odmian zalecanych do uprawy żyta ozimego na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona po 
raz dziesiąty dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego  (PDO) w dwóch punktach doświadczalnych w województwie lubelskim i jednym punkcie 
doświadczalnym w województwie mazowieckim, powiat siedlecki (SDOO Seroczyn). Proponowane odmiany 
wybrano spośród badanych odmian w latach 2014-2016.

Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca).  

Lp. Odmiana

Rok wpisania 
do krajowego 

rejestru
/ rok włączenia

do LOZ

Plon ziarna
średnia (2014-2016)

Hodowca

a1 a2

Wzorzec dt/ha 75,3 86,7

1 Bosmo 2001/2008 85 84 Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR
2 Dańkowskie Diament 2005/2008 82 86 DANKO Hodowla Roślin Choryń
3 Stanko 2007/2010 89 88 Dr Stanisław Ramenda  Antoniny
4 SU Performer  F1     * 2014/2017 108 115 Saaten-Union Polska Wągrowiec
5 SU Stakkato F1 2012/2014 112 114 Saaten-Union Polska Wągrowiec

Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian
F1  - odmiana mieszańcowa   
* - średnia z lat 2015-2016
a1 – przeciętny  poziom agrotechniki
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, 
ochrona przed wyleganiem i chorobami)

1 – Bosmo
2 – Dańkowskie Diament

3 – Stanko  
4 – SU Performer   F1

5 – SU Stakkato F1
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Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian  
(COBORU  2016).
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1 Bosmo 160 5,1 5 80 4 6 7,8 7,5 7,7 7,4 6,8
2 Dańkowskie Diament 154 5,2 5 75 5 6 7,3 6,7 7,3 7,4 6,7

3 Stanko 153 5,5 5 76 5 5 7,6 6,8 7,4 7,4 6,7

4 SU Performer F1     141 5,1 5 80 5 2 7,9 6,7 7,1 7,8 7,0

5 SU Stakkato F1 140 4,9 5 83 6 3 7,7 6,4 7,3 7,6 7,1

Skala 1 - 9° - 9 wartość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała.

Bosmo – odmiana populacyjna, 
przeznaczona do uprawy na ziarno, 
dobrej zimotrwałości. Zdrowotność 
dobra, odporność na rdzę  brunat-
ną  bardzo duża na mączniaka i rdzę 
źdźbłową dość duża, na rynchospo-
riozę i septoriozę liści przeciętna. 
Rośliny dość wysokie o średniej od-
porność na wyleganie. Termin kło-
szenia i dojrzewania średni. Odpor-
ność na porastanie ziarna w kłosach 
przeciętna. Zawartość białka dość 
duża, liczba opadania dość mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby 
średnia. W badaniach PDO w woj. 
lubelskim w trzyletnim cyklu badań 
u odmiany tej uzyskano 85% wzor-
ca na poziomie a1 i 84% wzorca na 
poziomie a2.

Dańkowskie Diament - odmiana 
populacyjna, przeznaczona do upra-
wy na ziarno. Zimotrwałość dobra. 
Odporność na rdzę brunatną, rdzę 
źdźbłową, septoriozę liści i ryncho-
sporiozę  przeciętna, na mączniaka 
i choroby podstawy źdźbła dość 
mała. Termin kłoszenia i dojrzewa-
nia średni. Rośliny średniej wyso-
kości o dość dużej odporności na 
wyleganie. Odporność na porastanie 
ziarna w kłosach średnia, liczba opa-
dania i zawartość białka dość duża. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby 

przeciętna. W trzyletnim cyklu ba-
dań w woj. lubelskim odmiana ta 
uzyskała plon ziarna w wysokość 
82% wzorca na przeciętnym pozio-
mie agrotechniki i 86% wzorca  na 
intensywnym poziomie agrotechni-
ki.   

Stanko  - odmiana populacyjna, 
przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Odporność na rdzę brunatną dość 
duża, na  mączniaka, rdzę źdźbłową 
i septoriozę liści- średnia, na  ryn-
chosporiozę i choroby podstawy 
źdźbła dość mała. Rośliny średniej 
wysokości o przeciętnej odporno-
ści na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Odporność na 
porastanie ziarna w kłosach i licz-
ba opadania przeciętne. Zawartość 
białka średnia. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby średnia. W warun-
kach Lubelszczyzny jest to najwyżej 
plonującą odmiana z grupy odmian 
populacyjnych. W badaniach PDO 
w latach (2014/16) odmiana ta uzy-
skała plon ziarna w wysokości 89% 
wzorca na przeciętnym poziomie 
agrotechniki i 88% wzorca  na in-
tensywnym poziomie agrotechniki.   

SU Performer F1   - odmiana mie-
szańcowa trójkomponentowa, prze-
znaczona do uprawy na ziarno. 

Plenność bardzo dobra. Odporność 
na pleśń śniegową, mączniaka praw-
dziwego, rdzę brunatną i  źdźbło-
wą, septoriozy liści, rynchosporiozę 
i choroby podstawy źdźbła – śred-
nia. Rośliny dość niskie, o przecięt-
nej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość mała, wyrówna-
nie średnie, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość duża. Odporność na 
porastanie ziarna w kłosie średnia, 
liczba opadania  duża, zawartość 
białka mała do bardzo małej. Tole-
rancja na zakwaszenie gleby śred-
nia. W dwuletnim  cyklu badań na 
Lubelszczyźnie  odmiana ta uzy-
skała 108% wzorca na przeciętnym 
poziomie agrotechniki i 115% wzor-
ca na  intensywnym poziomie agro-
techniki. Pierwszy  rok na LOZ dla 
Lubelszczyzny.

SU Stakkato F1 - odmiana mieszań-
cowa, trójkomponentowa przezna-
czona do uprawy na ziarno. Plen-
ność bardzo dobra. Odporność na 
pleśń śniegową, choroby podstawy 
źdźbła, rynchosporiozę i septorio-
zę liści dość duża, na mączniaka 
prawdziwego, rdzę  brunatną i rdzę 
źdźbłową – średnia. Rośliny dość 
niskie, o średniej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia dość 
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wczesny,  dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren średnia, wyrównanie 
dość dobre, gęstość w stanie zsyp-
nym średnia. Odporność na porasta-
nie ziarna w kłosie i liczba opadania 

dość duże. Zawartość białka mała. 
Tolerancja na zakwaszenie gleby 
średnia. W trzyletnim  cyklu badań 
na Lubelszczyźnie odmiana ta uzy-
skała plon ziarna w wysokości 112 

% wzorca na przeciętnym poziomie 
agrotechniki i 114 % wzorca  na in-
tensywnym poziomie agrotechniki, 
trzeci rok na LOZ dla Lubelszczy-
zny.

Rzepak ozimy – charakterystyka odmian rzepaku ozimego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

Listę zalecanych odmian do uprawy rzepaku ozimego na obszarze województwa lubelskiego opracowano na pod-
stawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  (PDO) w czterech 
punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach 
2014-2016. 

Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). 

1 – Lohana
2 – Pamela
3 – Quartz

4 – Sherlock
5 – DK Explicit F1
6 – Mercedes F1

7 – Marcopolos F1

Lp Odmiana
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rw
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ć
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i 9
°

Rok wpisania 
do krajowego 
rejestru / rok 
włączenia do 

LOZ

Plon nasion
średnia

(2014-2016) Hodowca

Wzorzec dt/ha 49,8

odmiany populacyjne

1 Lohana 7,8 2012/2015 99 Limagrain Central Europe Societe Komorniki

2 Pamela 7,8 2011/2013 95 Limagrain Central Europe Societe Komorniki

3 Quartz   7,9 2013/2016 99 KWS Polska ul. Chlebowa 4/8 Poznań

4 Sherlock 7,9 2010/2016 96 KWS Polska ul. Chlebowa 4/8 Poznań

odmiany mieszańcowe

1 DK Explicit F1* 8,0 CCA/2017 109* Monsanto Polska sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 49; 02-672 Warszawa

2 Marcopolos F1 7,8 2012/2015       103 KWS Polska 
ul. Chlebowa 4/8 Poznań

3 Mercedes F1 8,0 2013/2017       106 Saaten – Union Polska sp. z o.o.  
ul. Straszewska 70; 62-100 Wągrowiec

Wzorzec – średnia z  wszystkich badanych odmian
* - średnia z lat 2015-2016
CCA – odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin 
Rolniczych.
Zimotrwałość w skali 9° - wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2016) 
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Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian – odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowe Odmian 
(COBORU 2016).
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tłuszczu
% s.m.

glukozynolanów
 µM/g

1 Lohana 48,2 10,2 152 20 10 10 7,4
2 Pamela 47,8 10,7 155 20 10 10 7,5
3 Quartz   48,3 9,8 146 15 16 11 7,4
4 Sherlock 48,3 10,0 155 21 10 8 7,4
5 DK Explicit F1 48,8 12,4 156 14 15 12 7,9
6 Marcopolos F1 48,6 7,9 160 17 11 10 7,7
7 Mercedes F1 50,3 10,4 157 15 101 10 7,7

Skala 1 - 9° -  wartość cechy: 9 - bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała.

Lohana – Odmiana populacyjna. 
Zawartość tłuszczu w nasionach 
średnia, glukozynolanów poniżej 
średniej. Zawartość białka w su-
chej masie beztłuszczowej powyżej 
średniej. Masa 1000 nasion średnia. 
Zimotrwałość roślin średnia. Rośli-
ny średnio wysokie, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej nieco późniejszy od 
średniego.  Odporność na zgniliznę 
twardzikową, suchą zgniliznę ka-
pustnych i choroby podstawy łodygi 
nieco większa od średniej, na czerń 
krzyżowych – średnia.  W trzylet-
nim cyklu badań(2014/16) na Lu-
belszczyźnie  odmiana ta uzyska-
ła plon nasion w wysokości 99% 
wzorca, trzeci rok na LOZ dla woj. 
lubelskiego.

Pamela - Odmiana populacyjna. 
Plon nasion duży. Zawartość tłusz-
czu w nasionach dość duża, gluko-
zynolanów nieco powyżej średniej. 
Zawartość białka w suchej masie 
beztłuszczowej średnia. Masa 1000 
nasion średnia. Zimotrwałość roślin 
dobra. Termin początku kwitnie-
nia średni,  dojrzałości technicznej 
dość późny. Rośliny średniej wy-
sokości, o przeciętnej odporności 

na wyleganie. Odporność na  zgni-
liznę twardzikową, suchą zgnili-
znę kapustnych, choroby podstawy 
łodygi i na czerń krzyżowych dość 
duża. W trzyletnim cyklu badań 
PDO (2014/16) na Lubelszczyźnie 
uzyskano plon nasion w wysokości 
95% wzorca, czwarty rok na LOZ 
dla woj. lubelskiego.

Quartz - Odmiana populacyjna. 
Plon nasion na poziomie najlepiej 
plonujących odmian populacyjnych. 
Zawartość tłuszczu w nasionach 
średnia, glukozynolanów poniżej 
średniej. Zawartość białka  w suchej 
masie beztłuszczowej mniejsza do 
średniej. Masa 1000 nasion średnia. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Ro-
śliny dość niskie, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin po-
czątku kwitnienia nieco późniejszy 
od średniego, dojrzałości technicz-
nej średni. Odporność na  zgniliznę 
twardzikową niniejsza od średniej, 
choroby podstawy łodygi i na czerń 
krzyżowych średnia. W trzyletnim 
cyklu badań  PDO plonowała na 
poziomie 99% wzorca, drugi rok na 
liście odmian zalecanych.
 
Sherlock - Odmiana populacyjna. 
Plon nasion dość duży. Zawartość 

glukozynolanów w nasionach śred-
nia, tłuszczu dość duża. Zawartość 
białka w suchej masie beztłusz-
czowej mniejsza od średniej. Masa 
1000 nasion mniejsza od średniej. 
Zimotrwałość średnia. Termin po-
czątku kwitnienia i  dojrzewania 
nieco późniejszy od średniej. Rośli-
ny dość wysokie, o zaledwie śred-
niej odporności na wyleganie. Od-
porność na  zgniliznę twardzikową 
dość duża, na suchą zgniliznę ka-
pustnych i choroby podstawy łodygi 
średnia, i na czerń krzyżowych nie-
co lepsza od średniej. W trzyletnim 
cyklu badań PDO (2014/16) na Lu-
belszczyźnie uzyskano plon nasion 
w wysokości 96% wzorca, drugi rok 
na LOZ dla woj. lubelskiego.

DK Explicit F1  - Odmiana mie-
szańcowa nie zarejestrowana w Pol-
sce, znajdująca się we Wspólnoto-
wym  Katalogu Odmian Roślin Rol-
niczych (CCA). W badaniach PDO 
w woj. lubelskim realizowanych 
w latach (2015/16) odmiana ta uzy-
skała plon nasion w wysokości 109 
% wzorca, pierwszy rok na LOZ.

Mercedes F1 - odmiana mieszańco-
wa. Plon nasion  bardzo duży. Za-
wartość tłuszczu w nasionach duża, 
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glukozynolanów średnia. Zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczo-
wej nieco większa od średniej. Masa 
1000 nasion średnia. Zimotrwałość 
roślin duża. Rośliny średniej wyso-
kości, o dość dużej  odporności na 
wyleganie. Termin początku kwit-
nienia i dojrzałości technicznej śred-
ni. Odporność na  zgniliznę twar-
dzikową i czerń krzyżowych dość 
duża, na choroby podstawy łodygi  
zbliżona do średniej. W badaniach 
PDO w woj. lubelskim realizowa-
nych w latach (2014/16) odmiana ta 
uzyskała plon nasion w wysokości 
106% wzorca, pierwszy rok na LOZ.

Marcopolos F1  - Odmiana mieszań-
cowa. Plon nasion duży do bardzo 
dużego. Zawartość tłuszczu w na-
sionach dość duża, glukozynolanów  
mała. Zawartość białka  w suchej 
masie beztłuszczowej średnia. Masa 
1000 nasion średnia. Zimotrwałość 
roślin średnia. Rośliny dość  wyso-
kie, o mniejszej odporności na wy-
leganie Termin początku kwitnienia 
i dojrzewania nieco późniejszy. Od-
porność  na  zgniliznę twardzikową 
i czerń krzyżowych średnia, na su-
chą zgniliznę kapustnych i choroby 
podstawy łodygi nieco większa od 
średniej. W badaniach PDO w woj. 

lubelskim realizowanych w latach 
(2014/16) odmiana ta uzyskała plon 
nasion w wysokości 103% wzorca, 
trzeci rok na LOZ.

Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych

Stacja Doświadczalna 
Oceny Odmian w Ciciborze Dużym

Stacja Koordynująca 
Porejestrowe Doświadczalnictwo 

Odmianowe i Rolnicze 
w woj. lubelskim, Cicibór 80, 

21-500 Biała Podlaska

Rolnictwo, obok górnictwa i bu-
downictwa, jest jedną z najbardziej 
wypadkowych gałęzi produkcji na 
całym świecie. Duże ryzyko zda-
rzeń wypadkowych w gospodar-
stwach rolnych wynika ze złożono-
ści środowiska pracy rolnika oraz 
licznych zagrożeń występujących 
w miejscu pracy.

W 2016 roku rolnicy zgłosili do 
KRUS 19 110 wypadków, o 1 044 
(5,2%) mniej niż w 2015 roku. Wy-
płacono 13 662 jednorazowe od-
szkodowania z tytułu uszczerbku 
na zdrowiu lub śmierci wskutek 
wypadku przy pracy rolniczej o 718 
(5%) mniej niż w 2015 roku. Odno-
towano 83 wypadki śmiertelne.

Najwięcej osób zostało poszkodo-
wanych wskutek: 
• „upadku osób” – 6 549 (47,9% 

wszystkich wypłaconych jedno-
razowych odszkodowań),

• ,,uderzeń, przygnieceń bądź 
pogryzień przez zwierzęta” – 
1 742 (12,7%), 

• „pochwyceń lub uderzeń przez 
części ruchome maszyn i urzą-
dzeń” – 1 671 (12,2%). 

W 2016 r. na 1 000 ubezpieczo-
nych przypadało 10,1 wypadków 
zakończonych wypłatą jednora-
zowych odszkodowań. Wskaźnik 
wypadkowości (liczba wypadków 
przypadająca na 1 000 ubezpieczo-
nych) od 1993 roku spadł z 24,6 do 
10,1 (o 14,5). Zmniejszyła się rów-
nież liczba zgłoszonych wypadków 
z 66 tys. do 19,1 tys. (3-krotnie 
mniej) i liczba wypłaconych jed-
norazowych odszkodowań z 42 tys. 
do 13,6 tys., w tym z tytułu wypad-
ków śmiertelnych z 286 do 83.

Największą liczbę wypadków 
odnotowuje się tradycyjnie w okre-
sie żniw, a więc w czasie najbar-
dziej wzmożonych prac polowych. 
Zmienne warunki atmosferyczne, 
duża ilość prac do wykonania, po-
śpiech, rutyna, niesprawne ma-
szyny rolnicze, nieodpowiednia 
organizacja pracy, brak dobrych 
nawyków i wiedzy w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy to naj-
częściej powtarzające się przyczy-
ny wypadków podczas żniw. 

Sprawność maszyn 
i sprzętu rolniczego

Najbardziej tragiczne w skutkach 
wypadki w rolnictwie podczas żniw, 
to te, z udziałem maszyn i sprzętu 
rolniczego: przejechania, pochwy-
cenia lub uderzenia przez części 
ruchome, upadki z maszyn, poraże-
nia prądem. Najczęstsze przyczyny 
tego typu wypadków to: niespraw-
ność maszyn, brak odpowiedniego 
wyposażenia i osłon części wirują-
cych, nieczytanie instrukcji obsługi 
zakupionego sprzętu albo niezacho-
wanie ostrożności podczas jego ob-
sługi. Warto więc pamiętać o kilku 
podstawowych zasadach bezpiecz-
nej eksploatacji maszyn i urządzeń 
rolniczych:
•  Przy zakupie maszyn dokładnie 

zapoznaj się z instrukcją ich ob-
sługi. Instrukcję trzymaj w ła-
two dostępnym miejscu i przy-

Bezpieczeństwo pracy podczas 
prac polowych w okresie żniw
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pomnij ją sobie przed każdym 
sezonem letnim.

• Maszyn i urządzeń używaj wy-
łącznie zgodnie z ich przezna-
czeniem.

• Przed rozpoczęciem sezonu 
żniwnego dokonaj dokładnego 
przeglądu kombajnu i innych 
maszyn i urządzeń rolniczych. 
Przy przeglądzie ciągnika 
i kombajnu szczególną uwagę 
zwróć na układ kierowniczy, 
hamulcowy, paliwowy, chłodni-
czy, układ napędzający, instala-
cje i przewody elektryczne ma-
szyn oraz stan ogumienia.

• Dokonaj przeglądu, napraw 
i konserwacji części do maszyn.

• Wszystkie części wirujące ma-
szyn powinny być wyposażone 
w kompletne i nieuszkodzone 
osłony. Zadbaj więc o uzupeł-
nienie osłon do wałów przegu-
bowo-teleskopowych i innych 
części wirujących, takich jak 
koła zębate, przekładnie łańcu-
chowe, pasowe, wałki przekaź-
nika mocy.

• Wszelkich regulacji, napraw, 
konserwacji i wymiany części 
dokonuj tylko przy wyłączonej 
maszynie.

• Pamiętaj, że w razie koniecz-
ności wykonania prac napraw-
czych lub konserwacyjnych pod 
hederem, nie można polegać 
wyłącznie na siłowniku hydrau-
licznym. Heder należy w takim 
przypadku dodatkowo zabez-
pieczyć solidną podporą.

• Oczyszczaj regularnie pomost 
kombajnu i drabinkę wiodącą 
na pomost, by zapobiec pośli-
zgnięciom i upadkom.

• Pamiętaj, że na pomoście lub 
w kabinie kombajnu nie powi-
nien przebywać nikt poza ope-
ratorem.

• Przed uruchomieniem maszy-

ny upewnij się, czy w strefi e jej 
pracy nie przebywają inni lu-
dzie, zwłaszcza dzieci.

• Nigdy nie zostawiaj uruchomio-
nej maszyny, nawet na krótką 
chwilę. Po zakończonej pracy 
lub w czasie przerwy zawsze 
wyjmuj klucz ze stacyjki.

• Nie pozwalaj obsługiwać ma-
szyn i urządzeń osobom nie-
uprawnionym, zwłaszcza dzie-
ciom.

Dobra rada:
Zrób listę kontrolną części i wy-

posażenia maszyn, które będą wy-
magały przeglądu przed okresem 
żniw. Dokonuj przeglądu według 
listy, by mieć pewność, że o niczym 
nie zapomniałeś.

Bezpieczeństwo 
na drogach publicznych

Coraz częściej dochodzi do wy-
padków na drogach publicznych 
z udziałem maszyn rolniczych. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo porusza-
nia się po drogach także warto pa-
miętać o kilku podstawowych zasa-
dach:
• Pamiętaj, że podczas przejazdu 

po drogach publicznych jesteś 
uczestnikiem ruchu jak każdy 
inny i obowiązują Cię przepisy 
ruchu drogowego.

• Zadbaj o sprawność oświetlenia 
pojazdów rolniczych, sygnału 
dźwiękowego i lusterek.

• Przed wyjazdem na drogi pu-
bliczne zdemontuj heder i prze-
woź go na wózku transporto-
wym.

• Nigdy nie uruchamiaj maszyny 
po spożyciu alkoholu!

Bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe podczas żniw
Istotnym zagrożeniem podczas 

żniw jest możliwość wywołania po-
żaru przez maszynę lub człowieka. 

Podstawowym zabezpieczeniem 
w razie pożaru podczas prac polo-
wych jest wyposażenie kombajnu 
w gaśnice: proszkową do gaszenia 
silnika i instalacji elektrycznych 
oraz proszkową lub pianową do ga-
szenia pozostałych części kombaj-
nu. Gaśnice powinny podlegać re-
gularnym, okresowym przeglądom 
i być umieszczone w widocznym, 
łatwo dostępnym miejscu. W gaśni-
ce należy wyposażyć również miej-
sca omłotów i stertowania.

Aby zminimalizować możliwość 
zaprószenia ognia należy:
• zabezpieczyć urządzenia wy-

dechowe silników spalinowych 
przed wylotem iskier

• zachować co najmniej 10 metro-
wą odległość silnika spalinowe-
go oraz co najmniej 5 metrową 
odległość silnika elektrycznego 
od stert, stogów lub budynków 
o konstrukcji palnej

• przechowywać materiały pęd-
ne w szczelnych pojemnikach, 
w odległości co najmniej 10 
metrów od punktu omłotowego 
i miejsc występowania palnych 
płodów rolnych

• unikać otwartego ognia i palenia 
tytoniu podczas prac polowych 
i gospodarskich. Niedopusz-
czalne jest używanie otwartego 
ognia i palenie tytoniu w odle-
głości mniejszej niż 10 metrów 
od punktu omłotowego i miejsc 
występowania palnych płodów 
rolnych.

Środki ochrony indywidualnej 
i odzież robocza

Bezpieczna praca podczas żniw 
wymaga stosowania odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży roboczej. Podczas prac 
polowych zadbaj przede wszystkim 
o odpowiednie obuwie, z antypo-
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ślizgową podeszwą i wkładką an-
typrzebiciową. Warto zadbać rów-
nież o ochronę rąk, zwłaszcza pod-
czas napraw i konserwacji maszyn. 
W tym celu stosuj odpowiednio 
dobrane rękawice chroniące dłonie 
przed urazami mechanicznymi oraz 
działaniem cieczy i substancji che-
micznych. Wszelkie prace w nara-
żeniu na pyły zbożowe (np. obsłu-
ga kombajnu bez kabiny) wykonuj 
przy użyciu środków ochrony dróg 
oddechowych i środków ochrony 
wzroku. Podczas prac wykonywa-
nych po zmroku zakładaj kamizelki 
ostrzegawcze.

 Dobra rada:
Podczas obsługi maszyn i urzą-

dzeń rolniczych stosuj odzież ro-

boczą przylegającą do ciała, bez 
luźnych zwisających elementów. 
Uchronisz się w ten sposób przed 
możliwością wkręcenia się odzieży 
w elementy ruchome maszyn.

Bezpieczny przewóz 
płodów rolnych

Aby uniknąć wypadku podczas 
przewozu płodów rolnych (np. 
zsunięcia się załadunku i przy-
gniecenia nim człowieka) powi-
nieneś:
• zabezpieczyć solidnie przewo-

żone płody przed spadaniem 
za pomocą lin i plandek

• przestrzegać dopuszczalnej 
wysokości (max. 4 metry) 
i szerokości (2,5 m.) załadunku

• zadbaj o solidne zaczepy dla 
Twojej przyczepy i dokonuj ich 
regularnego przeglądu

Dobra rada:
Nigdy nie pozwalaj, by pod-

czas przewozu płodów rolnych na 
przyczepach siedziały inne osoby, 
zwłaszcza dzieci.

Pamiętaj, że winnym wypadku 
jest zazwyczaj człowiek, jego za-
niechania i zaniedbania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezmyślność i brawura. Dlatego 
podczas żniw zadbaj o wszystkie 
aspekty bezpieczeństwa pracy, kon-
troluj i uświadamiaj swoich bliskich 
pomagających Ci w gospodarstwie.

AW

Okręgowa Stacja Chemicz-
no-Rolnicza w Lublinie, na 
zlecenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi prowadzi szeroki 
monitoring gleb, który wykorzysty-
wany jest do monitorowania i ewa-
luacji Wspólnej Polityki Rolnej 
w celu oceny oddziaływania, efek-
tywności, skuteczności i znaczenia 
interwencji z zakresu polityki roz-
woju obszarów wiejskich. Nadzór 
naukowy nad tymi pracami prowa-
dzi IUNG-PIB w Puławach. 

Celem prac jest analiza aktual-
nych zasobów węgla organicznego 
w glebach siedlisk hydrogenicz-
nych, głównie pod trwałymi użytka-
mi zielonymi, na podstawie analiz 
laboratoryjnych zawartości węgla 
organicznego, pomiarów miąższo-
ści warstw organicznych,  pozio-
mów w profi lu glebowym, analiz 
gęstości objętościowej w próbkach 
o nienaruszonej strukturze oraz 

ocena zmian sposobu użytkowania 
TUZ i budowy profi li glebowych 
na obszarach badań wraz z anali-
zą czynników wpływających na te 
zmiany.

W bieżącym roku monitoring 
obejmuje wykonanie badania ak-
tualnego stanu gleb bogatych 
w węgiel organiczny. Zakres ana-
liz materiału glebowego obej-
muje zawartość węgla organicz-
nego, dostępnych form fosforu, 
potasu i magnezu oraz odczynu 
(w H2O i KCl), kwasowość hy-
drolityczną i sumę zasad. Badania 
te prowadzone będą na obszarach,
na których występują gleby tor-
fowe, gleby torfowe na podłożu 
mineralnym, gleby murszowe na 
podłożu mineralnym i murszaste 
oraz gleby mułowo-torfowe i torfo-
wo-mułowe. Zakres corocznych ba-
dań terenowych jest zróżnicowany, 
w roku bieżącym na terenie  dzia-

łania stacji lubelskiej zlokalizowa-
nych jest 85 punktów kontrolnych. 

W związku z powyższym Okrę-
gowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 
w Lublinie zwraca się z uprzejmą 
prośbą o wyrażenie zgody na po-
branie przez pracowników próbek 
do badań gleb organicznych na te-
renie Państwa gospodarstwa. Ba-
dania są całkowicie anonimowe 
i bezpłatne. Po wykonaniu od-
krywki glebowej i pobraniu próbek 
pracownicy stacji są zobowiązani 
do przywrócenia terenu do stanu 
wyjściowego. Wyniki badań zosta-
ną wykorzystane do oceny WPR 
i mogą zostać Państwu udostępnio-
ne bezpłatnie przez Krajową Stację 
Chemiczno-Rolniczą na Państwa 
wniosek. 

 p.o. Kierownik Działu 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

mgr inż. Katarzyna Stanisławska       

Badania aktualnego stanu gleb 
bogatych w węgiel organiczny
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Integrowana ochrona rzepaku 
ozimego polega na integrowanym 
zwalczaniu chwastów, integrowa-
nym zwalczaniu szkodników oraz 
chorób grzybowych.

Integrowane zwalczanie chwa-
stów polega na stosowaniu różnych 
metod ograniczania ich występowa-
nia oraz bezpośredniego ich zwal-
czania. Pełen sukces integrowanych 
metod w zwalczaniu chwastów 
zapewniony jest wtedy, gdy prawi-
dłowo nawożone rośliny przy moż-
liwie optymalnym zagęszczeniu na 
1m kwadr. powierzchni pola, same 
potrafi ą zapobiec rozwojowi chwa-
stów.

Do działań profi laktycznych 
w niechemicznych metodach zwal-
czania chwastów należą:

• racjonalny płodozmian,
• dobór odpowiedniego stano-

wiska pod uprawę,
• staranna agrotechnika,
• optymalny termin siewu,
• nawożenie dobrze przefer-

mentowanym obornikiem,
• stosowanie zaprawionego ma-

teriału siewnego wolnego od 
nasion chwastów

Do ograniczenia liczebności wy-
stępowania chwastów przyczynić 
się mogą zabiegi agrotechniczne 
wykonane po zbiorze przedplonu 
oraz w czasie przygotowywania sta-
nowiska pod rzepak.

Mechaniczne odchwaszczanie rze-
paku zalecane jest przede wszystkim 
na małych plantacjach o raz przy 
rozstawie rzędów 40-50 cm.

Jeśli chodzi o zastosowanie che-
micznej metody zwalczania chwa-

stów w rzepaku to powinna być 
ona poprzedzona analizą stopnia 
zachwaszczenia i stanu plantacji. 
Wskaźnikiem stopnia zachwaszcze-
nia jest liczebność dominującego 
gatunku z grupy najbardziej uciążli-
wych chwastów, albo ogólna liczba 
chwastów, względnie szacunkowa 
ocena zachwaszczonej powierzch-
ni wyrażona w  procentach. Liczba 
chwastów powodująca spadek plo-
nu o ok. 10-15% stanowi tzw. próg 
ekonomicznej szkodliwości, przy 
którym wartość utraconego plonu 
jest równa lub większa od kosztu 
wykonanego zabiegu. Przekrocze-
nie progu jest sygnałem do wyko-
nania zabiegu chemicznego

Integrowana ochrona rzepaku  
przed szkodnikami  to wykorzysta-
nie wszelkich metod, które do mi-
nimum ograniczają stosowanie che-
micznych środków ochrony roślin. 
Głównymi przyczynami wzrostu 
zagrożenia rzepaku przez szkodniki 
są: wszelkie uproszczenia agrotech-
niczne, zwiększenie areału uprawy, 
brak płodozmianu oraz zmiany kli-
matyczne. W integrowanym zwal-
czaniu szkodników rzepaku zasto-
sowanie znajdują metody; hodow-
lana, agrotechniczna i chemiczna.

Metoda hodowlana
Wprowadzenie do upraw od-

mian dwuzerowych spowodowa-
ło wzrost nasilenia występowania 
i zagrożenia szkodnikami łuszczy-
nowymi, mszycą kapuścianą oraz 
słodyszkiem rzepakowym. Wśród 
różnych odmian rzepaku ozime-
go obserwuje się w różnym stop-
niu uszkodzenia przez ważniejsze 

szkodniki. I tak w przypadku plan-
tacji zagrożonych masowym nalo-
tem chowaczy łodygowych zaleca 
się wysiew odmian późno wzna-
wiających wegetację. Natomiast na 
plantacjach, gdzie występuje ma-
sowy nalot szkodników łuszczyno-
wych zaleca się stosowanie odmian 
późno kwitnących, zaś w przypad-
ku wystąpienia dużego zagrożenia 
ze strony słodyszka rzepakowego 
zaleca się wysiew odmian wcześnie 
kwitnących.

Metoda agrotechniczna
Przestrzeganie zasadniczych za-

leceń agrotechnicznych ma ogrom-
ne znaczenie i stanowi podstawę 
w ochronie rzepaku przed szkodni-
kami.

W ograniczeniu rozwoju szkod-
ników znaczenie mają następujące 
czynniki:

• unikanie uprawy rzepaku po 
rzepaku i innych roślinach 
krzyżowych,

• zachowanie czteroletniej prze-
rwy w uprawie  rzepaku po ro-
ślinach krzyżowych,

• stosowanie właściwego pło-
dozmianu,

• prawidłowe wykonanie orki 
siewnej,

• staranne wykonanie podoryw-
ki oraz następujących po niej 
uprawek,

• odpowiedni przedplon,
• optymalne nawożenie
• izolacja przestrzenna,
• usuwanie z pól chwastów 

i resztek pożniwnych,
• walczanie chwastów, które 

stanowią siedlisko bytowania 
i schronienia dla szkodników

Integrowana ochrona 
rzepaku ozimego
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Metoda chemiczna
Jest to nadal podstawowa metoda 

zwalczania szkodników w uprawie 
rzepaku, w której przy podjęciu de-
cyzji o doborze środka chemiczne-
go należy uwzględnić monitoring 
i progi ekonomicznej szkodliwo-
ści. Wartości progu  szkodliwości 
są zmienne i zależą między innymi 
od fazy rozwoju rośliny, warunków 
klimatycznych oraz występowania 
wrogów naturalnych. Tylko bezpo-
średnie lustracje polowe pozwalają 
na rzeczywistą ocenę stanu  zagro-
żenia uprawy. Powinny być stoso-
wane selektywne środki ochrony ro-
ślin, naprzemiennie z różnych grup 
chemicznych,  zaprawy nasienne, 
insektycydy w obniżonej dawce, 
adiuwanty. Integrowana ochrona 
roślin wymaga od rolnika dużej 
wiedzy na temat biologii szkodnika 
i jego występowania w danym rejo-
nie.

Integrowane zwalczanie chorób 
grzybowych

W integrowanej ochronie rzepaku 
przed chorobami wykorzystuje się 
nie tylko fungicydy, ale ochrona po-
winna być całościowa z wykorzy-
staniem m.in. metod: agrotechnicz-
nej, hodowlanej i chemicznej.

Metoda agrotechniczna
Do zabiegów agrotechnicznych 

można zaliczyć:
• uprawę rzepaku i roślin na-

leżących do rodziny krzyżo-
wych, na tym samym polu nie 
częściej niż co 4-7 lat,

• staranną uprawę gleby pod 
zasiew rzepaku,

• wczesne i staranne zaory-
wanie ścierni roślin z grupy 
krzyżowych,

• stosowanie izolacji prze-
strzennej od innych roślin 
z grupy krzyżowych,

• stosowanie okresowego wap-
nowania gleb i zrównoważo-
nego nawożenia azotowego,

• wysiew zaprawionego, kwali-
fi kowanego materiału siewne-
go,

• przestrzeganie optymalnego 
terminu i normy wysiewu,

• rezygnacja z bronowania plan-
tacji w warunkach zagrożenia 
suchą zgnilizną kapustnych,

• zwalczanie samosiewów 
i chwastów roślin krzyżo-
wych,

• eliminowanie zachwaszczenia 
z poboczy plantacji rzepako-
wych,

• zwalczanie szkodników

Metoda hodowlana
W integrowanej ochronie zaleca-

na jest uprawa odmian o wysokiej 
odporności na choroby, zwłaszcza 
takie jak: sucha zgnilizna kapust-
nych, czerń krzyżowych czy zgni-
lizna twardzikowa. Uprawa od-
mian o podwyższonej odporności 
sprawia, że ochrona jest łatwiejsza, 
ponieważ infekcja przebiega dużo 
wolniej, a jednocześnie nie są po-
rażane wszystkie rośliny. Odmiany 
rzepaku o podwyższonej odporno-
ści w sposób naturalny bronią się 
przed sprawcami chorób.
Metoda chemiczna

Ochrona chemiczna rzepaku 
przed chorobami polega głównie 
na zaprawianiu nasion oraz prze-
prowadzaniu oprysków roślin od-
powiednimi fungicydami. Plantacje 
powinny być systematycznie moni-
torowane, a sygnałem do podjęcia 
decyzji o chemicznej ochronie jest 
pojawienie się pierwszych objawów 
porażenia na roślinach. Gdy zagro-
żenie chorobą jest bardzo duże i zo-
stał przekroczony próg szkodliwo-
ści  należy niezwłocznie wykonać 
zabieg grzybobójczy. Wykorzy-
stanie wartości progowych można 
odnieść do zwalczania grzybów 
powodujących takie choroby Jak: 
suchą zgniliznę kapustnych czerń 
krzyżowych, szarą pleśń czy cy-
lindrosporiozę. Natomiast w przy-
padku zwalczania zgnilizny twar-
dzikowej powinno wykonywać się  
zabieg profi laktyczny przy użyciu 
odpowiedniego fungicydu.

Progi ekonomicznej szkodliwości 
należy rozpatrywać indywidualnie 
dla każdej plantacji czy odmiany. 
Wyższe wartości dotyczą obser-
wacji jesiennych, niższe zaś stanu 
plantacji na wiosnę. Zabiegi wyko-
nywane w zaawansowanych fazach 
rozwojowych powinno stosować się 
tylko w razie konieczności.

A. Świderek
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Największym producentem czosn-
ku w świecie są Chiny (19 mln t), 
w Europie zdecydowanie domi-
nuje Hiszpania, gdzie zbiory osią-
gają poziom 180 tys. t, co stanowi 
ponad 50% całej unijnej produkcji.  
W Polsce czosnek uprawiany jest na 
powierzchni około 3000 hektarów, 
z czego przede wszystkim w oko-
licach Zamościa, Zielonej Góry, 
Poznania i Warszawy, a pośród tej 
ostatniej w Nowym Dworze, Bło-
niach i Ożarowie. 

Według danych GUS w 2015 roku 
Polska największe ilości czosnku 
importowała z Egiptu (1246 ton), 
Hiszpanii (1161 ton), Portugalii 
(677 ton ) oraz Chin (42 tony ). Jed-
nak warto podkreślić, że polscy kon-
sumenci preferują czosnek z krajo-
wych upraw, niż produkt importo-
wany, co dodatkowo przemawia za 
rozpowszechnieniem upraw tego 
warzywa. Czosnek jest uprawia-
ny w Polsce od bardzo dawna. Ze 
względu na potwierdzone naukowo 
jego walory zdrowotne, wzrastające 
zainteresowanie medycyną natural-
ną, a także coraz większe zapotrze-
bowanie ze strony przemysłu farma-
ceutycznego i spożywczego, w tym 
przetwórstwa, uprawa tego warzy-
wa staje się bardzo opłacalna, a jej 
areał systematycznie rośnie.

Warunki, jakich wymaga czosnek 
to:
• gleba żyzna, bogata w próch-

nicę lub gliniasto-piaszczysta 
bądź czarnoziemy,

• gleba zasobna w wodę, ale prze-
puszczalna,

• gleba o odczynie obojętnym,
• gleba wolna od upraw warzyw 

i ozdobnych roślin cebulowych 
na przełomie 5 lat wstecz,

• dobry przedplon stanowią zbo-
ża (poza owsem), fasola, groch, 
ogórki i pomidory,

• niezalecane przedplony ze 
względu na niszczyka zjadliwe-
go i grzyby z rodzaju Fusarium, 
to: 

• cebulowe: cebula, czosnek, 
por, siedmiolatka

• korzeniowe: pietruszka, seler
• bobowate: bób, bobik, koni-

czyna, lucerna
• psiankowate: ziemniak
• zboża: owies 

Uprawa roli
Na 2–3 tygodnie przed sadzeniem 

ząbków wykonuje się orkę na głę-
bokość około 25 cm, następnie bro-
nuje pole i wysiewa nawozy mine-
ralne. Po wysiewie nawozów trzeba 
dokładnie uprawić glebę, aby wy-
eliminować grudy, które utrudnia-
ją sadzenie ząbków. Niewskazane 
jest zbyt częste spulchnianie gleby, 
gdyż może prowadzić to do jej roz-
pylenia, pogorszenia struktury, nad-
miernego przesuszenia, a przede 
wszystkim do przyspieszenia mine-
ralizacji próchnicy.

Nawożenie
Czosnek ma duże wymagania 

pokarmowe. Można stosować na-
wożenie organiczne lub mineralne. 
Przed posadzeniem czosnku na 100 
m2 uprawy stosuje się około 200-
300 kg obornika lub od 300 do 500 
kg kompostu. W przypadku uprawy 
czosnku ozimego obornik należy 
wnieść pod przedplon. Nawożenie 
organiczne ogranicza występowanie 
patogenów glebowych. Przy braku 
obornika można stosować nawozy 
zielone (wyka, peluszka, łubin lub 
ich mieszanki, gorczycę, facelię) lub 

pociętą słomę, wzbogaconą mocz-
nikiem. Stosowanie nawozów mi-
neralnych powinno być uzależnione 
od zasobności składników mineral-
nych występujących w glebie. Przy 
ich średniej zawartości stosuje się na 
1 ha: 100 kg N (azotu), 120-200 kg 
K (potasu), około 100 kg P (fosfo-
ru), 50-60 kg Mg (magnezu) i 1000-
1200 kg Ca (wapnia). Azot można 
stosować w dawkach dzielonych. 
Pierwszą wysiewa się przed sadze-
niem, kolejne pogłównie. Ostatnia 
dawka azotu powinna być wniesio-
na na miesiąc przed planowanym 
zbiorem. Ponieważ czosnek ma duże 
wymagania względem siarki, która 
również poprawia działanie azotu 
warto zastosować siarczan magne-
zu lub siarczan potasu. Nawozy 
zawierające chlorki (sól potasowa) 
są szkodliwe dla czosnku. Czosnek 
reaguje korzystnie na nawożenie mi-
kroelementami, szczególnie manga-
nem, miedzią, borem i cynkiem. 

Sadzenie. Do sadzenia najlepiej 
używać materiału kwalifi kowane-
go. Rozdzielenie główek (tzw. roz-
ząbkowanie) należy przeprowadzać 
delikatnie, aby nie uszkodzić łusek 
okrywających. Sadzić należy ząb-
ki duże i średnie, gdyż tylko z nich 
uzyskuje się plon handlowy. Przed 
sadzeniem warto zaprawić ząbki po-
przez moczenie w roztworze fungi-
cydu Rovral Flo 255 SC (0,4%). Po 
zabiegu ząbki należy lekko przesu-
szyć. 

Termin sadzenia czosnku jesienne-
go przypada na koniec września do 
pierwszej dekady października, na-
leży go dobrać tak, aby ząbki zdąży-
ły się ukorzenić i wytworzyć zieloną 
„szpilkę” liści. Nie mogą się jednak 
nadmiernie rozwinąć, aby nie prze-
marzły.

Agrotechnologia produkcji czosnku 
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Rozstawa rzędów przy sadzeniu 
ręcznym wynosi 15-20 cm, a od-
stęp między ząbkami 7-15 cm. Przy 
sadzeniu sadzarką rozstawa rzędów 
zwykle wynosi 40–45 cm, a odle-
głość między ząbkami 15–20 cm. 
Głębokość sadzenia na plantacji 
nieściółkowanej powinna wyno-
sić 5 cm, natomiast ściółkowanej 
2,5–3 cm. Na obsadzenie 1 ha po-
trzeba 600–1200 kg materiału sa-
dzeniowego, w zależności od wiel-
kości ząbków. Po sadzeniu glebę 
można opryskać herbicydami zgod-
nie z programem ochrony. Ściółkę 
(słomę) można rozłożyć po wystą-
pieniu pierwszych większych przy-
mrozków. Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku ściółkowania, trze-
ba zwiększyć dawkę podawanego 
wiosną azotu. 

Dobór i charakterystyka 
polskich odmian czosnku

Do sadzenia należy wybierać 
rodzime odmiany (rody), gdyż są 
one najlepiej przystosowane do na-
szych warunków klimatycznych, 
a do tego posiadają dużo lepszy 
smak oraz aromat.  Hodowla czosn-
ku w Polsce prowadzona jest głów-
nie w Krakowskiej Hodowli Roślin 
Ogrodniczych „POLAN”. W chwi-
li obecnej w Krajowym Rejestrze 
wpisanych jest 6 odmian czosnku, 4 
formy ozime (Arkus, Harnaś, Mega, 
Ornak)  i 2 formy jare (Jankiel, Ja-
rus). Jednak w produkcji znajduje 
się nieco więcej polskich odmian.  
Czosnek można podzielić na dwie 
grupy: strzałkujący (twardołody-
gowy) i niestrzałkujący (miękko-
łodygowy). Czosnek strzałkujący 
charakteryzuje się wytwarzaniem 
pędów kwiatostanowych zakoń-
czonych cebulkami powietrznymi. 
Wyróżnia się m.in. bardzo silnym 
wzrostem. Główki takiego czosn-
ku są bardzo regularne i duże oraz 

złożone z jednego okółka ząbków, 
które są cienko okryte łuskami 
i dlatego nie są zalecane do dłu-
giego przechowywania. Natomiast 
czosnek miękkołodygowy posiada 
nieregularne  ząbki w główce, któ-
re zazwyczaj ułożone są spiralnie. 
Łuski nasienne są grube i taki czo-
snek można bardzo długo przecho-
wywać. 

Odmiany zimujące 
Harnaś (KHNO Polan) to wcze-

sna zimująca odmiana strzałkująca. 
W szarych główkach o masie 60–
80 g znajduje się od 8 do 13 fi oleto-
wych ząbków. Łuska ściśle przyle-
ga do ząbków. Odmiana o wysokim 
plonie ogólnym polecana jest do 
bezpośredniego spożycia oraz dla 
przemysłu przetwórczego i farma-
ceutycznego.

Fot. 1. Odmiana Harnaś

Arkus (KHNO Polan) to średnio 
wczesna zimująca odmiana strzał-
kująca, dojrzewająca około 7 dni 
później niż Harnaś. Tworzy biało-
fi oletowe główki z żyłkami o masie 
50–60 g, w których znajduje się od 
4 do 7 ząbków okrytych fi oletowo-
brązową łuską. Odmiana jest pole-
cana do bezpośredniego spożycia 
i do zaopatrzenia przemysłu farma-
ceutycznego. Plon ogólny jest wy-
soki, główki długo zachowują przy-
datność do spożycia.

Fot. 2. Odmiana Arkus

Ornak (KHNO Polan) to średnio 
późna zimująca odmiana strzałkują-
ca o dużej masie ząbków i najwięk-
szych główkach (60–100 g), długo 
zachowująca świeżość. Główki 
o białej barwie z fi oletowymi żyłka-
mi wiążą po 4–8 ząbków okrytych 
białą łuską, o łagodnym smaku. 
Odmiana daje wysoki plon ogólny 
i jest polecana do bezpośredniego 
spożycia oraz zaopatrzenia przemy-
słu farmaceutycznego.

Fot. 3. Odmiana Ornak 

Mega (KHNO Polan) to średnio 
wczesna odmiana czosnku ozimego, 
szczególnie polecana dla przemysłu 
farmaceutycznego za sprawą bardzo 
wysokiej zawartości składników 
czynnych. Doceniono ją w 2001 
roku na MTP przyznając Złoty Me-
dal Polagra Farm. Mega tworzy 
średniej wielkości, białofi oletowe 
główki złożone z nielicznych (3-5 
sztuk), dużych ząbków okrytych ja-
snofi oletową łuską. Główki są śred-
niej wielkości, średnia masa wynosi 
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40-50 g. Mega to odmiana o najin-
tensywniejszym aromacie i smaku 
bardzo dużych ząbków, nielicznych 
w główce 

Fot. 4. Odmiana Mega

Ceves (Gospodarstwo Rolno-
Ogrodnicze Łukasz Knafel) to 
bardzo wczesna (nowalijka), plenna 
odmiana zimująca, przydatna także 
do użytku letnio-jesiennego. Głów-
ki mają średnią wielkość, są kuliste 
do kulistospłaszczonych, okryte 
białofi oletową, dobrze przylegają-
cą łuską ze średnim użyłkowaniem. 
Ząbki w główce są dość liczne, 
średniej wielkości do dużych, uło-
żone pierścieniowo. Łuski okrywa-
jące barwy różowobeżowej dobrze 
przylegają do ząbków, miąższ jest 
biały do kremowego. 

Fot. 5. Odmiana Ceves

Odmiany jare 
Jankiel (Gospodarstwo Rolno-

Ogrodnicze Łukasz Knafel) to od-
miana jara, niestrzałkująca o śred-
niej wczesności przeznaczona do 
użytku od jesieni do wiosny, nada-

jąca się do konsumpcji i przetwór-
stwa. Główki średniej wielkości do 
dużych są owalne z lekko wklęsłą 
piętką, dobrze się przechowują. Łu-
ska okrywająca jest biała do szarej, 
cienka do średnio grubej. Liczba 
ząbków w główce, podobnie jak 
ich wielkość jest średnia do dużej, 
ułożenie ząbków okółkowe, ścisłe. 
Łuska okrywająca jest jasna różo-
wobeżowa, miąższ biały do jasno-
kremowego. 

Fot. 6. Odmiana Jankiel

Jarus (KHNO Polan) odmia-
na wyróżniająca się zróżnicowaną 
wielkością ząbków w główce. Ide-
alnie nadaje się do długotrwałego 
przechowywania. Masa główki wy-
nosi około 35g, a w główce zazwy-
czaj znajduje się od 7 do 12 ząbków 
o kremowej barwie. Okryte są per-
łowymi i mocno przylegającymi łu-
skami. 

Fot. 7. Odmiana Jarus

Zwalczanie chwastów
Na plantacji czosnku można 

stosować zabiegi mechaniczne 

(pielenie ręczne, pielenie mecha-
niczne z użyciem nowoczesnych 
pielników, zabiegi termiczne (wy-
palanie chwastów) i ochronę che-
miczną z użyciem herbicydów.  
Zachwaszczenie czosnku można 
również ograniczać poprzez ściół-
kowanie gleby materiałami nie-
przepuszczającymi światła – czar-
ną folią polietylenową lub czarną 
włókniną polipropylenową, a także 
materiałami organicznymi takimi 
jak: torf, kora, rozdrobniona słoma. 
Ściółki z foli czy włókniny rozkła-
da się przed sadzeniem, a w wycię-
te w odpowiedniej rozstawie otwory 
sadzi ząbki czosnku. Ściółkowanie 
materiałami organicznymi wykonu-
je się po wschodach roślin czosnku.

Metodę chemiczną z użyciem 
glifosatu stosujemy po zbiorze 
przedplonu do zwalczania głównie  
chwastów wieloletnich. Przeciwko 
chwastom dwu- i jednoliściennym  
dobór herbicydów jest bardzo ogra-
niczony. Brak jest obecnie jakich-
kolwiek zarejestrowanych środ-
ków w uprawie  czosnku. Jednak 
PIORIN w Metodyce integrowanej 
produkcji czosnku (2016) wskazu-
je na możliwość stosowania pen-
dimetaliny (np. Stomp 330 EC) do 
zwalczania m.in. komosy białej, ja-
snoty, szarłatu szorstkiego, gwiazd-
nicy pospolitej, przytulii czepnej, 
chwastnicy jednostronnej, włośnic. 
Do zwalczania chwastów jednoli-
ściennych PIORIN proponuje gra-
minicydy, takie jak: Fusilade Forte 
150 EC lub Targa Super 05 EC). 

Choroby czosnku.
Głównym źródłem chorób jest złej 

jakości materiał sadzeniakowy, nie-
przestrzeganie prawidłowego zmia-
nowania i uprawa w monokulturze.

Uprawom czosnku zagrażają wi-
rusy, a w ich  rozprzestrzenianiu 
główną rolę odgrywają roztocza. 
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Wynikiem porażenia są żółte, chlo-
rotyczne odbarwienia liści.  Po wy-
stąpieniu objawów wirozy należy 
jak najszybciej usunąć całe rośliny, 
aby ograniczyć rozprzestrzenianie 
się wirusów.

Najgroźniejszą chorobą grzy-
bową jest fuzaryjna zgnilizna ce-
bul, a jej sprawcą są znajdujące się 
w glebie zarodniki. Występuje na 
glebach zwięzłych i podmokłych 
i w źle ułożonym płodozmianie. 
Pierwszym objawem jest żółknięcie 
i zasychanie końców liści, a później 
więdnięcie i zamieranie roślin oraz 
zgnilizna korzeni i całych główek. 
Między łuskami ząbków występu-
je biały lub różowy nalot grzybni. 
Należy przestrzegać przerw w upra-
wie czosnku, stosować nieporażony 
materiał sadzeniakowy, unikać gleb 
wilgotnych. Inną chorobą grzybową 
jest biała zgnilizna wywołana przez 
grzyb Sclerotinum cepivorum. Biała 
grzybnia znajduje się na piętce ce-
bul, nawet do obwodu główek. Jed-
nak najbardziej charakterystyczne 
są czarne, drobne skleroty, przypo-
minające ziarna maku. Rozwojowi 
agrofagu sprzyja bardzo wilgotna 
i słabo przepuszczalna gleba oraz 
chłód. Grzyb nie wytwarza zarod-
ników a rozprzestrzenia się za po-
mocą strzępek grzybni oraz sklerot. 
Przerwa w uprawie czosnku na za-
rażonym polu wynosi do ponad 8 
lat. 

Do  zabezpieczania ząbków czosn-
ku przed białą zgnilizną i szarą ple-
śnią można użyć Zaprawy Nasiennej 
T 75 DS/WS.  W ochronie przed bia-
łą zgnilizną cebul w trakcie wegeta-
cji oraz przed zgnilizną szyjki przed 
zbiorem i w trakcie przechowywa-
nia (grzyby Botrytis ssp.) skuteczne 
będą: Rovral Aquafl o 500 SC (ipro-
dion; w dawce 1 l/ha) lub Switch 
62,5 WG (cyprodynil, fl udioksonil; 
1 kg/ha). Do zabezpieczenia czosn-

ku przed patogenami odglebowymi 
można użyć także preparatów bio-
logicznych: Rhizo Vital 42 (Ba-
cillus amyloliquefaciens) czy Ri-
zocore (Trichoderma harzianum). 
Efektywny bywa także Polyversum 
WP (Pythium oligandrum; 0,1–0,2 
kg/ha). Natomiast do regeneracji 
uszkodzonych korzeni można za-
stosować preparaty biotechnicz-
ne na bazie alg morskich (głównie 
Ascophyllum nodosum): np. Bio-al-
geen S90 w dawce 0,2–0,3%, Go-
ëmar Goteo (1–2 l/ha) czy Alginure 
(3–5 l/ha). W czasie przechowywa-
nia czosnku może pojawić się także 
zielona zgnilizna czosnku (penici-
lioza), której sprawcami są grzyby 
rodzaju Penicillium ssp.  Początko-
wo tworzą się drobne wodniste pla-
my, ząbki stają się miękkie, tworzy 
się pylący niebieskozielonkawy na-
lot zarodników i ząbki przekształca-
ją się w zbutwiałą masę, na której 
rozwija się sucha zgnilizna.  Rów-
nocześnie może pojawić się inna 
choroba grzybowa, plamistość ce-
bul czosnku, wtedy ząbki ciemnieją. 
Szybki rozwój choroby następuje 
podczas przetrzymywania główek 
w opakowaniach foliowych, w cie-
płych warunkach, np. na półkach 
sklepowych. W trakcie składowania 
pojemniki i pomieszczenia powinny 
być odkażone np. preparatami Dan-
ton lub Clorox (podchloryn sodu; 
w stężeniu 0,5-2%); Menno Flora-
des 90 SL (kwas benzoesowy; 2%); 
Huwa-San TR 50 (nadtlenek wodo-
ru i jony srebra; 2–5%).

Innymi groźnymi chorobami są 
bakteriozy. Zgnilizny bakteryjne 
powodują głównie Pectobacterium 
carotovorum, Burkholderia gla-
dioli pv. alliicola, B. cepacia. Źró-
dłem zakażenia może być chory  
materiał sadzeniakowy, zranienia 
mechaniczne oraz owady, będące 
szkodnikami czosnku. Nie należy 

przyspieszać ani opóźniać terminu 
zbioru główek. Unikać ich uszka-
dzania w czasie zbioru i transportu. 
Ząbki należy sadzić niezbyt gęsto, 
do dobrze zdrenowanej, przewie-
trzanej gleby, nie stosować zbyt 
dużych dawek azotu w nawożeniu 
mineralnym. Należy przestrzegać 
zasad zmianowania w celu unik-
nięcia uszkodzeń cebul przez ni-
cienie. Opryskiwanie preparatem 
Huwa-San TR 50 (nadtlenek wo-
doru i jony srebra) może chwilowo 
poprawić zdrowotność roślin, a wy-
ciąg z grejpfruta może ograniczyć 
populację bakterii. 

Szkodniki
Błotniszka czosnkówka to mu-

chówka, która pojawia się na plan-
tacji czosnku wczesną wiosną 
i w okresie wyrastania liści składa 
jaja. Żerujące larwy uszkadzają li-
ście, co może doprowadzić do cał-
kowitego zamierania roślin. Pod-
czas ciepłej pogody na liściach 
mogą występować drobne, srebrzy-
ste plamki, w których obrębie wi-
doczne są czarne, drobne grudki. 
Przy dużym nasileniu liście żółkną 
i mogą zasychać. Jest to efekt żero-
wania wciornastków, a czarne grud-
ki – odchody tego szkodnika świad-
czą o aktywności owadów. Obecnie 
nie ma zarejestrowanych zoocydów 
do walki z wymienionymi szkod-
nikami, a stosowanie pyretroidów 
w okresach występowania muchó-
wek błotniszki na plantacji, bądź 
stwierdzenia aktywnych wciornast-
ków, jest niedozwolone. 

Niszczyk zjadliwy to nicień, 
który uszkadza piętkę i korzenie 
czosnku, czym powoduje zahamo-
wanie wzrostu i zamieranie roślin. 
Z powodu braku możliwości che-
micznej walki z tym szkodnikiem 
należy prowadzić działania zapo-
biegawcze, z których najważniejsze 
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to przestrzeganie przerwy w upra-
wie czosnku przez 5-8 lat i unika-
nie uprawy po roślinach żywiciel-
skich (owies, pietruszka, seler, bób,  
ziemniak). 

Zbiór czosnku możemy przepro-
wadzać ręcznie lub mechanicznie. 
Po zbiorze ręcznym całe rośliny 
suszymy w powiązanych i podwie-
szonych wiązkach, a następnie ogła-
wiamy i doczyszczamy. Zbiór kom-
bajnowy, zależnie od typu maszyny 
polega na wstępnym ogławianiu 
i wykopywaniu cebul. 

Opłacalność produkcji czosnku
Produkcja czosnku w Polsce, 

pomimo że jest narażona na wie-
le zagrożeń związanych przede 
wszystkim z przebiegiem pogody 
(przezimowanie plantacji oraz dal-

sza wegetacja roślin uzależniona od 
braku lub nadmiaru opadów), jest 
w dalszym ciągu opłacalna. Produ-
cenci nie muszą się obawiać braku 
zbytu, gdyż rodzima produkcja po-
krywa tylko około 30% zapotrze-
bowania rynku krajowego. Zmienić 
się jednak powinien sposób handlu 
polskim czosnkiem, tak aby był on 
dostępny w dużych sklepach i w ten 
sposób miał szansę konkurowania 
z czosnkiem importowanym.

Prof. dr hab. Hanna Klikocka1, 
dr inż. Teresa Wyłupek1,2

1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
2PIORIN Lublin
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Inspekcja weterynaryjna co ja-
kiś czas wykrywa na wschodzie 
kraju nowe ogniska ASF. Choroba 
w głównej mierze dotyka małych 
gospodarstw, mających po kilka 
lub kilkanaście sztuk świń.

Przez okres trzech tygodni 
w czerwcu br. odkryto i zlikwido-
wano 14 ognisk  ASF.  Odnotowano 
również przypadki ASF u dzików, 
gdzie do analogicznego okresu  od 
początku wystąpienia choroby za-
notowano 362 przypadki.

Wszystkie odkryte w czerwcu 
ogniska ASF  znajdowały się w  
województwach lubelskim, podla-
skim i mazowieckim, w gospodar-
stwach utrzymujących od kilku do 
kilkunastu sztuk trzody.

Mimo ASF eksport wieprzowiny 
rośnie. Zdaniem analityków Banku 
Zachodniego WBK w pierwszym 
kwartale tego roku wyeksporto-

wano 125 tys .ton wieprzowiny, 
o 20% więcej w porównaniu z ana-
logicznym okresem roku ubiegłe-
go. Wzrost cen w obrocie han-
dlowym spowodował, że wartość 
sprzedaży zagranicznej wyrażona 
w euro podskoczyła aż o 43%.

Krajowi eksporterzy zwiększali 
sprzedaż poza UE, w tym do USA, 
Kanady oraz Chile. Pojawiła się 
nawet sprzedaż do Nowej Zelandii. 
Łącznie eksport poza UE wzrósł 
o 55%. Lata 2014-2015 były bardzo 
trudne dla branży mięsnej, głównie 
z uwagi na nasycenie rynku unijne-
go oraz ograniczenia w eksporcie 
poza Wspólnotę. Obecnie handel 
zagraniczny nadal jest utrudniony, 
jednak przedsiębiorcy korzystają 
z poprawy sytuacji na światowym 
rynku wieprzowiny, która nastą-
piła z początkiem ubiegłego roku. 
Polskie fi rmy zwiększają sprzedaż 

nie tylko na rynki zagraniczne, ale 
też coraz skuteczniej dywersyfi ku-
ją kierunki sprzedaży. Udział UE 
w grupie odbiorców polskiej wie-
przowiny w pierwszym kwartale  
spadł do 70% wobec 77% w pierw-
szym kwartale 2016r.

Trudna sytuacja polskich produ-
centów utrzymująca się od ponad 
trzech lat  jest wynikiem wystę-
pującego  afrykańskiego pomoru 
świń. W lutym 2014 r.  Białoruś 
,Rosja i Kazachstan wprowadziły 
embargo na import wieprzowiny 
z całej UE. Dodatkowo, z uwagi na 
wystąpienie wirusa w naszym kra-
ju, embargo na polską wieprzowi-
nę wprowadzili duzi odbiorcy tego 
rodzaju mięsa z Azji /m.in. Chiny, 
Japonia , Korea Płd.

Zakaz importu w zasadniczy 
sposób zmienił strukturę i wolu-
men polskiej wieprzowiny. Utratę 

ASF, a eksport wieprzowiny
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rynków wschodnich przedsiębior-
cy próbowali zrekompensować 
zwiększając eksport na rynek unij-
ny, jednak tylko część mięsa udało 
się w ten sposób zagospodarować. 
W efekcie w 2014 r. nastąpił spadek 
sprzedaży zagranicznej. Rok 2016 
przyniósł poprawę  sytuacji na glo-
balnym rynku. Zanotowano istotny 
wzrost popytu głównie ze strony 
Chin, które mocno zwiększyły za-
kupy mięsa. To z kolei w sposób 
bezpośredni przełożyło się na sy-
tuację na rynku unijnym. Ponieważ 
z uwagi na obecność ognisk ASF 
polscy eksporterzy nie mogli wy-
słać swojej produkcji bezpośred-
nio do Państwa Środka, zwiększali 
sprzedaż do Hongkongu, zwane-
go „bramą do Chin”. W ubiegłym 
roku do Hongkongu trafi ło 39 tys 
ton mięsa nieprzetworzonego tj. 
o 67% więcej niż rok wcześniej. 
Niestety, od początku 2017 r. dyna-

mika polskiego eksportu do Hong-
kongu wyhamowała. Z danych Ko-
misji Europejskiej wynika, że cały 
unijny eksport do Chin zmniejszył 
się o 1% w pierwszym kwartale, 
ale na razie jest zbyt wcześnie, aby 
jednoznacznie stwierdzić, czy jest 
to jedynie czasowe zmniejszenie 
zakupów Chin, czy też pierwsza 
oznaka trwałego spadku chińskie-
go popytu.

Od kilkunastu miesięcy zwięk-
sza się również polski eksport wy-
branych elementów tusz na rynek 
amerykański. W 2016 roku wolu-
men sprzedaży do USA osiągnął 30 
tys. ton i był o 24% wyższy w re-
lacji rocznej. Oprócz tych dwóch 
najważniejszych rynków trzecich 
polskie fi rmy rozwijały sprzedaż 
w Kanadzie, Wietnamie, a nawet 
w Chile.

Sektor wieprzowiny działa w wa-
runkach dużej zmienności cen 

żywca. Jest to charakterystyczne 
nie tylko dla polskiego rynku, ale 
dla całej Unii Europejskiej. War-
to pamiętać ,że głównym czynni-
kiem, który oddziałuje na poziom 
cen trzody, jest sytuacja popytowo- 
podażowa w UE i na świecie. Kra-
jowe uwarunkowania odgrywają 
obecnie  relatywnie niewielką rolę.

Obecnie popyt na wieprzowinę 
na rynku unijnym oraz światowym 
jest wysoki. To znajduje odzwier-
ciedlenie w poziomie cen skupu 
trzody. Z danych MRiRW wyni-
ka ,że w  trzecim tygodniu maja 
za kg żywca na rynku krajowym 
zakłady płaciły średnio 5,66 zł., 
czyli o 21% więcej niż rok wcze-
śniej oraz o 15% więcej niż średnia 
w tych samych tygodniach w la-
tach 2012-2016. Sezonowy szczyt 
cen jest spodziewany w trzecim 
kwartale  br.

A. Świderek

Natura 2000  jest jedną z form 
ochrony przyrody. Obszary Na-
tura 2000 wyznaczane są w Pol-
sce od momentu wejścia  nasze-
go kraju do Unii Europejskiej 
do chwili obecnej. Celem dzia-
łania europejskiej sieci obsza-
rów chronionych Natura 2000 
jest zahamowanie wymierania 
zagrożonych gatunków roślin 
i zwierząt oraz troska o zacho-
wanie bioróżnorodności na tere-
nie całej Europy.  

 Gospodarowanie na obszarach 
Natura 2000 nie jest łatwe, bo wią-
że się z pewnymi utrudnieniami 
związanymi z przepisami jakie na-
kłada ustawa o ochronie przyrody. 
W utrzymaniu tego typu obszarów 
w krajobrazie wiejskim pomoże za-
pewne wsparcie jakie ma ruszyć już 

niebawem, bo w III  kwartale tego 
roku. 

Postaramy się na łamach tego biu-
letynu przedstawić Państwu podsta-
wowe zasady jakie należy spełnić 
by uzyskać to dofi nansowanie. Za-
sady, które obowiązują zaprezentu-
jemy Państwu na podstawie projek-
tu rozporządzenia, który jest już na 
etapie rozpatrywania przez komisję 

prawniczą w Rządowym Centrum 
Legislacji. 

Podstawowym kryterium uzyska-
nia tego wsparcia jest posiadanie 
gruntów rolnych, które  stanowią  
własność rolnika lub dzierżawę. 
Drugim kryterium wsparcia jest 
posiadanie trwałych użytków zie-
lonych na obszarach Natura 2000, 
w ilości co najmniej 1 ha. 

Wsparcie dla rolników na obszarach Natura 2000
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Pomoc jest przyznawana 
do takich inwestycji jak:

• budowy, przebudowy, remontu 
budynków wykorzystywanych 
w produkcji zwierzęcej (dotyczy 
to gatunków zwierząt trawożer-
nych),

• zakupu nowych maszyn lub urzą-
dzeń do przygotowania, składo-
wania lub zadawania pasz, poje-
nia, pozyskiwania lub przecho-
wywania mleka, przechowywania 
odchodów zwierzęcych,

• wyposażenia położonych na ob-
szarze Natura 2000 trwałych użyt-
ków zielonych, na których są wy-
pasane zwierzęta, lub wybiegów 
dla zwierząt, 

• zakupu nowych maszyn lub urzą-
dzeń przeznaczonych do utrzyma-
nia trwałych użytków zielonych 
tj.: maszyny do koszenia traw, 
wały, agregatory do renowacji łąk, 
urządzenia do zbioru skoszonej 
biomasy, prasy rolujące, przycze-
py do sianokiszonek, wozy aseni-
zacyjne, rozrzutnik obornika, cią-
gniki rolnicze.
Maksymalny limit pomocy to 500 

tysięcy złotych z tym, że limit ten 
na inwestycje niezwiązane z bu-
dową czy modernizacją budynków 
inwentarskich wynosi 200 tys. zł. 
Wysokość dofi nansowania inwesty-
cji w postaci budowy czy też zakupu 
maszyny wynosi 60% w przypadku 
inwestycji realizowanej przez mło-
dego rolnika, 50% kosztów kwali-
fi kowanych w przypadku operacji 
realizowanej przez pozostałych rol-
ników. 

Termin składania wniosków powi-
nien przypadać na III lub IV kwartał 
tego roku. Zostanie określony i po-
dany do informacji publicznej na 
stronie internetowej ARiMR. Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa udostępni również for-
mularz o przyznanie pomocy, wzór 

biznesplanu, wzory oświadczeń 
oraz formularz wniosku o płatność. 
Wniosek o przyznanie pomocy bę-
dzie można składać w wyznaczo-
nym terminie w oddziale regional-
nym Agencji. 

O przyznaniu pomocy będzie de-
cydować ilość przyznanych przez 
Agencję punktów. Im więcej punk-
tów tym większa szansa na podpisa-
nie umowy z ARiMR na realizację 
założonej w biznesplanie inwestycji.  

Kryteriami przyznawania 
tych punktów są następujące:

• posiadanie trwałych użytków zie-
lonych na obszarach Natura 2000, 
do powierzchni 100 ha – 1 punkt 
za każdy hektar, powyżej 100 ha – 
przyznaje się punkty według wzoru 
określonego w projekcie rozporzą-
dzenia,

• udział trwałych użytków zielonych 
wartościowych pod względem śro-
dowiskowym w odniesieniu do 
powierzchni trwałych użytków 
zielonych położonych na obsza-
rach Natura 2000  wynoszący 
30% - przyznaje się 10 punktów, 
powyżej 30% i nie więcej niż 75% 
- przyznaje się punkty wg wzoru 
określonego w rozporządzeniu, 

• udział trwałych użytków zielonych 
położonych na obszarach Natura 
2000 w odniesieniu do łącznej po-
wierzchni wszystkich użytków rol-
nych wynoszący 30% - przyznaje 
się 10 punktów, powyżej 30% i nie 
więcej niż 60% - przyznaje się 20 
punktów, powyżej 60% - przyzna-
je się 30 punktów,

• jeśli operacja obejmuje realizację 
przynajmniej jednej inwestycji 
związanej z działaniami obligato-
ryjnymi jakie wynikają z planu za-
dań ochronnych lub planu ochrony 
ustanowionych dla danego obsza-
ru Natura 2000 – przyznaje się 20 
punktów, 

• operacja jest realizowana przez 
młodego rolnika – przyznaje się 20 
punktów. 

Rolnik po podpisaniu  umowy 
z Agencją Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w zakresie 
realizacji inwestycji będzie zobo-

wiązany do min.:
• osiągnięcia wskaźników realizacji 

operacji,
• prowadzenia oddzielnego syste-

mu rachunkowości na formularzu 
udostępnionym przez Agencję, 

• przechowywania dokumentów 
związanych z przyznaną pomocą,

• prowadzenie na TUZ położonych 
na obszarach Natura 2000 wypasu 
zwierząt   trawożernych,

• utrzymanie z tolerancją do 15%, 
co najmniej takiej powierzchni 
trwałych użytków zielonych poło-
żonych na obszarach Natura 2000, 
która miała wpływ na przyznanie 
pomocy.
W naszym województwie obszary 

Natura 2000 zajmują obecnie po-
wierzchnię 371 096 ha, tj. 14,77%. 
Należy zaznaczyć, że wyróżniamy 
dwa typy tych obszarów tzn. specjal-
ne obszary ochrony siedlisk (SOO) - 
3,9 % oraz obszary specjalnej ochro-
ny ptaków (OSO) - 13,3%. Myślę, 
że program  wparcia gospodarstw 
położonych na obszarach Natura 
2000, który niebawem będzie już 
dostępny,  powinien zainteresować 
producentów rolnych  mających za-
miar inwestowania w gospodarstwa 
rolne położone na tych obszarach. 

 Małgorzata Karasek

Opracowano na podstawie pro-
jektu rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy 
fi nansowej na operację typu „ In-
westycje w gospodarstwach położo-
nych na obszarach Natura 2000 
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Jeżeli posiadasz w swoim gospo-
darstwie więcej niż 15 ha gruntów or-
nych to jesteś zobowiązany do prze-
znaczenia co najmniej 5% gruntów 
ornych w gospodarstwie na obszary 
proekologiczne. Wybór określonych 
obszarów proekologicznych i dekla-
racja ich we wniosku obszarowym 
wiąże się z zachowaniem przez rol-
nika założeń, terminów i przepisów, 
o których mowa jest w tym artykule. 
Obszary proekologiczne (EFA) to:

► Grunty ugorowane – na których 
nie jest prowadzona produkcja rolna 
(muszą od 5 lat pozostawać grunta-
mi ornymi); w okresie od 1 stycznia 
do 31 lipca grunt powinien być ugo-
rowany (po upływie tego terminu 
będzie możliwe rozpoczęcie pro-
dukcji rolnej). 

W przypadku gruntów ugorowa-
nych*, uznaje się je za pozostające 
w stanie nadającym się do wypasu 
lub uprawy, jeżeli został na nich 
przeprowadzony przynajmniej je-
den zabieg agrotechniczny mający 
na celu usunięcie lub zniszczenie 
niepożądanej roślinności, w termi-
nie do dnia 31 października. 

Na ugorach uznawanych za obszar 
proekologiczny:  
• obowiązuje zakaz wysiewu i upra-

wy gatunków roślin na cele pro-
dukcyjne, w tym zakaz wypasu 
i koszenia, 

• dopuszcza się stosowanie herbi-
cydów w celu przeciwdziałania 
wkraczaniu niepożądanej roślin-
ności (zgodne z zasadą wzajemnej 
zgodności), 

• dopuszcza się wysiew miesza-

nek nasion roślin polnych w celu 
zwiększenia korzyści płynących 
z różnorodności biologicznej, pod 
warunkiem, iż nie są one wyko-
rzystywane w celach produkcyj-
nych i do skarmiania zwierząt. 

► Elementy krajobrazu chronione 
w ramach norm dobrej kultury rol-
nej, również te, które przylegają do 
gruntów ornych:
• drzewa będące pomnikami przy-

rody, 
• oczka wodne w rozumieniu prze-

pisów o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych o łącznej powierzchni 
mniejszej niż 100 m2 , 

• rowy, których szerokość nie prze-
kracza 2 m.

► Pozostałe  elementy krajobrazu: 
• żywopłoty i pasy zadrzewione – 

o maksymalnej szerokości do 10 
m, 

• drzewa wolnostojące - o średnicy 
korony minimum 4 m, 

• zadrzewienia liniowe – obejmu-
jące drzewa o średnicy korony 
minimum 4 m; odległość mię-
dzy koronami drzew nie powinna 
przekraczać 5 m, 

• zadrzewienia grupowe, których 
korony drzew zachodzą na siebie 
oraz zagajniki śródpolne, o mak-
symalnej powierzchni do 0,3 ha, 

• oczka wodne o maksymalnej po-
wierzchni do 0,1 ha, z wyłącze-
niem zbiorników zawierających 
elementy betonowe lub plastik. 
W przypadku, gdy oczko wodne 
otacza roślinność nadbrzeżna, do 
powierzchni oczka wodnego (0,1 
ha) wliczana jest strefa z roślinno-
ścią nadbrzeżną o szerokości do 
10 m, 

• rowy o maksymalnej szerokości 
6 m, włączając otwarte cieki wod-
ne służące do nawadniania i od-
wadniania, z wyłączeniem kana-
łów wykonanych z betonu, 

• miedze śródpolne o szerokości od 
1 m do 20 m, na których nie jest 
prowadzona produkcja rolna.

► Zagajniki o krótkiej rotacji, 
w których: obowiązuje zakaz sto-
sowania środków ochrony roślin;  
stosowanie nawożenia mineralnego 
ograniczone jest do: w pierwszym 
roku funkcjonowania plantacji – 
dawki nawozów mineralnych nie 
mogą przekraczać 20 kg/ha N, 20 

Rolniku pamiętaj o dotrzymaniu obowiązku 
zazielenienia wynikającym z realizacji 

płatności bezpośrednich
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kg/ha P2O5 i 40 kg/ha K2O oraz 
w roku następującym po zbiorze ro-
ślin – dawki nawozów mineralnych 
nie mogą przekraczać 80 kg/ha N, 
30 kg/ha P2O5 i 80 kg/ha K2O, co 
potwierdza rejestr stosowania na-
wożenia mineralnego prowadzony 
przez rolnika. Gatunkami drzew, 
których uprawa w formie zagajnika 
o krótkiej rotacji będzie uznawana 
za obszar proekologiczny będą: 
• gatunki z rodzaju wierzba (Salix 

sp.), 
• gatunki z rodzaju brzoza (Betula 

sp.), 
• topola czarna (Populus nigra) i jej 

krzyżówki. 

► Strefy buforowe, w tym: 
• strefy buforowe, w tym strefy na 

trwałych użytkach zielonych, pod 
warunkiem, że różnią się one od 
przylegającej kwalifi kującej się 
powierzchni użytków i spełniają 
wymagania w zakresie odległo-
ści w jakich stosuje się nawozy 
na gruntach rolnych graniczących 
z obiektami, określone na podsta-
wie przepisów w sprawie mini-
malnych norm (5m, 10m, 20m).

• inne strefy buforowe o szerokości 
nie mniejszej niż 1 m i nie więk-
szej niż 10 m, usytuowane na 
gruncie ornym lub przylegające 
do gruntu ornego, w taki sposób, 
że ich dłuższe krawędzie są rów-
noległe do krawędzi cieku wod-
nego lub

Strefy buforowe mogą obejmo-
wać również pasy z nadbrzeżną 
roślinnością o szerokości do 10 m 
występujące wzdłuż cieku wod-
nego. Na strefach buforowych nie 
może być prowadzona produkcja 
rolna, niemniej jednak możliwy jest 
na nich wypas lub koszenie, pod 
warunkiem, że strefę będzie moż-
na odróżnić od przyległych użyt-
ków rolnych oraz przylegają one 

do gruntu ornego. Powyższa zasa-
da odnosi się także do stref bufo-
rowych ustanowionych w ramach 
norm dobrej kultury rolnej jeśli rol-
nik zdecyduje się je zadeklarować 
jako obszary proekologiczne. Za 
obszary proekologiczne mogą być 
uznane strefy buforowe położone 
na gruncie ornym, jak również stre-
fy, które przylegają dłuższą krawę-
dzią do gruntów ornych gospodar-
stwa. 
► Pasy gruntów (kwalifi kujących 
się hektarów) wzdłuż obrzeży la-
sów – o szerokości od 1 m do 10 
m, pozostawia się rolnikowi wybór 
dotyczący prowadzenia produkcji 
rolnej na tych obszarach, w przy-
padku, jeżeli: 
• produkcja nie będzie prowadzona 

– dopuszcza się wypas lub kosze-
nie na paszę, pod warunkiem, że 
pasy te można odróżnić od przy-
ległych użytków rolnych, albo 

• produkcja będzie prowadzona – 
obowiązkowe będzie stosowanie 
współczynnika ważenia - 0,3

► Obszary zalesione - po 2008 
roku w ramach PROW 2007-2013 
(zalesienia na gruntach rolnych) 
i PROW 2014-2020, które kwali-
fi kowały się (zapewniły rolnikowi 
prawo) do jednolitej płatności ob-
szarowej w 2008 r.

► Międzyplony lub okrywa zielo-
na–wysiane mieszanki gatunków 
uprawnych albo wsiewki trawy 
w uprawę główną; wsiewane nie 
później niż: 
• międzyplony ścierniskowe: od 

dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia 
danego roku,  

• międzyplony ozime: od dnia 
1 lipca do dnia 1 października da-
nego roku.
 Obowiązek utrzymania na grun-

cie: międzyplonu ścierniskowe-
go: do dnia 1 października danego 

roku, natomiast międzyplonu ozi-
mego: do dnia 15 lutego kolejnego 
roku. 

Za międzyplony lub okrywę zie-
loną w ramach obszaru proeko-
logicznego uznawane będą mie-
szanki utworzone z co najmniej 2 
gatunków roślin z poniższych grup 
uprawnych: 
• zboża, 
• oleiste, 
• pastewne, 
• miododajne,
• bobowate drobnonasienne (mo-

tylkowate drobnonasienne), 
• bobowate grubonasienne (strącz-

kowe). 
Rośliny ozime zwykle wsiewane 

jesienią do zbioru lub wypasu nie 
mogą być jednocześnie deklaro-
wane jako obszary proekologiczne. 
Mieszanki złożone z samych ga-
tunków zbóż nie będą uznawane za 
obszar proekologiczny. Mieszan-
ka uprawiana jako międzyplon nie 
może być następnie uprawiana jako 
plon główny w roku następującym 
po roku jej wysiania. Zakaz ten nie 
dotyczy poszczególnych gatunków, 
z których utworzona została mie-
szanka. 

► Uprawy wiążące azot (czyli ro-
śliny bobowate), tj.: bób, bobik, 
ciecierzyca, fasola zwykła, faso-
la wielokwiatowa, groch siewny, 
groch siewny cukrowy, soczewica 
jadalna, soja zwyczajna, łubin bia-
ły, łubin wąskolistny, łubin żółty, 
peluszka, seradela uprawna, koni-
czyna czerwona, koniczyna biała, 
koniczyna białoróżowa, koniczyna 
perska, koniczyna krwistoczerwo-
na, komonica zwyczajna, esparce-
ta siewna, lucerna siewna, lucerna 
mieszańcowa, lucerna chmielowa, 
lędźwian, nostrzyk biały.

Źródło: ARiMR
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W związku z licznymi zapytania-
mi od rolników kierowanymi do 
Lubelskiej Izby Rolniczej w spra-
wie szkód łowieckich pragniemy 
Państwu przedstawić schemat po-
stepowania przy zgłaszaniu i szaco-
waniu  szkód łowieckich.

1. Zgłoszenie szkody – poszko-
dowany zgłasza szkodę w formie 
pisemnej osobie upoważnionej do 
przyjmowania zgłoszeń w ciągu 
3 dni od jej zauważenia w przypad-
ku szkód w sadach zgłoszenie musi 
być złożone w ciągu 14 dni od ich 
wystąpienia. Ze względów dowo-
dowych najlepiej wysłać zgłosze-
nie na piśmie listem poleconym 
za zwrotnym potwierdzeniem lub 
dostarczyć osobiści  za potwierdze-
niem na kopii. Wniosek zgłoszenia 
szkody poza danymi adresowymi 
powinien zawierać; określenie daty 
powstania szkody, przypuszczalny 
gatunek zwierząt, które spowodo-
wał szkodę, miejsce wystąpienia 
szkody (nr działki, nr obrębu geo-
dezyjnego i powierzchnie uprawy), 
rodzaj uprawy lub płodu rolnego 
opis szkody i jej rozmiary (ha, ton, 
kg), w zgłoszeniu szkody można 
również wskazać na udział w postę-
powaniu przedstawiciela izby rolni-
czej.

2. W ciągu 7 dni od zgłoszenia 
szkody koło łowieckie dokonu-
je oględzin. Do tych czynności są 
uprawnieni wyłącznie przedsta-
wiciele dzierżawcy lub zarządcy 
obwodu łowieckiego, przy udziale 
poszkodowanego lub jego pełno-
mocnika oraz na żądanie jednej ze 
stron przedstawiciel izby rolniczej. 

Podczas oględzin szkody ustala się 
gatunek zwierzyny, która spowodo-
wała szkodę, rodzaj, stan i jakość 
uprawy, obszar całej uprawy, obszar 
uprawy który został uszkodzony 
oraz szacunkowy procent zniszcze-
nia uprawy na uszkodzonym obsza-
rze. Rolnik powinien być powiado-
miony o terminie oględzin, ostatecz-
nego szacowania lub ponownego 
szacowania szkody nie później niż 2 
dni przed ich dokonaniem, a za po-
rozumieniem stron w terminie krót-
szym. Z oględzin sporządza się pro-
tokół wg. urzędowego wzoru, który 
rolnik może nie podpisać lub może 
wnieść uwagi (jeżeli uważa, że sza-
cowanie jest nie obiektywne) i pod-
pisać. Z prawa tego rolnik powinien 
bezwzględnie korzystać i wnosić 
uwagi do protokołu, aby rzetelnie 
została przedstawiona szkoda.

3. Ostateczne szacowanie oraz 
określenie wysokości odszkodo-
wania dokonuje się najpóźniej na 
dzień przed sprzętem uszkodzonej 
lub zniszczonej uprawy. Na 7 dni 
przed zbiorem uszkodzonej upra-
wy należy termin zbioru zgłosić do 
koła łowieckiego na piśmie i prze-

słać pocztą z awizem lub osobiście 
za potwierdzeniem przyjęcia na 
kopii zgłoszenia. Podczas ostatecz-
nego szacowania ustala się gatu-
nek zwierzyny, która spowodowa-
ła szkodę, rodzaj i jakość uprawy, 
obszar uprawy, który został uszko-
dzony, procent zniszczenia uszko-
dzonej uprawy, wysokość odszko-
dowania.

4. Jeżeli szkoda powstała i została 
zgłoszona bezpośrednio przed zbio-
rem lub w jego trakcie, dokonuje się 
jedynie ostatecznego szacowania. 
Na tym etapie rola i możliwości rol-
nika oraz przedstawiciela izby rol-
niczej są dokładnie takie same jak 
przy oględzinach.

5. Podpisanie protokołu bez 
uwag oznacza zgodę na wysokość 
odszkodowania w nim wyliczoną. 
Jeżeli rolnik oraz przedstawiciel 
izby  rolniczej nie zgadzają się ze 
sposobem dokonania szacowania 
lub wysokością odszkodowania po-
winni wnieść te uwagi do protokołu 
i podpisać protokół.  

6. Wypłata odszkodowania na-
stępuje w terminie 30 dni od spo-
rządzenia protokołu ostatecznego 
szacowania szkody. W przypadku 
gdy dojdzie do sporu o wysokość 
odszkodowania organem mediacyj-
nym jest właściwy miejscowo urząd 
gminy. W przypadku nie dojścia do 
ugody możliwe jest wystąpienie na 
drogę sądową, ale sprawę należy 
skierować przed upływem 30 dni od 
sporządzenia protokołu.     

Dariusz Buczkowski

Postępowanie przy powstaniu 
szkód łowieckich
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Choroba, która w najbliższym 
czasie może być główną przyczyną 
spadku rodzin pszczelich w Polsce.

Nosemoza pszczół  znana jest do-
brze pszczelarzom, a także lekarzom 
weterynarii, jako choroba pszczoły 
miodnej powodowana przez we-
wnątrzkomórkowe pasożyty gatun-
ku Nosema apis. Obecnie znacznie 
większy problem w pasiekach eu-
ropejskich stanowi nowy pasożyt 
z rodzaju Nosema, tzn. Nosema ce-
ranae.

Zarażenie pszczół przez 
Nosema apis 

W środowisku zewnętrznym No-
sema apis występuje w postaci spor, 
natomiast postać wegetatywna wy-
stępuje wyłącznie w organizmie 
pszczoły. Pasożyty te atakują zarów-
no robotnice i trutnie, jak i matkę 
(matka otrzymuje spory wraz z po-
karmem od karmicielek). Do zara-
żenia dochodzi z pokarmem oraz 
wodą zawierającą spory. Warunki 
fi zykochemiczne panujące w jelicie 
środkowym pszczoły pozwalają spo-
rom kiełkować. Wypuszczają  nić 
biegunową, przez którą do wnętrza 
komórki nabłonka jelita środkowe-
go wnika postać wegetatywna pa-
sożyta. Tam następuje namnażanie 
oraz dojrzewanie. Nowo powstałe 
spory po zniszczeniu komórki na-
błonka przedostają się do światła 
jelita. Wraz z kałem wydalane są na 
zewnątrz. W jelicie środkowym od-
bywa się trawienie i wchłanianie po-
karmu, dlatego zniszczenie komórek 
nabłonka prowadzi do upośledzenia 
tych procesów.

Długość życia pszczół może być 

skrócona, ograniczone jest wytwa-
rzanie mleczka gardzielowego słu-
żącego do karmienia larw, produkcja 
wosku oraz miodu.

Siła rodziny maleje. Uszkodzenia 
nabłonka jelita często stają się wro-
tami wnikania wirusów pszczelich, 
takich jak: wirus choroby czarnych 
mateczników, wirus Y pszczół i wi-
rus włókienkowy. Pogarszają one 
znacznie przebieg choroby. Bardzo 
chore pszczoły zamierają wczesną 
wiosną, zanim wychowają nowe, 
młode pszczoły, dlatego w tym okre-
sie dochodzi do ginięcia rodzin.

Na wiosnę można również zaob-
serwować pobrudzenie kałem pla-
strów lub przedniej ściany ula, co 
określane jest jako biegunka. Słab-
sze zarażenie rodzin powoduje je-
dynie ograniczenie produkcyjności. 
W okresie późnej wiosny i lata sto-
pień zarażenia spada. 

Zarażenie pszczół przez 
Nosema ceranae

W 2005 r. po raz pierwszy stwier-
dzono u pszczół naturalne zarażenie 
przez Nosema ceranae. Wkrótce 
okazało się, że ten nowy pasożyt, 

pochodzący od występującej w Azji 
pszczoły wschodniej (Apis cera-
na) był już wcześniej obecny w ro-
dzinach pszczoły miodnej, jednak 
zarażenie nie było diagnozowane. 
W Polsce po raz pierwszy został 
stwierdzony w 2006 r. ale badanie 
próbek zebranych w 1995 r. wy-
kazało, że już wtedy występował 
w rodzinach pszczelich.

Obecnie N. ceranae jest bardziej 
rozpowszechniony w Europie niż 
N. apis.

Nosema ceranae jest bardziej 
patogenny dla pszczół niż N. apis. 
W Hiszpanii stwierdzony był jako 
główna przyczyna zamierania ro-
dzin pszczelich w dużych pasie-
kach. Bardzo duża szkodliwość pa-
sożyta dla pszczoły miodnej wynika 
z szeregu czynników. Cykl rozwo-
jowy N. ceranae trwa jedynie 3 
dni (N. apis – 5 dni).

Aby doszło do rozwoju choroby, 
wystarczy jedna zarażona komórka 
nabłonka jelita, przy czym nie jest 
konieczne ciągłe pobieranie spor 
przez pszczołę, wystarczy jednora-
zowa dawka spor. 

Nosema ceranae 
– cichy zabójca pszczół!
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We wszystkich zarażonych ko-
mórkach nabłonka jelita pojawiają 
się zmiany patologicznie w efekcie 
komórki nabłonka są uszkodzone 
lub obumarłe. Prowadzi to do wcze-
snej śmierci pszczoły – już ósme-
go dnia od zarażenia, podczas 
gdy przy zarażeniu N. apis długość 
życia pszczół może być skrócona 
o połowę, a według niektórych au-
torów pozostaje niezmieniona.

Śmierć jest wynikiem powstałego 
w organizmie stanu głodu prowa-
dzącego do stresu energetycznego. 
Z głodowaniem tym ściśle związa-
ne jest rozprzestrzenianie się cho-
roby wewnątrz rodziny. Pszczoły 
głodne szukają kontaktu z innymi 
osobnikami, które potencjalnie po-
dzielą się z nimi pokarmem. Kon-
takty takie znacznie przyspieszają 
rozprzestrzenianie się spor między 
pszczołami.

Najnowsze badania wykazują, że 
N. ceranae wykształciła lepsze me-
chanizmy adaptacji do temperatury 
otoczenia niż N. apis. W skrajnych 
dla rozwoju tego pasożyta tempera-
turach (25 i 37°C) N. ceranae potra-
fi  zamknąć cykl życiowy, podczas 
gdy u N. apis zostaje on zahamo-
wany. W temperaturze optymalnej 
natomiast (33°C) N. ceranae jest 
w stanie zniszczyć 2–3 razy wię-
cej komórek niż N. apis, co jasno 
dowodzi większej patogenności tej 
pierwszej. Jednocześnie N. cera-
nae powoduje chorobę trwającą 
cały rok, natomiast choroba po-
wodowana przez N. apis zanika 
w ciepłych miesiącach. Przy zara-
żeniu N. ceranae nie obserwuje się 
jednak biegunki, która występuje 
przy zarażeniu N. apis, dlatego no-
semoza ta zwana jest „suchą”.

Oznaki choroby nie są widoczne 
dopóki matka jest w stanie wyrów-
nać straty pszczół poprzez inten-
sywne składanie jaj – czerwienie. 

Po długim okresie braku objawów 
choroby następuje gwałtowny spa-
dek liczebności pszczół w rodzinie. 
Pszczoły często giną poza ulem, 
co, jak uważają naukowcy z USA, 
może być wynikiem tego, że 
pszczoły chore mają gorszą pamięć 
oraz podejmują większe ryzyko 
w poszukiwaniu pokarmu, ponie-
waż odczuwają głód. Udowodnio-
no, że procent zarażonych pszczół 
w przypadku N. ceranae jest znacz-
nie wyższy niż przy nosemozie po-
wodowanej przez N. apis. 

Cztery fazy zarażenia N. ceranae
Naukowcy hiszpańscy, którzy 

pierwsi wykryli obecność N. cera-
nae w Europie i dotychczas opubli-
kowali najwięcej prac dotyczących 
tego pasożyta, wyodrębnili cztery 
fazy w przebiegu inwazji.

Faza 1 jest bezobjawowa. Zara-
żone rodziny wyglądają podobnie 
jak zdrowe (przynajmniej od wio-
sny do wczesnej jesieni). Liczba 
stwierdzanych spor nie przekracza 
106 na pszczołę. Liczba zarażonych 
pszczół zbieraczek nie przekracza 
65%.

Faza 2 została nazwana fazą wy-
równywania siły rodziny. Ma ona 
miejsce jesienią i zimą, kiedy liczba 
czerwiu powinna osiągać minimum. 
Jednak w chorej rodzinie matka, 
chcąc wyrównać straty pszczół, za-
czyna intensywnie czerwić. Liczba 
czerwia jest podwyższona w sto-
sunku do pory roku. Fakt, że faza 
ta ma miejsce zimą, kiedy jest mało 
młodych, niezarażonych pszczół, 
może tłumaczyć, dlaczego liczba 
spor na pszczołę oraz procent zara-
żonych zbieraczek jest zawsze wyż-
szy niż w fazie 1 (≥65%).

Faza 3 (fałszywe ozdrowienie). 
Zaczyna się z kolejną wiosną, kie-
dy liczba pszczół w rodzinie szybko 
rośnie, a matka zaczerwia prawie 

każdą ramkę. Duża liczba pszczół 
sugerowałaby, że dojdzie do ich 
wyrojenia, jednak to nigdy nie na-
stępuje. Obraz mikroskopowy oraz 
procent zarażonych zbieraczek 
przedstawia się podobnie jak w fa-
zie 1, czyli poziom zarażenia jest 
relatywnie niewielki.

Faza 4 – „gorączka” czerwie-
nia, którą obserwujemy w fazie 3 
kończy się nagle jesienią lub kolej-
ną wiosną, kiedy chora rodzina się 
osypuje. W ulu pozostaje garstka 
pszczół z matką i prawie nietknię-
tymi zapasami pokarmu. Jeśli de-
populacja nastąpi jesienią, wtedy, 
podobnie jak w fazie 2, stopień za-
rażenia jest bardzo wysoki (≥65% 
zbieraczek jest zarażonych, a liczba 
spor na pszczołę przekracza 106), 
natomiast, jeśli dojdzie do tego 
wiosną, liczba spor oraz procent 
zarażonych pszczół będzie znacz-
nie niższy (w związku z dużą liczbą 
młodych niezarażonych pszczół).

W efekcie często się zdarza, że 
rodziny, które rozwijają się według 
pszczelarza normalnie i są wręcz 
silne, zupełnie niespodziewanie 
słabną i zamierają. Wymienione ob-
jawy, towarzyszące utracie rodzin, 
są takie jak przy zespole ginięcia 
rodzin pszczelich (colony collapse 
disorder – CCD), który był bardzo 
często obserwowany w USA, gdzie 
w ostatnich 3 latach co roku ginęło 
30–36% rodzin pszczelich.

Przebieg zarażenia 
N. ceranae w pasiece

Zdrowe rodziny przebywające 
w pobliżu chorych mogą łatwo zo-
stać zarażone. Prócz tradycyjnych 
dróg transmisji pasożyta (skażone 
plastry, rabunki, miód, syrop, pyłek, 
pierzga, błądzenie pszczół, matki 
z zarażonych hodowli) może on być 
również rozprzestrzeniany przez 
samego pszczelarza pomiędzy ula-
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mi na nieodkażonym sprzęcie oraz 
przez nieprzemyślane przenoszenie 
plastrów itp. Materiał genetycz-
ny N. ceranae stwierdzono w gru-
czołach gardzielowych pszczoły, 
w których wytwarzane jest mleczko 
pszczele służące do karmienia larw 
oraz wydzielina zawierająca enzy-
my biorące udział w powstawaniu 
miodu z nektaru. Być może stwarza 
to dodatkowe drogi transmisji paso-
żyta z wydzieliną tychże gruczołów.

Przebieg nosemozy powodowanej 
przez N. ceranae nie wszędzie jest 
równie drastyczny. W niektórych 
krajach Europy choroba ta prze-
biega łagodnie i nie powoduje tak 
ogromnych strat rodzin pszczelich, 
jak w Hiszpanii. Jest to prawdo-
podobnie spowodowane odmien-
nymi warunkami klimatycznymi 
w różnych częściach kontynentu. 
W Polsce jednak pasożyt ten powo-
duje znaczne straty pszczół, tak jak 
na przykład zimą 2007/2008 roku, 
kiedy w kraju zginęło około 15,3% 
rodzin pszczelich. Wówczas w 32% 

badanych pasiek, z których nadesła-
no do badania pszczoły z zamarłych 
rodzin, stwierdzono silne i bardzo 
silne zarażenie Nosema spp., przy 
czym głównie był to pasożyt N. ce-
ranae. Zimą 2008/2009 r., upadki 
były już znacznie mniejsze (8,7%), 
jednak wciąż N. ceranae pozosta-
wał jedną z głównych ich przyczyn. 
W 60% pasiek stwierdzono wów-
czas ciężkie zarażenie przez Nose-
ma spp., z czego w 87% pasiek od-
notowano obecność N. ceranae. 

W Polsce choroba ta jest tak jak-
by niedoceniana. Brakuje leków 
dopuszczonych do zwalczania N. 
ceranae, jedynie zaleca się higie-
nę w pasiece. To tak jakby położyć 
bardzo chorego pacjenta w asep-
tycznym pomieszczeniu i nie lecząc 
go czekać na ozdrowienie. Swoją 
drogą ciekawe czy wyzdrowieje?

SS
Na podstawie Anna Gajda, Kate-

dra Patologii i Diagnostyki Wetery-
naryjnej, Wydział Medycyny Wete-
rynaryjnej SGGW

W bieżącym roku jak i w latach 
poprzednich Lubelska Izba Rol-
nicza podjęła po raz kolejny wy-
zwanie prowadzenie działalności 
związanej z promowaniem spoży-
cia artykułów rolno spożywczych 
pochodzących z rodzimego rynku. 
W tym celu LIR organizuje tema-
tyczne imprezy – pikniki promujące 
zwiększenie spożycia artykułów ta-
kich jak mięso wieprzowe, drobio-
we, zbóż i przetworów zbożowych 
produkowanych przez polskich rol-
ników. Na w/w akcje promocyjne 
składają się Polscy rolnicy za po-
średnictwem stworzonych do tych 
celów Funduszy Promocji. 

PIKNIK WIEPRZOWY 2017
W dniu 14 maja br. podczas co-

rocznej imprezy „Święta sadów” 
w Józefowie nad Wisłą Lubelska 
Izba Rolnicza zorganizowała im-
prezę towarzyszącą jaką był „Pik-
nik Wieprzowy 2017”, który miał 
na celu promowanie i zwiększenie 
spożycia mięsa wieprzowego i jego 
przetworów pochodzących z rodzi-
mego POLSKIEGO rynku. Pod-
czas Pikniku goście odwiedzający 
stoisko mogli zasięgnąć fachowej 
wiedzy na temat prawidłowej die-
ty zawierającej w swoim składzie 
mięso wieprzowe, połączone z jed-
noczesną degustacją wybranych 

przetworów mięsa wieprzowego. 
Największym zainteresowaniem 
podczas pikniku cieszyły się kon-
kursy z nagrodami dla dzieci i do-
rosłych dotyczące wiedzy o mięsie 
wieprzowym. 

PIKNIK ZBOŻOWY 2017
W dniu 25 czerwca br. odbyła się 

druga impreza z serii Pikników or-
ganizowanych przez Lubelską Izbę 
Rolniczą. Tym razem pojawiliśmy 
się na ”Agro-Pikniku Obsza 2017” 
w Obszy z Piknikiem Zbożowym 
2017 fi nansowanym z Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych promujących zwięk-

PIKNIKI Lubelskiej Izby Rolniczej
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szenie spożycia przetworów zbo-
żowych pochodzących z rodzimego 
rynku. Podobnie jak w poprzednich 
edycjach Pikników goście odwie-
dzający nasze stoisko mogli zasię-
gnąć fachowych porad żywienio-
wych z jednoczesną degustacją. 
Podczas imprezy organizowane 
były także konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami dla dzieci i dorosłych. 

Jednocześnie zainteresowane oso-
by mają możliwość odwiedzania 
stoiska  Lubelskiej Izby Rolniczej 
gdzie udzielane są fachowe porady 
dotyczące: możliwości pozyski-
wania funduszy unijnych PROW 

2014-2020, możliwości prowadze-
nia Rolniczego Handlu Detaliczne-
go, odpowiedniego postępowania 
w przypadkach szkód łowieckich, 
a także wszelkich zmian w obowią-
zującym prawie dotyczących rolni-
ków. Najlepszą relacją z zorganizo-
wanych imprez będzie krótka rela-
cja fotografi czna.

Jednocześnie Zarząd Lubelskiej 
Izby Rolniczej ma przyjemność 
zaprosić do udziału w kolejnych 
imprezach tematycznych z serii 
PIKNIKÓW promujących artkuły 
rolno-spożywcze pochodzące z Pol-
skich pól i gospodarstw. 

W najbliższym czasie zapraszamy 
na: 

Imprezę promującą „Kiełba-
sę Białą Parzoną Wielkopolską 
w Drodze po certyfi kat Unii Euro-
pejskiej” połączoną z Dożynkami 
Powiatu Łęczyńskiego 2017 w dniu 
27 sierpnia br. w MILEJOWIE, 
a także „Piknik Drobiowy 2017” 
jako impreza towarzysząca Dni 
i Dożynek Miasta i Gminy Ryki 
w dniu 3 września br. RYKACH – 
Stadion Miejski.

S. D.
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