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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

Świąt białych , pach nących  ch oinką, skrzypiących  śniegiem pod butami,
spędzonych  w ciepłej rodzinnej atmosferze, pełnych  niespodziewanych  prezentów, 

Bożego Narodzenia dającego radość i nadzieję oraz pomyślności na Nowy Rok

życzą Zarząd oraz Pracownicy Lubelskiej Izby Rolniczej
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Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, 
czytelnicy Biuletynu Informacyjnego 
Lubelskiej Izby Rolniczej

Rok  2018  powoli  dobiega  końca.  To  był 
niezwykle trudny okres gospodarczy dla wielu 
rolników. Zmagaliśmy  się  z  różnymi  proble-
mami: susza, ASF, niskie ceny skupu jabłek. 
Wnioski o wsparcie po suszy przyjmowały 

Biura Powiatowe ARiMR właściwe ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania albo siedzibę pro-
ducenta rolnego. Termin składania wniosków 
był  przedłużany  dwukrotnie.  Przypomnijmy. 
Pierwotnie  miały  być  przyjmowane  do  28 
września (w przypadku szkód minimum 70% 
w uprawie)  i  do  17  października  (szkody  co 
najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy). 
Ogłoszono, że termin upłynie jednak 31 paź-
dziernika. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przedłużył go  jeszcze o dwa  tygodnie, do 16 
listopada.  Rząd  na  pomoc  suszową  przezna-
czył 1,5 mld złotych. 
Do  15  listopada  br.  do  Biur  Powiatowych 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wpłynęło od rolników blisko 327  tys. 
wniosków na łączną kwotę ponad 2,11 mld zł. 
Agencja wydała ponad 173 tys. decyzji przy-
znających pomoc w łącznej wysokości ponad 
1,27 mld zł, zrealizowała prawie 161 tys. płat-
ności na kwotę ponad 1,16 mld zł. 
W  tym  roku  uroczyście  obchodzimy  100 

lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Pamiętajmy, że rolnicy w dużej mierze przy-
czynili  się  do  walki  o  niepodległość.  Dlate-
go  organizowane  tegoroczne  dożynki  miały 
szczególnie uroczysty charakter, były podzię-
kowaniem  za  plony w wolnej  i  niepodległej 
Polsce. 23 września 2018 w Wąwolnicy obyło 

się pierwsze, wpisane w obchody stulecia od-
zyskania  przez  Polskę  niepodległości  Ogól-
nopolskie  Święto  „Wdzięczni  Polskiej Wsi”, 
którego  gospodarzem  był  premier  Mateusz 
Morawiecki.  Lubelska  Izba  Rolnicza  uczest-
niczyła w uroczystościach w których nie  za-
brakło też: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Wojewody Lubelskiego, Posłów  i Senatorów 
RP,  przedstawicieli  samorządów  i  licznych 
instytucji  sektora  rolnictwa.  Podczas  Święta 
„Wdzięczni  Polskiej  Wsi”  zostały  wręczo-
ne medale  „Zasłużony dla  rolnictwa”, wśród 
odznaczonych  znalazło  się  dwóch  delegatów 
Lubelskiej Izby Rolniczej Wojciech Piszczyń-
ski oraz Grzegorz Pszczoła, którym serdecznie 
gratulujemy. 
21  października  2018  r.  odbyły  się  wybo-

ry  Samorządowe. W  tym miejscu  chciałbym 
serdecznie  pogratulować  rolnikom,  którzy 
zdobyli  zaufanie  wyborców  i  uzyskali  man-
dat  na  szczeblach  gminnych  i  powiatowych. 
Szczególnie  gratuluję  Delegatom  Lubelskiej 
Izby Rolniczej, którzy uzyskali mandat w te-
gorocznych wyborach. 
Nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednej 

istotnej  sprawie,  którą  zajął  się  Rząd  Polski 
w tym roku. Koła Gospodyń Wiejskich docze-
kały  się w końcu  uchwalenia  swojej  ustawy. 
Do tej pory działały bez osobowości prawnej, 
bez możliwości prowadzenia działalności go-
spodarczej. Według przyjętej przez Sejm usta-
wy o KGW, w jednej wsi może działać jedno 
koło. Ma ono obowiązek wpisu do Krajowe-
go  Rejestru  Kół  Gospodyń  Wiejskich,  pro-
wadzonego  przez  Agencję  Restrukturyzacji 
i Modernizacji  Rolnictwa. Wówczas  zyskuje 
osobowość  prawną.  Koło  może  prowadzić 
działalność społeczno-gospodarczą na własny 

rachunek, przyjmować darowizny, spadki, ko-
rzystać  z  ofi arności  publicznej  i  otrzymywać 
dotacje. Uwaga, członkinie nie mogą podzie-
lić się tym, co dostaną albo zarobią jako KGW. 
Wiemy, że rola Kół Gospodyń Wiejskich jest 
bardzo  ważna  w  zakresie  poprawy  sytuacji 
społeczno-zawodowej, wspierania  i  kultywo-
wania tradycji polskiej wsi. 
Zachęcam Państwa do przeczytania artyku-

łu w bieżącym wydaniu biuletynu LIR, gdzie 
opisano  tradycję  i  nowoczesność  działania 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
Z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego 

Narodzenia  składam Państwu    serdeczne  ży-
czenia, spędzenia czasu w Rodzinnym gronie, 
czasu wolnego od trosk i zmartwień. 
A w nadchodzącym 2019  roku  życzę Pań-

stwu  wszelkiej  pomyślności  i  przychylności 
Łaski Pańskiej. 

Piotr Burek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
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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

Świąt białych , pach nących  ch oinką, skrzypiących  śniegiem pod butami,
spędzonych  w ciepłej rodzinnej atmosferze, pełnych  niespodziewanych  prezentów, 

Bożego Narodzenia dającego radość i nadzieję oraz pomyślności na Nowy Rok

życzą Zarząd oraz Pracownicy Lubelskiej Izby Rolniczej
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Pani Dyrektor w roku 2018 
wnioski o dopłaty obowiązkowo 
składane były przez Internet. Czy 
był to przełomowy rok w działal-
ności Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa?
W  2018  roku  prawie  97  procent 

rolników  ubiegających  się  o  płat-
ności  obszarowe  złożyło  wnioski 
przez  Internet. W  tym celu  została 
stworzona  aplikacja  eWniosekPlus 
dostępna  na  stronie  internetowej 
Agencji.  Aplikacja  została  skon-
struowana w ten sposób, aby mak-
symalnie  ułatwiała  przechodzenie 
przez poszczególne etapy wypełnia-
nia wniosku, weryfi kowała popraw-
ność  wprowadzanych  danych,  in-
formowała o ewentualnych błędach 
oraz  wskazywała  jakie  dokumenty 
należy  dołączyć  do  wniosku.  Rol-
nicy,  którzy  nie  posiadają  dostępu 
do Internetu mogli skorzystać z po-
mocy pracowników Agencji. W tym 
celu, w każdym biurze powiatowym 
ARiMR, zostały przygotowane sta-

nowiska  komputerowe.  Ponadto, 
biura  powiatowe  stworzyły  mobil-
ne punkty pomocy technicznej, aby 
służyć rolnikom radą oraz sprzętem 
komputerowym bezpośrednio w te-
renie. 
Dużym  ułatwieniem  dla  produ-

centów rolnych była możliwość zło-
żenia  Oświadczenia potwierdzają-
cego brak zmian w 2018 roku w od-
niesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w roku 2017 
w  przypadku,  gdy  dane  z  wnio-
sku  i  załączników  do  wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2017 
nie  uległy  zmianie.  Dostarczenie 
takiego  oświadczenia  było  rów-
noznaczne  ze  złożeniem  wniosku 
o przyznanie dopłat.

Czy w tym roku wzorem lat 
ubiegłych wypłacane są zaliczki 
na poczet płatności bezpośred-
nich?
W roku 2018  znaczna  część  go-

spodarstw  rolnych  w  Polsce  do-
świadczyła  trudności  ekonomicz-
nych, w  szczególności w  związku 
z  wystąpieniem  długotrwałej  su-
szy.  Wypłata  zaliczek  w  maksy-
malnej  dopuszczalnej  przez  Ko-
misję  Europejską  wysokości  oraz 
w  jak  najwcześniejszym  możli-
wym terminie ma na celu poprawę 
płynności  fi nansowej  gospodarstw 
i  złagodzenie  skutków niekorzyst-
nych zjawisk pogodowych.
Zaliczki  na  poczet  dopłat  bez-

pośrednich wypłacane są w wyso-
kości  70  procent  przewidywanej 
należnej  płatności  przysługującej 
do  powierzchni  obszaru  zatwier-
dzonego  albo  liczby  zatwierdzo-
nych  zwierząt.    Kwota  całkowitej 

należnej  płatności  zostanie  usta-
lona  w  decyzji.  Wypłata  zaliczek 
rozpoczęła  się 16 października br. 
i  potrwa  do  końca  listopada,  a  od 
1  grudnia  rozpocznie  się  wypłata 
pozostałej części dopłat.
Zaliczka  jest  wypłacana  rolni-

kom  z  urzędu,  bez  konieczności 
składania  dodatkowych  dokumen-
tów, jeszcze przed wydaniem decy-
zji w sprawie przyznania płatności 
bezpośrednich.  Pieniądze  są  prze-
kazywane  rolnikom  na  ich  konta 
bankowe,  na  które  ARiMR  prze-
kazywała  dopłaty  za  ubiegły  rok. 
Dlatego  bardzo  ważne  jest,  aby 
numery  rachunków były  aktualne, 
a jeśli numer konta się zmienił na-
leży dokonać stosownej aktualiza-
cji. 

Jak przebiega wypłata zaliczek 
dla rolników?
Do  25  października  br.  Agencja 

Restrukturyzacji  i  Modernizacji 
Rolnictwa  przekazała  zaliczki  na 
poczet  płatności  bezpośrednich  za 
2018 rok na kwotę blisko 2 mld zł 
dla 580  tysięcy  rolników. W woje-
wództwie  lubelskim  już  ponad  81 
tysięcy rolników otrzymało zaliczki 
na łączną kwotę przekraczającą 267 
mln zł. W tym roku wnioski o przy-
znanie  płatności  bezpośrednich 
złożyło  ponad  1,3  mln  rolników. 
Pula  środków  przeznaczona  na  te-
goroczne dopłaty wynosi 14,8 mld 
zł. Z tego blisko 10 mld zł w formie 
zaliczek trafi  na konta rolników do 
dnia 30 listopada. Zaliczki wypłaca-
ne są od 16 października i w pierw-
szej kolejności otrzymają je rolnicy, 
którzy ponieśli straty spowodowane 
tegoroczną suszą czy ASF.    

Rozmowa z Panią Anną Kusiak-Janiec 
Zastępcą Dyrektora Lubelskiego Oddziału 

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
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Zaliczki wypłacane są na poczet 
płatności bezpośrednich. A co 
z pozostałymi programami reali-
zowanymi przez ARiMR?
Od 16 października Agencja wy-

daje  decyzje  i  realizuje  płatności 
pochodzące  z  Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW 2014-
2020),  a  więc  m.in.  dla  rolników 
gospodarujących  w  trudnych  wa-
runkach (tzw. ONW), a także tych, 
którzy  przyjęli  na  siebie  realizację 
działań  rolnośrodowiskowych  oraz 
prowadzących działania zalesienio-
we.  Do  25  października  Agencja 
wypłaciła z tytułu ONW kwotę 194 
mln zł, z czego w województwie lu-
belskim ponad 14 mln zł. Przekazy-
wanie płatności rolnikom przebiega 
sprawniej  niż  w  latach  ubiegłych.  
Jest  to m.in.  efekt  składania wnio-
sków przez Internet.

Czy rolnicy poszkodowani 
w tym roku przez suszę mogą li-
czyć na pomoc ze strony Agencji?

Mając  na  uwadze  dotkliwe  stra-
ty,  jakie  ponieśli  rolnicy w  związ-
ku  z  wystąpieniem  klęski  suszy 
w  naszym  kraju,  rząd  przeznaczył 
49 miliardów zł na złagodzenie  jej 
skutków.  W  pierwszej  kolejności 
o  pomoc  mogli  ubiegać  się  rolni-
cy,  którzy  posiadają  w  uprawach 
największe  straty,  tj.  w  wysokości 
co  najmniej  70%.  W  takich  przy-
padkach nabór wniosków rozpoczął 
się  w  dniu    14  września.  Rolnicy 
mogą uzyskać wsparcie w wysoko-
ści nawet 1000 zł do hektara upraw, 
na  których  wystąpiły  straty.  Pro-
ducenci  rolni,  którzy  posiadają 
straty  w  uprawach  w  wysokości 
co  najmniej  30%  i mniej  niż  70% 
mogą składać wnioski od 26 wrze-
śnia.  W  tym  przypadku  stawka 
pomocy  wynosi  500  zł  do  hek-
tara  upraw.  Maksymalne  stawki 
pomocy  mogą  otrzymać  rolnicy, 
którzy  ubezpieczyli  co  najmniej 
50%  swoich  upraw.  Do  wniosku 
należy dołączyć m.in. kopię proto-

kołu  oszacowania  szkód,  zawiera-
jącego  informacje  o  powierzchni 
upraw, w których powstały szkody. 
Agencja Restrukturyzacji  i Moder-
nizacji  Rolnictwa  rozpoczęła  już 
wypłatę  pomocy    fi nansowej.  Do 
25  października  do  biur  powiato-
wych  Agencji  Restrukturyzacji 
i  Modernizacji  Rolnictwa  wpły-
nęło  ponad  266  tys.  wniosków 
na  kwotę  blisko  1,68  mld  zł.  
Na konta rolników przelano łącznie 
ponad 640 mln zł. W województwie 
lubelskim  przyjęto  16  967  wnio-
sków,  wydano  już  7  338  decyzji 
przyznających  pomoc  na  łączną 
kwotę ponad 24 mln zł. Aby umoż-
liwić wszystkim uprawnionym rol-
nikom  otrzymanie  wsparcia  fi nan-
sowego, Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi podjął decyzję o przedłu-
żeniu  terminu  składania wniosków 
suszowych  do  dnia  16  listopada 
2018 r.

Rozmawiał: Waldemar Banach
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Koła gospodyń wiejskich zawsze pełniły bardzo istot-
ną rolę w środowisku wiejskim. Pierwsze koła gospodyń  
powstały  w  latach  sześćdziesiątych  XIX  wieku.  Były 
to  organizacje,  które  działały  zazwyczaj  przy  kółkach 
rolniczych a ich członkinie dzięki dostępowi do nowo-
czesnej wiedzy z różnych dziedzin życia miały za zada-
nie wspierać rozwój obszarów wiejskich. W przeszłości 
i dziś koła pełnią funkcję służebną wobec społeczności 
wiejskiej.  Jak ważna  jest  rola  kół  gospodyń wiejskich  
postaramy  się  zaprezentować  Państwu  na  łamach  na-
szego  biuletynu  na  przykładzie  dwóch  kół  gospodyń 
wiejskich działających na terenie naszego województwa 
w gminie Karczmiska.
Koło  Gospodyń Wiejskich  w  Karczmiskach  powstało 

w 1930  r. Założycielką  koła  była miejscowa działaczka 
społeczna pani Bronisława Piłat.  Już w  tym okresie pa-
nie  z KGW znane były ze  swojej działalności nie  tylko 

w Karczmiskach. Okres okupacji przerwał pracę społecz-
ną, a po wojnie koło odrodziło się w latach pięćdziesią-
tych. Był to okres szczególnej aktywności i organizowa-
nia kursów doskonalenia zawodowego. Panie prowadziły 
kurs gotowania, pieczenia, malarskie i robótek ręcznych, 
ale  także  chowu  cieląt,  wychowalnię  piskląt,  rozsadę 
warzyw  oraz  organizowały  przedszkola  dla  dzieci  zwa-
ne dziedzińcem sezonowym. W najowocniejszych latach 
działalności – tj. w latach 80 –tych XX wieku koło liczy-
ło  122  członkinie.  Ponowną  aktywność  koło  odzyska-
ło  na  początku  XXI  wieku.  Przewodniczącymi  koła  na 
przestrzeni lat były Panie: Wanda Cur, Helena Siedliska, 
Katarzyna Karaś, Genowefa Odziemkowska,  Janina Pa-
wełczak,  Janina Pochodyła, Krystyna Popiołek, Barbara 
Adamczyk, Jadwiga Karaś, Halina Wciseł, Jadwiga Goli-
szek, Lucyna Niezgoda, Małgorzata Karaś. 
Obecnie koło zrzesza wokół siebie 40 kobiet, najmłod-

sza ma 38 lat, najstarsza 90 lat. Spotkania odbywają się 
w  miejscowym  domu  kultury.  Swoją  historię  zapisują 
w  kronice  pamiątkowej.  Mają  swoje  stroje,  w  których 
prezentują  się na występach, gdzie  śpiewają pod nazwą 
zespołu  „Ale  Babki”  krzewiąc  kulturę  ludową  regionu. 
Panie  organizują  co  roku  spotkania  opłatkowo –  nowo-
roczne, prezentację stołów wielkanocnych i bożonarodze-
niowych, wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, Andrzejki, 
Dzień Kobiet, wystawy. 
- Aktywnie  uczestniczymy w  różnorakich  akcjach  np. 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”, w imprezach charytatyw-
nych „Okaż Serce Sercu”, Wielkiej Orkiestrze Świątecz-
nej Pomocy, w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd w szkole-
niach  i warsztatach  organizowanych  przez  lokalną wła-
dzę- wspomina Przewodnicząca Koła - Małgorzata Karaś.
 Ostatnie lata to szczególne osiągnięcia i sukcesy Koła 

Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach. 
-  Mamy  liczne  nagrody,  wyróżnienia,  nasz  sukces 

to  zarejestrowanie  „karczmiskich  pierogów  z  bobru”, 
„karczmiskiego  barszczu  białego”  na  liście  produktów 
tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
wyróżnienie w dziedzinie Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów za barszcz biały i gołąbki z mięsa wie-
przowego  i  kaszy  jaglanej  – wymienia  Przewodnicząca 
Koła -  Małgorzata Karaś. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich są miłe, uśmiechnięte 

i zawsze gotowe do działania, a przede wszystkim są wzo-

Tradycja i nowoczesność 
w Lubelskich Kołach Gospodyń Wiejskich
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rem i inspiracją do naśladowania dla młodego pokolenia.
-  Plany  na  najbliższą  przyszłość  to  rejestracja  koła, 

rozwój  działalności,  promocja  lokalnych  potraw  regio-
nalnych oraz organizacja zbliżającego się jubileuszu  90- 
lecia. Największym marzeniem jest posiadanie własnego 
lokalu – mówi Pani Małgorzata Karaś.  
Drugim kołem gospodyń wiejskich działającym na  te-

renie gminy Karczmiska jest „Koło Kobiet Aktywnych” 
w Wolicy, które obecnie liczy 12 osób. Powstało wiosną 
2011  roku.  Działa  pod  tzw.  Ochotniczą  Strażą  Pożarną 
w Wolicy. 
-  Przekrój  wieku  kobiet  działających w  naszym  kole, 

najmłodsza  ma  12  lat,  najstarsza  50  lat  -  wymieniają 
członkinie koła.
Spotkania  odbywają  się  cyklicznie,  w  miarę  potrzeb 

związanych  z  organizacją  imprez  lokalnych.  Koło  od 
samego początku swojego istnienia prowadzi księgę pa-
miątkową wraz z albumem fotografi cznym upamiętniają-
cym wydarzenia. Dzięki dotacji z gminy na prowadzenie 
świetlicy udało się zorganizować zajęcia językowe, kurs 
obsługi  komputera,  fi tness  dla  kobiet,  warsztaty  arty-
styczne i kulinarne dla dzieci i młodzieży – mówią panie 
z  tutejszego  koła.  Panie mają  swoje  stroje  ludowe wła-
snoręcznie uszyte, w których występują na  różnych  im-
prezach lokalnych. 
-  Organizujemy  rajdy  rowerowe  co  roku,  kulik  dla 

dzieci  i młodzieży, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Seniora 
i spotkanie z okazji 100 –lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę – wymieniają członkinie koła.
-  Przy współpracy  z Lokalną Grupą Działania  „Owo-

cowy Szlak” odbyły się cztery festyny z rękodzieła ludo-
wego. W roku 2012 był festyn „Zachowajmy naszą tożsa-
mość”, gdzie w naszej świetlicy zorganizowana była izba 
pamięci oraz pokazy masarsko – wędliniarskie – wspomi-
nają członkinie koła. 
- W roku 2013 nasze koło razem z OSP zorganizowało  

„Wolickie Targi Rzemieślnicze – ginące zawody”, gdzie 
prezentowane  były  odchodzące  zawody  i  dane  profesje 
takie jak garncarstwo, kowalstwo, tkactwo oraz plecion-
karstwo – wymieniają członkinie koła.
- W roku 2014 we współpracy z OSP zorganizowałyśmy 

festiwal rękodzieła i rzemiosła w Wolicy, gdzie po raz ko-
lejny   odbyły  się pokazy  i nauka  lepienia na kole garn-
carskim,  nauka  tkania  na  krosnach  tradycyjnych,  nauka 
tworzenia koronek i wycinanki ludowej, tworzenia ozdób 
z wosku pszczelego, pokazu sprzętu i odzieży pasiecznej, 
degustacja miodów i dań kuchni regionalnej – wspomina-
ją członkinie koła.
Potrawami regionalnymi jest mięciak  i buraczak. Moż-

na je degustować na różnego rodzaju imprezach okolicz-
nościowych. W przyszłości KGW planuje zarejestrować 
swoje  stowarzyszenie  i  prowadzić  dalszą  działalność 
krzewienia kultury i tradycji na wsi.
W Polsce  szykują  się  zmiany  związane  ze wsparciem 

tych  organizacji  społecznych  nawiązujących  do  tradycji 
i propagujących nowoczesność. Rządowy projekt ustawy 
o KGW, który prezentujemy Państwu na łamach naszego 
biuletynu  daje  możliwość  uzyskania  osobowości  praw-
nej,  a więc otwiera przed kołami nieporównanie większe 
możliwości fi nansowania swojej statutowej działalności. 
MRiRW planuje także w przyszłości powołanie Krajowej 
Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz uruchomienie plat-
formy międzynarodowej współpracy KGW.

Małgorzata Karasek
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Koło  gospodyń wiejskich  jest  to  jedną  z  najstarszych 
form  organizacji  społecznych,  jakie  funkcjonują w Pol-
sce. Obecnie jest  około 21 tysięcy kół powstałych w ra-
mach  kółek  rolniczych  oraz  kilka  tysięcy  działających 
jako  zespoły  ludowe  i  stowarzyszenia.  Są  najbardziej 
aktywną formą organizowania się kobiet na wsi. Odgry-
wają potężną rolę w społeczności wiejskiej, są wyrazem 
aktywności  i  przedsiębiorczości  kobiet,  troski  o  rozwój 
kulturalny, o  zdrowy  tryb życia, o kulinaria, o  żywność 
tradycyjną,  dbają  o  zachowanie  tradycji  rodzin  wiej-
skich. Kilka  tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich wystąpiło 
z tej struktury i działa samodzielnie, ale brak osobowości 
prawnej sprawiał, że nie mogły one uzyskiwać wsparcia 
ze strony samorządu terytorialnego np. gminy, ani prowa-
dzić działalności gospodarczej a sprzedaż na kiermaszach 
czy  festynach  własnych  wyrobów  często  kończyło  się 
mandatem. Dlatego  też Rząd Polski wychodząc naprze-
ciw problemom związanym z prowadzeniem działalności 
w Kołach Gospodyń Wiejskich wprowadza bardzo kon-
kretne fi nansowe i administracyjne – narzędzia wsparcia 
tej działalności.  
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O KOŁACH GOSPO-

DYŃ WIEJSKICH (KGW) 
Koniecznością było pilne nadanie osobowości prawnej 

(KGW). Obecnie poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich 
nie mają możliwości aplikowania o dotacje. Z kolei samo-
rządy terytorialne nie mają również możliwości rozlicze-
nia ewentualnego wsparcia fi nansowego KGW. Ponadto 
brak  prostego  rozwiązania    prawnego  umożliwiającego 
szybką i bezproblemową rejestrację KGW powoduje, że 

zainteresowane  kobiety  częstokroć  podejmują  decyzję 
o funkcjonowaniu jako nie formalna grupa.
Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, niezależną 

od administracji rządowej i  jednostek samorządu teryto-
rialnego,  samorządną  społeczną  organizacją  mieszkań-
ców wsi,  wspierającą  rozwój  przedsiębiorczości  na wsi 
i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Usta-
wa  zakłada,  że  koło może  założyć  10  osób. Na  terenie 
jednej wsi może działać  tylko jedno koło. Natomiast do 
koła mogą należeć osoby, które ukończyły  lat 18  i stale 
zamieszkują na obszarze wsi będącej terenem działalno-
ści koła. Jednocześnie można być tylko członkiem jedne-
go koła gospodyń wiejskich.

Cele podobne, uproszczona rejestracja, nowe prawa
Napisana  ustawa ma  na  celu  zapewnienie możliwości 

szybkiej  rejestracji KGW i wsparcie  ich działalności na 
rzecz  rozwoju  przedsiębiorczości  na  terenach wiejskich 
oraz  kultywowania  folkloru  i  polskiej  bogatej  tradycji. 
KGW  reprezentuje  interesy  i  działa  na  rzecz  poprawy 
sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz  ich 
rodzin, a  także wspieranie wszechstronnego rozwoju  te-
renów wiejskich. 

Zgodnie z ustawą o KGW; 
1) Prowadzi  działalność  społeczno-wychowawczą 
i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

2) Prowadzi  działalność  na  rzecz  wszechstronnego  roz-
woju obszarów wiejskich;

3) Wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;

Koła gospodyń wiejskich 
z własną ustawą i osobowością prawną 
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4) Inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warun-
ków życia i pracy kobiet na wsi;

5) Upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospo-
darowania  i  racjonalne  metody  prowadzenia  gospo-
darstw domowych;

6) Reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wo-
bec organów administracji publicznej;

7) Rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kultu-
rę lokalną i regionalną.
Koło Gospodyń Wiejskich podlega obowiązkowi wpisu 

do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,  który 
jest prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Osobowość prawną nabywa z chwilą 
wpisu do rejestru.
Nazwa KGW powinna odróżniać tworzone koło od in-

nych kół, w szczególności przez odniesienie się do tere-
nu  działalności  koła.  KGW może  działać  na  podstawie 
wzorcowego statutu, którego treść jest załącznikiem usta-
wy albo na podstawie swojego statutu który jest zgodny 
z określoną ustawą. 
Do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następ-

nie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów, 
w imieniu koła działa komitet założycielski. Za czynności 
dokonane w imieniu koła gospodyń wiejskich przed jego 
rejestracją  członkowie  komitetu  założycielskiego  odpo-
wiadają wobec osób  trzecich  solidarnie, według przepi-
sów prawa cywilnego.

Procedura założenia oraz wpis do rejestru koła go-
spodyń wiejskich powinna zawierać;
1) Listę  założycieli  zawierającą  ich  imiona  i  nazwiska 
oraz miejsce zamieszkania;

2) Oświadczenia założycieli koła o stałym zamieszkiwa-
niu w obszarze wsi będącej terenem działalności koła;

3) Adres do doręczeń 
4) Własnoręczne podpisy założycieli;
5) Informacje o osobie lub osobach umocowanych do re-
prezentacji koła i sposobie tej reprezentacji

6) ARiMR dokonuje wpisu KGW do  rejestru po  stwier-
dzeniu,  że  statut  koła  jest  zgodny  z  przepisami  pra-
wa  i  założyciele  koła  spełniają wymagania  określone 
w ustawie oraz dokonuje wpisu wydając zaświadczenie 
o wpisaniu koła do rejestru.
Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają zmia-

ny danych wskazanych we wniosku o wpis koła gospo-
dyń wiejskich, a także zmiany statutu koła. Natomiast je-
żeli zmiany statutu nie spełniają wymogów określonych 
w ustawie ARiMR uzależni  rejestrację  koła  lub  zmiany 
statutu  koła  od  odpowiednich  poprawek,  wyznaczając 

w tym celu odpowiedni termin.
KGW do dnia 28 lutego każdego roku zgłasza do reje-

stru listę członków koła według stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego. Postępowanie w sprawach o wpis lub 
zmianę  wpisu  koła  gospodyń wiejskich  do  rejestru  jest 
wolne od opłat,  rejestr  jest  jawny, każdy ma prawo do-
stępu do danych zawartych w rejestrze, każdy ma prawo 
otrzymać również drogą elektroniczną poświadczone od-
pisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru.
Majątek KGW powstaje ze składek członkowskich, da-

rowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalno-
ści, dochodów z majątku koła oraz ofi arności publicznej. 
KGW może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz 
korzystać z ofi arności publicznej, prowadzić działalność 
zarobkową w tym działalność gospodarczą ale nie może 
być przeznaczony do podziału między jego członków.

Podsumowanie;
Nowa ustawa stanowi odrębną od dotychczas obowią-

zującej, kompleksową regulację normatywną, określającą 
formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w KGW oraz 
tryb i zakładania i organizację wewnętrzną KGW. Podno-
si rangę KGW do poziomu wyposażonego w osobowość 
prawną, samorządną, społeczną organizację mieszkańców 
wsi,  niezależną  od  innych  organizacji  społeczno-zawo-
dowych  rolników  (kółek  rolniczych),  a  także  od  admi-
nistracji  rządowej  i  jednostek  samorządu  terytorialnego. 
Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna za-
pewnią niezbędne warunki dla skutecznej realizacji zadań 
ustawowych i statutowych KGW, będą miały możliwość 
starania  się o dotację, możliwość wsparcia  i  rozliczenie 
środków uzyskanych od samorządów. Ustawa umożliwia 
szybką i bezproblemową rejestrację oraz przyczyni się do 
rozwoju  przedsiębiorczości  na  terenach  wiejskich  oraz 
kultywowaniu folkloru i polskiej bogatej tradycji.

Artur Sobich 
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W dniu 7  listopada b.r. przedsta-
wiciele  Lubelskiej  Izby  Rolniczej 
uczestniczyli  w  konferencji  orga-
nizowanej przez redakcję miesięcz-
nika Farmer „Narodowe Wyzwania 
w  Rolnictwie”,  która  odbyła  się 
w Pałacu Kultury  i Nauki w War-
szawie.
W  programie  konferencji  jest 

kilka  debat,  mamy  aż  5  niezależ-
nych bloków tematycznych: prawo 
i  ekonomia,  agrotechnika,  produk-
cja  mleka,  trzoda  chlewna  i  tech-
nika rolnicza. Obok interesujących 
wykładów  prowadzono  debaty  te-
matyczne,  towarzyszące  im  dys-
kusję oraz eksperckie punkty kon-
sultacyjne.  Równoległe  trwała  też 
konferencja  sektora  sadowniczego 
„Sady i ogrody”.
W zakresie tematyki prawno-eko-

nomicznej  w  ramach  konferencji 
omawiano zagadnienia zarządzanie 
fi nansami  i  ryzykiem w gospodar-
stwie,  formy  prowadzenia  działal-
ności rolniczej oraz zagrożenia wy-
nikające  z  umów  kontraktacji.  Na 
problemach,  jakie  wynikać  mogą 

dla  rolników  z  tytułu  zawartych 
umów  kontraktacyjnych  zwrócono 
uwagę, iż odbiorca płodów rolnych 
czy zwierząt hodowlanych w świe-
tle obowiązującego prawa znajduje 
się w dużo bardziej komfortowej sy-
tuacji, niż rolnik-dostawca w przy-
padku nie wywiązania się z zawar-
tego  kontraktu,  nawet  z  przyczyn 
od nikogo niezależnych. Przykłady 
na  poparcie  tej  tezy  obserwowali-
śmy  zresztą  niedawno,  bo  kłopoty 
z wywiązaniem się  z umów miało 
wielu gospodarzy poszkodowanych 
przez  suszę.  Kontraktujący  ponosi 
ograniczone  ryzyko  z  tytułu  nie-
wykonania umowy. W przeciwień-
stwie do rolnika nie ponosi żadne-
go ryzyka z tytułu złej pogody czy 
klęsk  żywiołowych.  Tymczasem 
ma  zagwarantowany  zwrot wypła-
conych zaliczek i udzielonych kre-
dytów.  Producent  rolny  nie  dość, 
że  poniósł  straty w wyniku  suszy, 
musiał zwrócić pieniądze a czasem 
również uiścić kary umowne. 
Zarządzaniu  ryzykiem  w  gospo-

darstwie w kontekście  suszy omó-

wił  reprezentujący  zarząd  Con-
cordia  Polska  TUW.  Wskazał,  iż 
w  świetle  ostatnich  ustaleń  doty-
czących  zmian w  ustawie  o  ubez-
pieczeniach  rolnych,  pojawia  się 
możliwość ubezpieczania upraw od 
ryzyka  suszy.  Pakiety  obejmujące 
to ryzyko znaleźć maja się w ofer-
cie  towarzystwa ubezpieczeniowe-
go  już  w  przyszłym  roku.  Prele-
gent  omówił  również  inne  ryzyka, 
które w różnym stopniu rzutują na 
sytuację  i  kondycje  ekonomiczną 
gospodarstw  i  wskazał  sposoby 
ochrony  przed  nimi,  jakie  są  dla 
rolników dostępne. 
Z  kolei  w  wykładzie  z  zakresu 

zarządzania  fi nansami  w  gospo-
darstwie  rolnym  zwrócono  uwagę 
na  fakt,  iż  prowadzący  gospodar-
stwo  nie  ma  wpływu  na  warunki 
pogodowe,  otoczenie  rynkowe  czy 
zdarzenia  losowe.  Są  jednaj  czyn-
niki  kształtujące  koszty  produkcji 
i przychody z niej, które warto prze-
analizować  i  poprawić.  Prelegent 
zauważył  przy  tym,  jak  niewielu 
rolników dokładnie liczy koszty po-

Lubelska Izba Rolnicza na konferencji Narodowe 
Wyzwania w Rolnictwie w Warszawie
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noszone przy prowadzeniu działal-
ności, z czego często wynikają myl-
ne wnioski  dotyczące  opłacalności 
produkcji w danej branży.
Jednym ze skutecznych sposobów 

poprawy  opłacalności  produkcji, 
a zarazem poprawy konkurencyjno-
ści  gospodarstwa  może  być  zmia-
na formy prowadzenia działalności 
rolniczej.
W Polsce działa zaledwie kilkaset 

spółdzielni  rolnych,  podczas  gdy 
w  pozostałych  krajach  UE  funk-
cjonuje ich 22 tysiące i  jest  to naj-
popularniejsza  forma  prowadzenia 
działalności  rolniczej.    Popularno-
ścią  cieszą  się wśród  rolników  za-
chodnich  również  spółki,  podczas 
gdy u nas na taką formę działalności 
decydują się bardzo nieliczni. Ostra 
konkurencja  rynkowa  skłaniać  zaś 
powinna  do  zweryfi kowania  przez 
naszych rolników niechęci do zrze-
szania i współdziałania.
Bardzo  interesujące  były  zagad-

nienia  dotyczące  techniki  rolniczej 
w  zakresie  innowacyjnych  kierun-
ków  rozwoju  nowoczesnych  ma-
szyn  rolniczych.  Przedstawione 
zostały  nowoczesne  rozwiązania 
w  kombajnach  zbożowych  i  ma-
szynach  uprawowych,  o  których 
szerzej  napiszemy  w  najbliższych 
wydaniach Biuletynu LIR.
Dużym zainteresowaniem cieszył 

się  blok  tematyczny  dla  producen-
tów  trzody  chlewnej.  Tematem 
wzbudzającym  szczególne  emocje 
wśród  zgromadzonych  gości  był 
problem  ASF.  Z  ust  publiczności 
słychać można było wiele krytycz-
nych  opinii  odnośnie  takich  kwe-
stii jak choćby praca służb wetery-
naryjnych,  czy  redukcji  populacji 
dzików. Poruszano ponadto  istotne 
kwestie  żywienia  zwierząt  pasza-
mi wyprodukowanymi  bez  udziału 
roślin  transgenicznych,  integrację 
poziomą i pionową branży, a  także 

możliwości  poprawa  konkurencyj-
ności polskiej  i unijnej wieprzowi-
ny na globalnym rynku.
Dużo miejsca w trakcie konferen-

cji poświęcono zagadnieniom agro-
techniki,  ogromnemu  znaczeniu 
układanie  skutecznego  programu 
ochrony zbóż  i  rzepaku, właściwej 
strategii  ochrony  roślin  to  znaczy 
takiej, aby koszt związany z wybra-
ną strategią nie był wyższy od uzy-
skanych korzyści. 
W  trakcie  konferencji  podkreślo-

no jak dużym problemem w Polsce 
jest bardzo zły stan gleb. Zakwasze-
nie powoduje ich degradację i ogra-
nicza  plonowanie  roślin.  Mamy 

więc do  czynienia nie  tylko z pro-
blemem  gospodarczym,  ale  także 
ekologicznym. 
O  znaczeniu  wapnowania  gleb 

mówiliśmy już, jako Lubelska Izba 
Rolnicza wielokrotnie na organizo-
wanych  przez  nas  konferencjach, 
szkoleniach,  a  także  pisaliśmy  na 
łamach wydawanego przez nas Biu-
letynu  Lubelskiej  Izby  Rolniczej. 
Dyskusja  i  debata  na  Konferencji 
Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 
w Warszawie potwierdziła ogromne 
znaczenie tych działań.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR
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23 września  2018  r. w Wąwolnicy  odbyło  się  pierw-
sze, wpisane w obchody stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości,  Ogólnopolskie  Święto  „Wdzięczni  Pol-
skiej Wsi”. Gospodarzem wydarzenia był premier Mate-
usz Morawiecki. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali: 
Wiceprezes  Gustaw  Jędrejek,  członkowie  Zarządu An-
toni Szczepaniak oraz Marcin Sulowski, Dyrektor Biura 
LIR Waldemar Banach oraz pracownicy biura Małgorza-
ta Karasek i Dawid Wysmulski.
Święto w Wąwolnicy  rozpoczęła  uroczysta msza  św. 

celebrowana  przez  Metropolitę  Lubelskiego  abp.  Sta-
nisława Budzika, po której orkiestra OSP poprowadziła 
korowód  dożynkowy w  stronę  sceny. Obchody  zainau-
gurował premier Mateusz Morawiecki słowami - „To tu-
taj w Wąwolnicy odbija się jak w lustrze historia Polski 
i  polskości  –  jej  blaski  i  cienie”.  Premier  przypomniał 
historię  miejscowości:  o  odparciu  najazdów  tatarskich 
dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej Kębelskiej w 1278 
roku; odebraniu praw miejskich Wąwolnicy przez wła-
dze carskie w odwecie za udzieloną przez mieszkańców 
pomoc  powstańcom  styczniowym  oraz  spaleniu  100 
domów w Wąwolnicy przez UB w 1946 r. w zamian za 
wsparcie dla żołnierzy wyklętych.

Odnosząc  się  do  współczesnej  sytuacji  wsi  Premier 
zapowiedział wygospodarowanie 1,5 mld złotych z bu-
dżetu państwa na rekompensaty za straty spowodowane 
suszą, wsparcie dla handlu detalicznego oraz 3 tys. zł od 
państwa, ulgi podatkowe i pomoc prawną dla kół gospo-
dyń wiejskich.
Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zazna-

czył, że „wieś staje się tym pełnoprawnym uczestnikiem 
życia społecznego” i „dobrym miejscem do życia dla bar-
dzo wielu  ludzi z miasta, którzy właśnie wieś wybiera-
ją,  jako miejsce  realizacji  swoich aspiracji życiowych”. 
Minister  odniósł  się  także  do  pomocy  rodzinom „wiel-
kie programy społeczne, które są dedykowane rodzinom 
wielodzietnym,  rodzinom  na  wsi,  tak  jak  i  w mieście; 
programy związane z pomocą dla dzieci, związane z bu-
downictwem, to wszystko w takim samym stopniu docie-
ra do mieszkańców wsi, jak i do tych, którzy żyją gdzie 
indziej”. 

W wydarzeniu brało udział wielu ważnych gości, min. 
Wojewoda Lubelski  Przemysław Czarnek  oraz  senato-
rowie  i  posłowie RP. Ponadto wystąpiły  zespoły  ludo-
we, odbywały  się  tragi  sztuki  ludowej, Piknik Rodzin-

Ogólnopolskie święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”
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ny  z  zabawami  i  atrakcjami dla dzieci  oraz degustacja 
regionalnych produktów i tradycyjnej kuchni regionów. 
Lubelska  Izba Rolnicza posiadała  swoje  stoisko,  gdzie 
doradzano  rolnikom oraz  rozdawano biuletyn  informa-
cyjny  LIR,  prasę  i  publikację  z  branży  rolniczej  oraz 
świeże owoce.

Podczas Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” delegaci Lu-
belskiej Izby Rolniczej - Wojciech Piszczyński oraz Grze-
gorz Pszczoła - zostali odznaczeni medalem „Zasłużony 
dla  rolnictwa” przez Ministra Rolnictwa Krzysztofa Ar-
danowskiego. Poniżej przedstawiono sylwetki laureatów.
Pan Wojciech Piszczyński prowadzi gospodarstwo rolne 

o pow. 50,00 ha o specjalności hodowli trzody chlewnej 
w Sędowicach Gmina Ryki. Od roku 2015 jest Przewod-
niczącym  Rady  Powiatowej  Lubelskiej  Izby  Rolniczej 
Powiatu  Ryckiego,  delegatem  do Walnego  Zgromadze-
nia Lubelskiej  Izby Rolniczej, Przewodniczącym Komi-
sji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Rolniczej. Od 2 kadencji 
jest sołtysem sołectwa Sędowice, Prezesem OSP Sędowi-
ce  oraz Wiceprezesem  Zarządu  Gminnego  OSP Gminy 
Ryki. Jak społecznik żywo zaangażowany jest w rozwój 
lokalny Sędowic oraz Gminy Ryki biorąc czynny udział 

w pracach Lokalnej Grupy Działania „Przyszłość Ziemi 
Ryckiej”.
Pan  Grzegorz  Pszczoła  prowadzi  gospodarstwo  rolne 

o  pow.  60,00  ha  o  specjalności  produkcja  roślinna  oraz 
produkcji  mleka  (średnia  wydajność  10  tys.  kg  mleka) 
w  Piotrowicach  Gmina  Nałęczów.  Od  roku  2015  jest 
delegatem  do  Walnego  Zgromadzenia  Lubelskiej  Izby 
Rolniczej. Przez okres 2 ostatnich kadencji delegat Rady 
Powiatowej  Lubelskiej  Izby  Rolniczej  Powiatu  Puław-
skiego. Jako społecznik żywo zaangażowany jest w roz-
wój lokalny Gminy Nałęczów oraz Powiatu Puławskiego. 
Odbył szereg szkoleń z zakresu branży rolniczej organi-
zowanych przez instytucje szkoleniowe, w tym Lubelski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelską 
Izbę Rolnicza i inne. Jest laureatem konkursu wojewódz-
kiego „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2018, a ponad-
to został wyróżniony za prowadzoną działalność rolniczą 
na Dożynkach Powiatu Puławskiego w 2018 roku.

Gratulujemy  sukcesów  nagrodzonym  delegatom  i  ży-
czymy powodzenia w dalszej pracy na rzecz rolnictwa. 

Dawid Wysmulski
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W dniu 15 października w siedzi-
bie Biura Lubelskiej Izby Rolniczej 
w  Lublinie  odbyło  się  spotkanie 
przedstawicieli  Zarządu  LIR  z  de-
legacją  amerykańską  w  ramach 
Polsko-Amerykańskiego  Kongresu 
Lublin 2018.
Na czele delegacji amerykańskiej 

byli Dan Feyen – Senator Stanowy 
Stanu  Wisconsin  oraz  Ken  Skow-
roński – Kongresmen Stanowy Sta-
nu Wisconsin.
W spotkaniu poza przedstawicie-

lami LIR oraz  stroną  amerykańską 
uczestniczyli Agata Grula - Dyrek-
tor Generalny Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego,  Artur  Niczypo-
ruk  –  Prezes  Lubelskiego  Rynku 
Hurtowego  Elizówka,  Piotr  Woch 
– Dyrektor Okręgowej  Stacji Che-
miczno-Rolniczej w Lublinie, Kie-
rownik Działu Agrochemicznej Ob-
sługi Rolnictwa OSCH w Lublinie 
Katarzyna Stanisławska.
Spotkanie  było  ostatnim  etapem 

pobytu  gości  zagranicznych  w  ra-
mach Kongresu Polsko-Amerykań-
ski  „100  lat  wspólnego  dziedzic-
twa”, którego głównym celem było 
stworzenie  warunków  do  wzajem-
nego poznania  ludzi nauki, kultury 
i  biznesu  Polski  i  USA  na  kanwie 
wspólnej historii, a taże stworzenia 
przestrzeni do wspólnego działania.

Dyrektor  Biura  LIR  Waldemar 
Banach  przedstawił  uczestnikom 
spotkania  prezentację  w  zakre-
sie  charakterystyki  rolnictwa  Lu-
belszczyzny,  jej  głównych  kierun-
ków  produkcji.  Omówił  podstawy 
funkcjonowania  Izb  Rolniczych 
w Polsce, główne cele  i podstawo-
we  zadania Lubelskiej  Izby Rolni-
czej. Zaprezentował ponadto formy 
współpracy Izb Rolniczych z inny-
mi  podmiotami  uczestniczącymi 
w rozwoju obszarów wiejskich.

Spotkanie było okazją dla Zarządu 
LIR do zapoznania się ze specyfi ką 
i  skalą  produkcji  amerykańskiego 
rolnictwa,  aktualnymi  problemami 
i sposobami ich rozwiązywania.
Obie strony wskazały na potrzebę 

wymiany  doświadczeń w  obszarze 
rolnictwa,  komercjalizacji  wiedzy, 
dobrych  praktyk,  innowacyjnych 
przedsięwzięć w rolnictwie. Uczest-
nicy  spotkania  zwrócili  uwagę  jak 
istotne  z  punktu  widzenia  zwięk-
szania  innowacyjności  Polski  jest 
realizowanie  wspólnych  projektów 

B+R przez fi rmy i uczelnie. 
Na  zakończenie  spotkania  strona 

amerykańska  wskazała  na  potrze-
bę  prowadzenie  dalszej  wymiany 
doświadczeń  z  zakresu  rolnictwa 
i  branży  rolno-spożywczej  oraz 
sformalizowania  form  dalszej 
współpracy  pomiędzy  Lubelską 
Izbą  Rolniczą  a  przedstawicielami 
Stanu Wisconsin w USA.

Waldemar Banach 
Dyrektor Biura LIR

Spotkanie Zarządu LIR z delegacją amerykańską 
w ramach Polsko-Amerykańskiego Kongresu Lublin 2018
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Na wniosek delegatów Rad Powiatowych Lubelskiej 
Izby Rolniczej w Biłgoraju  i Hrubieszowie w  dniach 
6-8  listopada  2018r.  Lubelska  Izba Rolnicza  zorgani-
zowała wyjazd dla rolników i delegatów LIR „Dla i na 
stulecie Urodzin Niepodległej”. Grupa liczyła 51 osób 
z  powiatu  biłgorajskiego,  hrubieszowskiego,  toma-
szowskiego i zamojskiego obsługiwanych przez Biuro 
Lubelskiej  Izby  Rolniczej  Oddział  w  Zamościu  oraz 
z  innych powiatów województwa  lubelskiego między 
innymi z krasnostawskiego, chełmskiego i  łukowskie-
go.
W trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzili Instytut Zoo-

techniki-Państwowy  Instytut  Badawczy  w  Balicach 
k/Krakowa,  gdzie  zorganizowana  została  konferencja 
naukowo-szkoleniowa na temat: Rasy rodzime i opty-
malne żywienie bydła.    
Uczestnicy wyjazdu mieli  również możliwość zwie-

dzania  Krakowa:  Zamek  Królewski  na Wawelu,  Ka-
tedra Krakowska, Collegium Novum, Collegium Ma-
ius, Rynek Główny Starego Miasta, Brama Floriańska 
i Barbakan.
W Białym Dunajcu uczestnicy wyjazdu udział wzięli 

w seminarium na temat „Ubezpieczenia w rolnictwie” 
w której uczestniczyli między  innymi przedstawiciele 
Poczty Polskiej z Lublina, Zamościa i Biłgoraja. Semi-
narium zakończyło się konkursem wiedzy nt. Ubezpie-
czeń  w  rolnictwie  z  nagrodami  ufundowanymi  przez 
Pocztę Polską. 
Zwiedzanie Zakopanego - Krupówki wyjazd na Guba-

łówkę następnie przejazd do Wadowic –Muzeum Dom 
Rodzinny  Jana  Pawła  II. Ważnym  punktem  wyjazdu 
było zwiedzanie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydow-
skiej – sanktuarium pasyjno-maryjne oo. Bernardynów. 
Wchodzące w skład zespołu bazylika i klasztor położo-
ne są na południe od miasta, u szczytu góry Żar, na po-

łudnie i wschód od nich znajdują się 42 kaplice. Sanktu-
arium nazywane jest często Polską Jerozolimą. W 1999 
roku sanktuarium wpisane zostało na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, a 17 listopada 2000 roku obiekt 
uznany został za Pomnik historii Polski. Kalwaryjskie 
sanktuarium  jest  jednym z ważniejszych miejsc  kultu 
pasyjnego i maryjnego – łączy zarówno kult Chrystusa 
cierpiącego, jak i Matki Bożej. Ideą przewodnią jest od-
wzorowanie ostatniej drogi Chrystusa (Droga Pojmania 
i Droga Krzyżowa). W sanktuarium znajduje się obraz 
Matki Boskiej Kalwaryjskiej.
Zwiedzano  również  Muzeum  Wincentego  Witosa 

w  Wierzchosławicach  powołanego  staraniem  działa-
czy  ludowych  i  rodziny Wincentego Witosa w 1971r. 
Składa się z domu rodzinnego z 1814r. w którym Witos 
się urodził oraz gospodarstwa wybudowanego w latach 
1905-1913  przez  samego Witosa. W  skład  gospodar-
stwa wchodzą: budynek mieszkalny, stajnia, dwie sto-
doły i piwnica. Większość zabudowań zachowuje swój 
pierwotny charakter,  jedynie budynek inwentarski (po 
rekonstrukcji)  zaadaptowano  na  cele  administracyjne 
i muzealne. W  domu mieszkalnym  utrzymano  auten-
tyczny wygląd wnętrz. W gabinecie Wincentego Wito-
sa zachowały się meble, dokumenty  i  rzeczy osobiste 
trzykrotnego premiera II Rzeczypospolitej. W zaadap-
towanym  budynku  inwentarskim  (stajni)  znajduje  się 
wystawa  przedstawiająca  biografi ę Wincentego Wito-
sa. W stodole zgromadzono narzędzia i sprzęty rolnicze 
używane w gospodarstwie rolnym przez Witosa. 
Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni z  reali-

zacji programu z okazji 100-lecia Niepodległości Pol-
ski obchodzonego przez Lubelską Izbę Rolniczą. 

Piotr Kuranc

Wyjazd seminaryjno - szkoleniowy
„Dla i na stulecie Urodzin Niepodległej”
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W  dniach  15-22  września  2018  r. 
Instytut  Zootechniki  -  Państwo-
wy  Instytut  Badawczy  zrealizował 
projekt  pn.  Podnoszenie poziomu 
wiedzy w obszarze wytwarzania 
certyfi kowanych produktów re-
gionalnych pochodzenia zwierzę-
cego i wprowadzenie ich do ob-
rotu,  poprzez  wyjazd  studyjny  re-
alizowany  w  hiszpańskim  regionie 
Andaluzji,  organizowany  ze  środ-
ków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Schematu  II  Pomocy  Technicznej 
„Krajowa  Sieć  Obszarów  Wiej-
skich”  Program  Rozwoju  Obsza-
rów  Wiejskich  na  lata  2014-2020. 
Głównym  celem  projektu  było  po-
szerzenie wiedzy  na  temat  produk-
tu  regionalnego,  jego  certyfi kacji, 
wytwarzania  i  dystrybucji,  a  także 
upowszechnienie  wiedzy  posiada-
nej  i  nabytej  poprzez  uczestnictwo 
w wykładach i spotkaniach uniwer-
syteckich oraz doradczych na terenie 
Andaluzji.  Realizacja  wspomnia-
nego  celu  umożliwiła  zwiększenie 
udziału  zainteresowanych  stron we 
wdrażaniu  inicjatyw  na  rzecz  roz-
woju  obszarów  wiejskich,  między 
innymi w  regionach  o  specyfi cznej 
charakterystyce  geografi cznej,  po-
zwalającej  i  wskazującej  na  moż-
liwość  wytwarzania  produktów 
tradycyjnych pochodzenia  zwierzę-

cego.  Ich  produkcja,  przetwórstwo 
i marketing służą wzmocnieniu po-
tencjału  ekonomicznego  wsi,  dy-
wersyfi kacji  produkcji  w  kierunku 
zwiększenia  jej  wartości  dodanej, 
a  także  zwiększenia  atrakcyjności 
danego regionu.
Grupę  docelową  seminarium wy-

jazdowego stanowili przedstawicie-
le  jednostek  naukowych  i  badaw-
czych  (instytuty  i  uczelnie)  z  wio-
dącą rolą Instytutu Zootechniki PIB, 
reprezentanci  organizacji  rolników 
i hodowców, służb doradczych, ad-
ministracji  rządowej  i  terytorialnej 
oraz  osób  aktywnych  w  obszarach 
rolnictwa  i  ochrony  środowiska. 
Z ramienia Krajowej Rady Izb 
Rolniczych uczestniczyła Pani Jo-
lanta Pisarska, Lubelskiej Izby 
Rolniczej – Piotr Kuranc wraz 
z przedstawicielem sektora rol-
nego w Zamościu - Andrzejem 
Kaperą.  W  wyjeździe  studyjnym 
udział wzięło 40 osób. 
Pierwszego dnia pobytu uczestni-

cy wyjazdu szkoleniowego po wylą-
dowaniu  w godzinach wieczornych 
na  lotnisku  Barajas  w  Madrycie 
udali  się  na  odpoczynek  do  hotelu 
Ibis Arganda del Rey.
Następnego dnia grupa odwiedziła 

ponad  stuletnią  hale  targową  Mer-
cado de San Miguel, zlokalizowaną 
w centrum Madrytu. Była to okazja 
do zwiedzania stoisk z tradycyjnymi 
wyrobami  pochodzenia  zwierzęce-
go (wędliny oraz sery) pośród, któ-
rych  były  te  oznaczone  Chronioną 
Nazwą  Pochodzenia  i  Chronionym 
Oznaczeniem  Geografi cznym  – 
uczestnicy mogli dyskutować z wła-
ścicielami  i  pogłębić  swoją wiedzę 
na  temat  ich  wyrobów  i  struktury 
rynku.
Trzeciego dnia miała miejsce wi-

zyta studyjna w siedzibie Spółdziel-
ni rolniczej COVAP w miejscowości 
Pozoblanco.  Przedstawiciele  spół-
dzielni  zaprezentowali  osiągnię-
cia  i  aktualne  gałęzie  produkcji  na 
tle  bogatej  historii  jednostki  funk-
cjonującej  od  1959  r.  zrzeszającej 
obecnie 4000 członków oraz 15000 
rolników współpracujących.  Rolni-
cy  zrzeszeni  w  COVAP  sprzedają 
swoje  zwierzęta  i mleko wyłącznie 
do spółdzielni. Godnym odnotowa-
nia  jest  fakt, że COVAP eksportuje 
żywność  pochodzenia  zwierzęcego 
najwyższej  jakości  do  USA,  gdzie 
ma swoje przedstawicielstwo. 
W czwartym dniu wyjazdu uczest-

nicy odwiedzili Uniwersytet w Cor-
dobie  specjalizujący  się w  dziedzi-
nie nauk przyrodniczych, agronomii 
oraz  leśnictwie.  Jest  to  najbardziej 
uznana  uczelnia  w  kraju  specjali-
zująca się w takich dziedzinach jak: 
nauki o środowisku, nauki technicz-
ne  oraz  rolno-spożywcze.  Uczest-
nicy  seminarium  wysłuchali  refe-
ratów  tematycznych  dotyczących 
Chronionych Nazw Pochodzenia ze 
szczególnym  uwzględnieniem  pro-
duktów  mięsnych  pt.  „Znaczenie 
produktów o chronionej nazwie po-
chodzenia”.  Kolejna  część  semina-
rium  dotyczyła  rasy  zachowawczej 
–  świni  iberyjskiej,  która  jest  uni-
kalną autochtoniczną  rasą zamiesz-
kującą tylko południowo-zachodnią 
część  półwyspu  Iberyjskiego. Wie-
przowina  pozyskiwana  z  świń  rasy 
iberyjskiej, wypasanych w wyjątko-
wych  warunkach  i  odżywiających 
się  od  listopada  do  końca  marca 
żołędziami  pochodzącymi  z  3  ga-
tunków  dębów  ma  niepowtarzalną 
strukturę  i  smak,  który  zawdzięcza 
między  innymi zwiększonej zawar-
tości  kwasu  oleinowego  w  swoim 

Wyjazd studyjny do regionu Andaluzja w Hiszpanii
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składzie.  Kolejnym  punktem  dnia 
była  wizyta  w  Instytucie  Rolnic-
twa  i Rybołóstwa.  Jest  to  jednostka 
badawczo-rozwojowa,  prowadząca 
działalność  edukacyjną oraz  szkole-
niową. Obecnie  jednostka  prowadzi 
kursy  w  zakresie  chowu  i  hodowli 
bydła mięsnego. W tym samym dniu 
uczestnicy wyjazdu udali się do sie-
dziby  stowarzyszenia  młodych  rol-
ników  w  Cordobie  - ASAJA,  która 
reprezentuje  rolników  wytwarzają-
cych  ponad  60%  produkcji  rolnej 
w Cordobie  i  liczy  5000  członków. 
Priorytetem działalności ASAJA jest 
ochrona  rodzinnych  andaluzyjskich 
gospodarstw rolnych oraz wspieranie 
młodych  rolników.  Celem  wsparcia 
jest  zwiększenie  konkurencyjności 
gospodarstw  rolnych,  jak  i  dynami-
zowanie i ułatwianie wymiany poko-
leń w rolnictwie.
Piąty  dzień  pobytu  rozpoczął  się 

zwiedzaniem  muzeum  prezentują-
cego  historię  hodowli  kozy  mala-
gijskiej. Muzeum  kozy malagijskiej 
znajduje  się  w  prowincji  Malaga 
będąca  najbardziej  górzystą  czę-
ścią  Andaluzji.  W  prowincji  Mala-
ga  zrzeszonych  jest  1500  hodow-
ców utrzymujących 200  tys. kóz  tej 
rasy, a w sektorze tym pracuje około 
6  tys.  osób  co  sprawia,  że  hodowla 
tego zwierzęcia stała się fi larem eko-
nomicznym  jak  i  gastronomicznym 
regionu.  Po  seminarium  i  wizycie 
w  serowarni  (degustacja  wyrobów) 

uczestnicy udali się na tereny pastwi-
skowe,  na  których wypasa  się  kozy 
malagijskie. 
Szóstego  dnia  pobytu  w  Andalu-

zji  zaplanowano  zwiedzanie  ferm 
świń  iberyjskich  (o  której  wyżej 
już  wspomniano)  położonej  nie-
daleko  miasteczka  Farajan  (700  m 
n.p.m.,  co  ma  niebagatelne  znacze-
nie  w  utrzymaniu  tej  rasy  świń). 
Świnie  tej  rasy  od  momentu  odsa-
dzenia  do  uboju  przebywają  w wa-
runkach  naturalnych  obejmujących 
powierzchnię  66  ha,  pagórkowate-
go,  zalesionego  terenu,  co  wpływa 
na  ich  kondycję  i  dietę.  Zgodnie 
z  prawem hiszpańskim w  tego  typu 
utrzymaniu  na  1  świnię  przypada 
1  ha  terenu. Oglądane  stado  liczyło 
46 osobników, co sprawia, że zwie-
rzęta doskonale adaptują się do wa-
runków tzw. dehesy,  to  jest  terenów 
pastwiskowych, w których dominuje 
grubolistna  roślinność  śródziemno-
morska  z  rosnącymi  3  gatunkami 
dębów  i  kasztanów  jadalnych.  Tym 
samym  żołędzie,  kasztany,  różne 
gatunki  ziół  i  traw  występujące  na 
pastwisku  stanowią  podstawę  diety 
świni iberyjskiej. Żywienie naturalne 
tych zwierząt uzupełniane jest przez 
właściciela fermy mieszankami zbóż 
i roślin strączkowych. Świnie tej rasy 
są  przeznaczane  na  ubój,  gdy masa 
tucznika osiągnie około 160-180 kg. 
Ciekawostką jest, że wszystkie osob-
niki (świnie tej rasy) są oznakowane 
poprzez  chipy,  samce  poddawane 
są kastracji w młodym wieku,  a  sa-
mice sterylizacji jako ochrona przed 
krzyżowaniem się z dzikami. Liczne 
pytania  uczestników  i  porównanie 
hodowli świń iberyjskich do ras ho-
dowanych  w  Polsce  dały  początek 
pouczającej dyskusji. 
W siódmym dniu wizyty grupa zo-

stała  przyjęta  przez  stowarzyszenie 
producentów  żywności  w  Sewilli. 
Spotkanie  to  poprowadził  dyrektor 

do  spraw  eksportu,  który  zaprezen-
tował  profi l  działalności  stowarzy-
szenia,  jego  strukturę  i  charakter 
ekspansji  produktów  rolno-spożyw-
czych pochodzących z Andaluzji na 
rynkach  międzynarodowych.  Prio-
rytetem  tego  stowarzyszenia  jest 
rozwój  andaluzyjskiego  sektora  rol-
no-żywnościowego  poprzez  szeroki 
zakres  działań  biznesowych  stawia-
jąc  na  promocje  sprzedaży,  rozwój 
dystrybucji  poprzez  rozszerzenie 
działalności  od  rynku krajowego na 
rynki  międzynarodowe.  Następnym 
punktem zwiedzania było Stowarzy-
szenie Ecovalia zrzeszające rolników 
i producentów żywności ekologicznej. 
Powstało ono w 1991 r. dzięki inicja-
tywie  sektora  rolnego.  Głównym 
celem  tej  organizacji  jest  promocja 
sektora  żywności  ekologicznej,  roz-
wój  produkcji  ekologicznej,  rozwój 
obszarów wiejskich, kształcenie oraz 
promowanie  odpowiedzialnego  ży-
wienia na terenie Hiszpanii. Obecnie 
Ecovalia zatrudnia 140 pracowników 
oraz zrzesza 15 tys. członków reali-
zując około 130 różnych aktywności 
i projektów w skali roku fi nansowa-
nych w całości przez Unię Europej-
ską. W ostatnim dniu pobytu polskiej 
grupy  w  Andaluzji  uczestnicy  za-
poznali  się  z  jedną  z metod  dystry-
bucji  produktów  tradycyjnych  i  re-
gionalnych  w  najstarszej  w  Sewilli 
Hali Targowej - Mercado de Triana. 
Istotnym wyróżnieniem jest  fakt, że 
w  tego  typu halach na  terenie Hisz-
panii sprzedawane są wyłącznie pro-
dukty  lokalne pochodzące  z  danego 
regionu i rodzimych rolników. Ostat-
nim punktem był powrót do kraju.

Opracował Piotr Kuranc 
na podstawie pobytu, 

własnych zdjęć i materiału 
pochodzącego ze strony Instytutu 

Zootechniki w Balicach.
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W  dniach  od  21.11.2018  r.  do 
23.11.2018  r.  Lubelska  Izba  Rolni-
cza była organizatorem wyjazdu stu-
dyjnego do Obwodu Lwowskiego na 
Ukrainę. Celem wyjazdu  był  udział 
w  III  Międzynarodowych  Targach 
Techniki  Rolniczej  „Euro-AGRO” 
we  Lwowie  oraz  zapoznanie  się 
z  potencjałem  gospodarczym  Ukra-
iny w sektorze rolnym. 
Zakres  tematyczny  wyjazdu  obej-

mował  zapoznanie  uczestników  ze 
strukturą  i  potencjałem  ukraińskich 
gospodarstw  rolnych  oraz  przedsię-
biorstw  ściśle  związanych  z  branżą 
rolną.
Program wyjazdu dodatkowo obej-

mował  zwiedzanie  gospodarstw 
rolnych  o  zróżnicowanym  profi lu 
produkcji,  a  także  przedsiębiorstw 
związanych  z  przetwarzaniem  pło-
dów rolnych. 
Lubelską  Izbę  Rolniczą  reprezen-

tował  Pan Gustaw  Jędrejek  - Wice-
prezes  LIR,  Bogusław  Janociński  - 
Członek Zarządu  LIR, Piotr Kuranc- 
Kierownik Biura LIR O/Zamość.
W wyjeździe uczestniczyli delega-

ci LIR z powiatów  ryckiego, świd-
nickiego,  zamojskiego,  krasnostaw-
skiego,  chełmskiego,  kraśnickiego, 
lubelskiego,  puławskiego,  a  także 
rolnicy i pracownicy Okręgowej Sta-
cji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.

W  pierwszym  dniu wizyty  intere-
sującym  punktem  programu  wyjaz-
du  było  zwiedzanie  gospodarstwa  
AGRO-MARK-JET  sp.  Ukraina- 
Arabia  Saudyjska.  Nowoczesne  go-
spodarstwo  o  powierzchni  200  tys. 
ha dzierżawionych gruntów jest wy-
posażone  w  najnowszej  generacji 
sprzęt rolniczy, nastawione jest m.in. 
na produkcję ziemniaków, pszenicy, 
rzepaku,  soi,  słonecznika  i  buraka 
cukrowego.  Średnia  wydajność  z  1 
ha: ziemniaki do 40 t., pszenica 6 t, 
rzepak 2,8 t, burak cukrowy do 55 t. 
Na terenie gospodarstwa znajdują się 
nowoczesne  sortownie,  przechowal-
nie,  silosy  zbożowe  i  wiele  innych 
budynków  i  budowli.  Ciekawostką 
jest  to, że w 2017r gospodarstwo to 
liczyło 48 tys. ha.
W drugim dniu uczestnicy wyjazdu 

wzięli udział w targach Euro-AGRO, 
gdzie Lubelska Izba Rolnicza zorga-
nizowała  stoisko,  które  cieszyło  się 
bardzo  dużym  zainteresowaniem. 
Stoisko  Lubelskiej  Izby  Rolniczej 
odwiedził  między  innymi  Konsul 
Generalny RP we Lwowie Pan Rafał 
Wolski który podziękował za wkład 
w  organizację  i  promocję  Polski 
w  ramach  dobrosąsiedzkich  stosun-
ków gospodarczych. 
W  trakcie  III  Międzynarodowych 

Targów  Techniki  Rolniczej  „Eu-

ro-AGRO”  we  Lwowie  odbyła  się 
międzynarodowa  konferencja  po-
święcona  zagadnieniom  związanym 
z  możliwością  rozwoju  ukraińskie-
go  rolnictwa w  ramach zacieśniania 
współpracy  z Unią Europejską. Wi-
ceprezes LIR Gustaw Jędrejek omó-
wił  temat  „Zadania i kompetencje 
izb rolniczych w Polsce”, akcentując 
współpracę  z  instytucjami  działają-
cymi  w  sferze  rolnictwa  takimi  jak 
ARIMR, KOWR, CDR, Stacja Che-
miczno- Rolnicza i innymi.  
Uczestnicy  wyjazdu  wzięli  także 

udział  w  uroczystościach  z  okazji 
20-lecia  Lwowskiej  Izby  Rolniczej. 
Podziękowania  w  formie  grawer-
tonów  od  Zarządu  LIR  złożył  Wi-
ceprezes  LIR Gustaw  Jędrejek  oraz 
Członek Zarządu Bogusław Janociń-
ski. Życzenia od pracowników Biura 
LIR przekazał Piotr Kuranc Kierow-
nik Biura LIR w Zamościu.
W  godzinach  popołudniowych 

uczestnicy  mieli  możliwość  zwie-
dzania  starego  miasta  we  Lwowie 
oraz  targu na którym prezentowane 
były  wyroby  rękodzieła  ludowego. 
Stałym  już punktem wyjazdów stu-
dyjnych LIR do Lwowa jest złożenie 
przez  delegatów  kwiatów  i  zapale-
nie  zniczy  na  grobach  zasłużonych 
rodaków  na  Cmentarzu  Łyczakow-
skim.

Wyjazd studyjny na Ukrainę
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W ostatni dzień wyjazdu studyjne-
go uczestnicy udali  się do przedsię-
biorstwa  „RENOMA”  położonego 
w  powiecie  żółkiewskim  30  km  od 
granicy  z  Polską.  Przedsiębiorstwo 
posiada  zezwolenie  na  działalność 
w zakresie przetwarzania, sprzedaży 
miodu  i  produktów  pszczelich.  Jest 
zarejestrowane  w  Służbie  Bezpie-
czeństwa Żywności i Ochrony Kon-
sumentów,  ma  prawo  eksportu  do 
UE  i  innych  krajów  świata.  Zakład 
produkcyjny  jest  własnością  pry-
watną.  W  ofercie  przedsiębiorstwa 
znajduje  się  standaryzowany  miód 
akacjowy,  gryczany,  słonecznikowy 
i  wielokwiatowy.  Eksport  odbywa 
się  w  beczkach  o  pojemności  200 
l.  oraz  15  litrowych  pojemnikach 
plastikowych.  Kierownik  przedsię-
biorstwa  Pan  Bohdan  Klepach  po-
informował  uczestników  wyjazdu 
o  ogromnym  potencjale  Ukrainy 
w produkcji  i  przetwarzaniu miodu. 
Na dzień dzisiejszy kraj ten jest lide-
rem w  produkcji miodu w Europie, 
natomiast w rankingach światowych 
posiada  trzecie  miejsce.  Przedsię-
biorstwo eksportuje na rynki świato-
we do 1000 ton miodu rocznie. 
Uczestnicy  wyjazdu  mieli  okazję 

zobaczyć  również    rodzinne  gospo-
darstwo rolne „LELYK”- Pana Piotra 
Lelyka. Gospodarstwo o powierzch-
ni  330  ha  wydzierżawionych  grun-
tów  funkcjonuje  od  1992  roku.  Od 
2001 roku specjalizuje się w hodow-
li  bydła  mlecznego.  W  gospodar-
stwie utrzymywanych jest 170 krów 
mlecznych. Produkcja roczna mleka 
wynosi od sztuki ok 6 tys. litrów. Na 
terenie  gospodarstwa  znajduje  się 
niewielka przetwórnia, w której prze-
twarza  się połowę całości produkcji 
mleka- masło,  twarogi  i  jogurty  tra-
fi ają one w sprzedaży bezpośredniej 
na bazary i lokalne rynki.

Piotr Kuranc
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Odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją 
wodną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej 
w  glebie,  ochrona  wód  przed  zanieczyszczeniami  to 
obecnie działania priorytetowe nie  tylko w Polsce ale 
w całej Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej zwraca 
się  szczególną  uwagę  na  problem  jakości  gleb,  który 
przejawia  się  niskim  poziomem  materii  organicznej. 
Problem  ten  dotyczy  około  45%    europejskich  gleb, 
a prawie ¼ jest narażona na erozję w stopniu od ograni-
czonego do bardzo dużego. Aby wyjść naprzeciw tym 
problemom  stworzony  został  program,  który  obecnie 
funkcjonuje  pod  nazwą    działanie  rolno-środowisko- 
–  klimatyczne,  który  proponuje  producentom  rolnym 
realizację  szeregu  pakietów  i  wariantów  jako  formy 
ochrony  środowiska  naturalnego  i  jednocześnie  uzy-
skania  dodatkowego  wsparcia  za  tą  ochronę. W  tym 
numerze  Biuletynu  zaprezentujemy  Państwu  pakiet  2 
- ochrona gleb i wód, ponieważ obserwujemy wzrasta-
jące zainteresowanie realizację tego pakietu. Powodem 
jest  oczywiście  zwiększenie  dostępności  w  realizacji 
tego zobowiązania, albowiem Polska od początku 2018 
roku  jest w  całości  objęta  programem działań  na  ob-
szarach  szczególnie  narażonych  na  odpływ  azotu  ze 
źródeł rolniczych. Szczegółowe wymogi dotyczące re-
alizacji działania rolno-środowiskowo – klimatycznego 
określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  z dnia 18 marca 2015 w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznania pomocy fi nansowej w ra-
mach działania „ Działanie rolno - środowiskowo – kli-
matyczne”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.poz.349 z póź. zm./
Pierwszym  krokiem  jaki  należy  zrobić,  by  uzyskać 

wsparcie  jest  oczywiście  wybranie  doradcy  rolnośro-
dowiskowego, z którym należy opracować plan  rolno 
– środowiskowo – klimatyczny na 5 lat trwania zobo-
wiązania.  Wnioski o płatność rolno- środowiskowo – 
klimatyczną  składa się poprzez platformę elektronicz-
ną  do biur powiatowych ARIMR  w terminie składnia 
wniosku    o  przyznanie  płatności  bezpośrednim.  Płat-
ność w ramach  tego pakietu przyznawana  jest benefi -
cjentowi,  jeżeli  posiada gospodarstwo  rolne  położone 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni 
użytków  rolnych  nie mniejszej  niż  1  ha.  Ze względu 
na specyfi kę pakietu ochrona gleb i wód, w kolejnych 

latach zobowiązania dopuszczalne jest zwiększanie lub 
zmniejszanie powierzchni objętej zobowiązaniem o nie 
więcej niż 15% w każdym roku, w odniesieniu do wiel-
kości  powierzchni  objętej  zobowiązaniem  w  pierw-
szym  roku.  Dlatego  bardzo  ważne  jest  przemyślenie 
powierzchni zobowiązania w pierwszym roku opraco-
wania  planu.  Na  obszarach  szczególnie  zagrożonych 
erozją,  gdzie  obowiązuje  norma Dobrej Kultury Rol-
nej  dotycząca zachowania minimalnej pokrywy glebo-
wej, na co najmniej 30% gruntów ornych w gospodar-
stwie, płatność w ramach tego pakietu przysługuje do 
powierzchni  innej  niż  powierzchnia wskazana w  celu 
spełnienia  tej  normy DKR,  tym  samym maksymalnie 
do  70%  gruntów  ornych  w  gospodarstwie.  Poniżej 
przedstawiamy państwu szczegółowe wymogi dotyczą-
ce Pakietu 2. Ochrona gleb i wód.
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód
Pakietu  ochrona  gleb  i  wód  można  realizować  po-

przez dwa warianty o określonych symbolach tj.:
• Wariant 2.1. międzyplony- wariant najbardziej po-

pularny, gdzie stawka płatności określona jest na kwotę 
650 zł/ha. 
• Wariant 2.2.  pasy ochronne na stokach o nachyleniu 

powyżej 20%, gdzie stawka płatności wynosi 450 zł/ha. 
Szczegółowe wymogi dla wariantów Pakietu 2. 
Ochrona gleb i wód
• Wariant 2.1.  międzyplony
- siew roślin międzyplonowych w terminie do dnia 15 

września,
-  zakaz  wznawiania  zabiegów  agrotechnicznych 

przed dniem 1 marca,
- stosowanie jako międzyplonu  wyłącznie mieszan-

ki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym 
gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki 
zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekro-
czyć 70% jej składu, 
- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącz-

nie z gatunków zbóż,
- zakaz nawożenia międzyplonu,
- zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie,
- niestosowanie komunalnych osadów ściekowych, 
-  przeoranie  biomasy  międzyplonu,  z  wyłączeniem 

upraw w systemie bezorkowym,
- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych sa-

Ochrona gleb i wód w pakiecie 
rolno-środowiskowo-klimatycznym
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mych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego rów-
nież form jarych),
-  dopuszczalny  wypas  mieszanek  jarych  jesienią, 

a mieszanek ozimych – wiosną, jeśli doradca rolnośro-
dowiskowy dopuści taką możliwość. 
• Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyle-
niu powyżej 20%
- wysianie mieszanki  traw  do  dnia  15  kwietnia  lub 

w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 10 września,
- zakaz spasania trawy w pasie ochronnym w roku za-

łożenia pasa ochronnego,
- niestosowanie komunalnych osadów ściekowych,
- wypasanie pasów ochronnych w okresie od dnia 20 

maja do dnia 1 października lub ich wykaszanie przy-
najmniej raz w roku w okresie od dnia 15 czerwca do 
dnia 30 września oraz:
a/ zbiór biomasy lub
b/ rozdrobnienie i równomierne rozrzucenie biomasy 
- w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września.
Płatności  są  przyznawane  corocznie,  przez  okres 

5-letniego  zobowiązania,  rolnikom,  którzy  dobrowol-
nie  przyjmują  na  siebie  zobowiązanie  rolnośrodowi-
skowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wa-
riantu. Płatność w całości  lub w części  rekompensuje 

utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. W ra-
mach  Działania  rolno-środowiskowo-klimatycznego 
płatności podlegają degresywności w zależności od po-
wierzchni  deklarowanej  do płatności w  sposób nastę-
pujący:  100% stawki podstawowej – za powierzchnię 
od 0,10 ha do 50 ha;  75% stawki podstawowej – za po-
wierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha; oraz 60% stawki 
podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.
Zachęcamy Państwa do zainteresowania się tą formą 

wsparcia  fi nansowego  jakie  proponuje  nam Unia  Eu-
ropejska  już  od wielu  lat.  Tym  bardziej  że  realizacja 
pakietu  ochrony  gleb  i  wód  polegająca  na  utrzymy-
waniu roślinności w okresach między dwoma plonami 
głównymi ogranicza zanieczyszczanie wód oraz erozję. 
Wpływa  także  na  strukturalne  zróżnicowanie  różno-
rodności biologicznej w krajobrazie wiejskim. Wysiew 
międzyplonu składającego się z minimum 3 gatunków 
roślin, w skład których mogą wchodzić rośliny miodo-
dajne, przyczynia się też do zwiększenia różnorodności 
gatunkowej i liczebności owadów zapylających, a tak-
że do tworzenia siedlisk występowania innych bezkrę-
gowców. 

Małgorzata Karasek

Bezpłatna obsługa 
Prawna Rolników
Lubelska Izba Rolnicza chcąc 

umożliwić łatwiejszy dostęp do 
bezpłatnej obsługi prawnej rolników 

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 numerem 
telefonu 81 443-60-71
■ w Biurze LIR w Białej Podlaskiej 

w środę, w każdy I tydzień miesiąca, ul. 
Okopowa 18 F/1-2 oraz pod 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 te-
lefonu 82 560 31 44

■ w Biurze LIR w Zamościu w środę, 
w każdy III tydzień miesiąca, ul. Ogro-
dowa 16 oraz pod numerem telefonu 84 
639 16 42
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Gleba to podstawowy element środowiska przyrodni-
czego. Gleba decyduje również o aktualnym stanie rol-
nictwa,  ale  również  o  tym  czy  rolnictwo  będzie miało 
szansę rozwijać się w perspektywie przyszłości.  W gle-
bie  żyje  ¼ wszystkich  ziemskich  gatunków.  Udowod-
niono  naukowo,  że w  jednej  łyżeczce  dobrze  urodzaj-
nej gleby  jest więcej żywych organizmów niż  ludzi na 
ziemi.  Dotychczas udało się zidentyfi kować tylko 1 %  
mikroorganizmów w  glebie. Mikroorganizmy  glebowe 
to  ogromna  „fabryka”  różnych  „pracowników”,  którzy 
podtrzymują życie na ziemi, regulują obieg węgla, wiążą 
azot atmosferyczny do gleby, odtruwają skażoną glebę. 
Biorą również udział w przetwarzaniu materii oraz wy-
twarzaniu próchnicy glebowej. Im bardziej kwaśne śro-
dowisko w glebie tym tych mikroorganizmów jest mniej. 
To dzięki glebie  istnieje  świat  roślin  i  zwierząt. Gle-

ba  charakteryzuje  się  określonymi  właściwościami 
chemiczno-fi zycznymi  oraz  biologicznymi,  ukształto-
wanymi  pod  wpływem  procesu  glebotwórczego.  Naj-
ważniejszym  parametrem  decydującym  o  sprawności, 
urodzajności  oraz  przebiegu  procesów  chemicznych 
i biologicznych gleby jest jej kwasowość, którą mierzy 
się odczynem pH. Gleby o odczynie kwaśnym uznawane 
są za chemicznie zdegradowane. W Polsce zakwaszenie 
gleb jest poważnym problemem, z którym borykają się 
rolnicy.
Powodem zakwaszenia gleb w Polsce są warunki na-

turalne jak również działalność człowieka. W skali kraju 
ponad 60% użytków rolnych wymaga wapnowania. Do 
podstawowych  czynników  powodujących  zakwaszanie 
należy  klimat  oraz  rodzaj  skały  macierzystej.  W  Pol-
sce 90% gleb wytworzonych jest na kwaśnych skałach 
naniesionych  przez  lodowce.  Skały  te  pozbawione  są 
węglanu wapnia. Większość gleb stanowią gleby lekkie 
i  bardzo  lekkie,  podatne    na wymywanie wapna  i ma-
gnezu poprzez wody opadowe. Do degradacji gleb przy-
czynia  się  również  stosowanie  nawozów  mineralnych 
szczególnie  azotowych  typu  amonowego  i  nawozów 
potasowych oraz zanieczyszczenie powietrza związkami 
siarki i azotu.
W badaniach  środowiskowych przeprowadzonych na 

terenie  województwa  lubelskiego  w  latach  1999-2008 
przez Okręgową Stację Chemiczno –Rolniczą w Lubli-
nie  wykonano oznaczenie odczynu jako podstawowego 
wskaźnika  żyzności  gleby.  Stwierdzono,  że  52%  gleb 
jest  bardzo  kwaśnych  i  kwaśnych,  22,8%  lekko  kwa-

śnych oraz 25,1% obojętnych i zasadowych. Największy 
udział  gleb  bardzo  kwaśnych  i  kwaśnych  odnotowano 
w  powiatach:  lubartowskim,  radzyńskim,  łukowskim, 
ryckim, bialskim, a najmniejszy w chełmskim i hrubie-
szowskim. Gleby lekko kwaśne stanowiły w wojewódz-
twie lubelskim około 22,8% użytków rolnych. Najmniej 
gleb o odczynie lekko kwaśnym stwierdzono w powie-
cie chełmskim,  zaś najwięcej w powiatach kraśnickim, 
biłgorajskim  i  lubelskim. Udział  gleb  o  odczynie  obo-
jętnym i zasadowym stanowił 25,1%. Najwięcej  takich 
gleb  znajdowało  się  w  powiatach:  chełmskim,  hru-
bieszowskim,  tomaszowskim,  opolskim  i  zamojskim, 
a najmniej w lubartowskim, ryckim oraz parczewskim. 
Monitoring  chemizmu gleb ornych w Polsce  prowadzi 
od roku 1995 także Instytut Upraw Nawożenia i Glebo-
znawstwa PIB w Puławach. Obecnie prowadzone wyniki 
badań wskazują, że zwiększył się udział gleb kwaśnych 
i bardzo kwaśnych i aktualnie przekracza on 60%. Fakt 
ten wynika z przyczyn naturalnych ale też wieloletnich 
zaniedbań w zakresie wapnowania gleb. 
Z rolniczego punktu widzenia skutki zakwaszenia gleb 

są niezwykle istotne. Odczyn gleby (pH) decyduje o życiu 
biologicznym gleby oraz o przyswajalności składników 
pokarmowych zarówno makro jak i mikroelementów. Na 

Wapnowanie gleb
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glebach silnie zakwaszonych pierwiastki takie jak: azot, 
fosfor, potas, wapń, magnez są bardzo słabo dostępne dla 
roślin. Przyswajalność ich zwiększa się w miarę wzrostu 
pH. Warto również podkreślić, że w warunkach niskiego 
pH magnez jest pierwiastkiem najmniej dostępnym dla 
roślin  ze  wszystkich  mikroelementów. W  konsekwen-
cji  niedobór  magnezu  doprowadza  do  zaniku  zielonej 
barwy  roślin,  słabego wzrostu  i opóźnienia  faz  rozwo-
jowych liści. Na glebach kwaśnych w roztworze glebo-
wym uruchamia  się wolny glin  i występuje nadmierna 
koncentracja manganu. Pierwiastki te zakłócają i hamują 
wzrost korzeni. Na nadmiar glinu bardzo wrażliwy jest 
jęczmień,  lucerna  i  rzepak  natomiast  żyto,  łubin  żółty, 
groch polny, seradela są bardzo tolerancyjne.
Jeżeli  stosujemy  fosfor  w  nawozach  mineralnych 

w glebach kwaśnych to wiąże się on z glinem i żelazem 
w formy niedostępne dla roślin. 
Wapnowanie  gleb  jest  zabiegiem,  którego  celem  jest 

wyeliminowanie w  krótkim  czasie  odczynu  gleb  poni-
żej pH 4,8. Odczyn ten świadczy o nasileniu procesów 
degradacji  gleb  i  skutkuje  silnym  ograniczeniem  za-
sadniczych  funkcji gleb, w  tym  też zanieczyszczeniem 
płodów rolnych  szkodliwym glinem i metalami ciężki-
mi. Wysoka  zawartość  kadmu  i  ołowiu  dyskwalifi kuje 
rośliny  z  przeznaczeniem  do  konsumpcji  a  obecność 
metali  ciężkich  w  żywności  wpływa  niekorzystnie  na 
zdrowie  ludzi. Wapnowanie wywiera korzystny wpływ 
na życie i rozwój dżdżownic, nicieni, roztoczy, bakterii 

rozkładających w glebie materię organiczną pochodzą-
cą z przyoranej słomy, resztek pożniwnych, masy orga-
nicznej  z  uprawy  poplonów  ścierniskowych,  obornika 
i  nawozów  organicznych.  Działanie  tych  organizmów 
umożliwia włączenie składników pokarmowych do cy-
klu obiegu materii w ekosystemie. Jest to bardzo istotne, 
gdyż wiele gospodarstw rolnych  przeoruje słomę, stosu-
je poplony ścierniskowe, które powinny ulegać szybkiej 
mineralizacji. 
Tymczasem  zużycie  nawozów  wapniowych  w  Pol-

sce  spada. Na  początku  lat  90  zużycie  nawozów wap-
niowych średnio w kraju wynosiło 135 kg CaO/ha/rok, 
w ostatnich  latach  spadło do około 40 kg CaO/ha/rok. 
Są zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi 
Pana Krzysztofa Ardanowskiego o wprowadzeniu wie-
loletniego programu odbudowy żyzności polskich gleb 
przez wapnowanie. Według jego zapowiedzi na program 
poprawy żyzności gleb będą szły środki z Narodowego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Samorząd  rolniczy od wielu  już  lat postuluje, by był 

możliwy  powrót  do  dofi nansowywania  wapnowania 
gleb  z  pieniędzy  wojewódzkich    Narodowego  Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tak, jak 
działo się to przed laty. Miejmy nadzieję, że program po-
mocowy ruszy niebawem.

Małgorzata Karasek
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Klimat na Ziemi zmieniał się już wielokrotnie w histo-
rii  naszej  planety,  było  to  spowodowane wystąpieniem 
czynników naturalnych,  takich  jak: zmiany parametrów 
orbity Ziemi wokół Słońca, aktywność wulkaniczna czy 
wahania  w  systemie  klimatycznym. Wcześniej  zmiany 
klimatyczne  przebiegały  powoli,  natomiast  obecnie  na-
stępuje szybki wzrost ocieplania klimatu.

W  wyniku  działalności  człowieka,  głównie  poprzez 
spalanie paliw kopalnianych, wycinanie lasów deszczo-
wych oraz hodowlę zwierząt gospodarskich - do atmosfe-
ry uwalniane są ogromne ilości gazów cieplarnianych, co 
pogłębia efekt cieplarniany i ocieplenie klimatu. 
Energia  słoneczna  nagrzewa  naszą  planetę  (część  tej 

energii jest „odbijana” i wraca z powrotem do atmosfery), 
a niektóre gazy w atmosferze działają jak dach szklarni - 
wprawdzie przepuszczają energię słoneczną „do środka”, 
ale również cześć tego promieniowania zatrzymują. 
Pierwsze skutki zmian klimatu są już widoczne na ca-

łym świecie, przewiduje się iż nasilenie tego zjawiska na-
stąpi w kolejnych dziesięcioleciach. Zauważalne  skutki 
zmian klimatu to: 
  wzrost temperatury,
  zmiana struktury opadów atmosferycznych,
  topnienie lodowców,
  podnoszenie się poziomu mórz i oceanów,
  występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych ta-
kich jak powodzie czy susze.
Powyższe  zmiany  stwarzają  poważne  zagrożenie  dla 

życia ludzkiego, rozwoju gospodarczego, a także dla śro-
dowiska naturalnego, od którego w dużej mierze zależy 
dobrobyt ludzi.

Klimat, a środowisko
Zmiany  klimatu  zagrażają  najważniejszym  funkcjom 

ekosystemów, takich jak czysta woda i żyzna gleba. Za-
grożona  jest  istotna  funkcja ekosystemów,  jaką  jest  ab-
sorpcja dwutlenku węgla z atmosfery przez glebę,  lasy, 
oceany. 
Nie wiemy  jaki  ostateczny wpływ zmian klimatu  bę-

dzie miał na bioróżnorodność  (pod  tym pojęciem kryje 
się całe bogactwo życia na Ziemi, od zróżnicowania ge-
netycznego, przez różnorodność gatunków po bogactwo 
ekosystemów i krajobrazów). 
Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, powodowanym 

przez zmiany klimatu jest wymieranie gatunków zapyla-
jących i masowo pojawiające się gatunki inwazyjne. Za-
obserwowane zmiany klimatu:
  ekosystem Alp  - wraz ze zmianą  roślinności zmienia 
się też fauna,
  ekosystem  morski  -  zmienia  się  temperatura  wód, 
zmieniają się sezonowe wiatry, metabolizm ryb przy-
spiesza i wrasta ich zapotrzebowanie na tlen, którego 
zasoby się kurczą (wiele ryb dotyka tzw. przyducha), 
zmienia  się  zasolenie  i  kwasowość  wody    morskiej, 
rozprzestrzeniają się choroby i gatunki inwazyjne, giną 
duże drapieżniki, zmieniają się wzorce wędrówek mi-
gracyjnych, co wpływa na zasoby rybne,
  wybrzeża  -  zjawisko  erozji  wybrzeża  spotęguje  się, 
a obecnie istniejące środki ochronne mogą okazać się 
niewystarczające dla zapobieżenia zalewaniu terenów 
przybrzeżnych na wielu obszarach,
  lasy - nie są one w stanie pochłonąć dwutlenku węgla, 
zmiana stanu i produktywności lasów oraz niektórych 
gatunków drzew, pojawiające się coraz większe pożary 
i inwazje szkodników drzew,
  zasoby wodne - obniżenie jakości i dostępności zaso-
bów wodnych  (już  teraz  jest  to problem w wielu  re-
gionach Europy, do 2070 roku spodziewany jest w Eu-
ropie wzrost powierzchni obszarów ubogich w wodę 
z 1% w chwili obecnej do 35%),
  sektor  rolnictwa  -  rosnące  prawdopodobieństwo wy-
stąpienia  ekstremalnych  zjawisk  pogodowych,  co 
wpłynie  na  wzrost  nieudanych  zbiorów,  zmiana  ja-
kości  i  dostępności  zasobów  wodnych  wykorzysty-
wanych do produkcji żywności (plony na ponad 80% 
powierzchni gruntów rolnych uzależnione są od ilości 
i  rozkładu  opadów),  wpływ  na  glebę  -  zmniejszenie 
materii organicznej, erozja lub zanieczyszczenia gleby.   

Zmiany klimatu - wpływ na rolnictwo i środowisko
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Na  podstawie  raportu  EEA  (European  Environment 
Agency - Europejska Agencja Środowiskowa) stwierdzo-
no, że zmiany klimatu wywierają zauważalny wpływ na 
różnorodność biologiczną, objawia się to między innymi 
poprzez zmiany w rozmieszczeniu gatunków, wielkości 
populacji, skrócenie czasu reprodukcji, migracji i zwięk-
szenia częstotliwości masowego występowania szkodni-
ków chorób. 

Rolnictwo - wpływ na klimat
Rolnictwo nie jest najprzyjaźniejszą środowisku formą 

ludzkiej  działalności  gospodarczej.  Produkcja  rolnicza 
wypuszcza do atmosfery metan i podtlenek azotu - gazy 
o  szkodliwości  porównywalnej  do  dwutlenku  węgla. 
Oprócz emisyjności, rolnictwo wpływa na środowisko na 
wiele innych sposobów, wśród których można wymienić:
  wycinanie lasów pod pola uprawne,
  używanie nawozów, które później trafi ają do wód grun-
towych,
  wprowadzenie monokultur na danym terenie.
Badacze z Uniwersytetu w Sheffeld (w Wielkiej Bryta-

nii) przeanalizowali prace z ostatnich 10 lat i stwierdzili, 
że utrata gleb jest katastrofalna i będzie miała charakter 
nieodwracalny,  jeśli  rozpowszechnione obecnie praktyki 
rolnicze  nie  ulegną  zmianie.  Na  przykład  głęboka  orka 

w połączeniu z  intensywnym użyciem nawozów sztucz-
nych spowodowała powszechną degradację gleb na całym 
świecie, a tempo erozji było średnio 10-100 razy szybsze 
od tempa formowania się gleby, która średnio potrzebuje 
500 lat na utworzenie warstwy o grubości 2,5 cm. 

Podsumowanie
Europa dąży do tego, by ograniczyć emisję gazów cie-

plarnianych,  a  także  zachęca  inne  kraje,  by  zrobiły  to 
samo. Zapewne zmiany klimatu są nieuniknione, wynika 
to z tego, że wiele gazów cieplarnianych pozostaje w at-
mosferze przez dłuższy czas, oraz z tego, że oceany dzia-
łają jak ogromne zbiorniki energii cieplnej, którą stopnio-
wo uwalniają do środowiska. 
Niestety nawet jeżeli  uda się zatrzymać emisję gazów 

cieplarnianych,  przestaniemy wycinać  lasy,  a  rolnictwo 
stanie się bardziej przyjazne naturze - zmiana klimatu bę-
dzie postępować  jeszcze przez wiele  lat  ze względu na 
znaczne nagromadzenie  gazów cieplarnianych w atmos-
ferze.
Musimy przystosować się do zachodzących zmian kli-

matu i odpowiedzieć sobie na pytania: Gdzie będziemy 
żyć? Skąd będziemy czerpać wodę? Co będziemy jeść?

Agnieszka Borowska
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Rolnictwo  jest  działalnością  praktyczną  i  dalece 
upraktycznione  powinno  być  kształcenie w  zawodzie 
rolnika.  Wejście  do  Unii  Europejskiej  spowodowało 
ogromne przemiany w naszym rolnictwie. Oferowane  
fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wymusiły 
wręcz  na młodych  ludziach,  chcących  z  nich  skorzy-
stać, zdobycie kwalifi kacji rolniczych.
Ponieważ  zasadniczym miejscem pracy  będzie  albo 

gospodarstwo  rolne, albo fi rma działająca w obszarze 
rolnictwa, absolwent będzie musiał znać to co pozwoli 
mu na profesjonalne prowadzenie gospodarstwa lub fi r-
my. Gospodarstwo  jest  integralną  całością produkcyj-
no- organizacyjno- ekonomiczno- bytową, a produkcja 
roślinna i zwierzęca wzajemnie się uzupełniają. Zinte-
growana  i  całościowa powinna być  też wiedza  absol-
wenta.
Na  terenie  województwa  lubelskiego  funkcjonuje 

7  szkół  rolniczych,  podległych Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi:
1.Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im. 
Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

2.ZespółSzkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im. 
Ireny Kosmowskiej w Korol ówce Osadzie.

3.Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im. 
Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

4.Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im. 
Józefa Piłsudskiego w Okszowie.

5.Zespół Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Po-
toczku.

6.Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im. 
Wincentego Witosa w Różańcu.

7.Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego 
w Siennicy Różanej.
Szkoły  wychodząc  naprzeciw  zaistniałym  w  rol-

nictwie  przemianom  utworzyły  kierunki,  które  dają 
uczniom możliwość  zdobycia  wiedzy w  zakresie  no-
wych technologii produkcji rolniczej  i organizacji go-
spodarstwa,  gospodarki  i  gry  rynkowej  w  kraju  i  za 
granicą, wiedzy  prawnej  dot.  np.  organizowania  grup 
producenckich, zawierania umów z pośrednikami, za-
sad Wspólnej Polityki Rolnej,  umiejętności  przy  spo-
rządzaniu biznesplanów pozwalających na korzystanie 
z  funduszy  unijnych,  uzupełniania  kwalifi kacji  zawo-
dowych na rzecz wykonywania dodatkowych zawodów 
potrzebnych na wsi, pozwalających na uzyskiwanie do-
datkowych dochodów.

Młodzież,  która  zechce  uczyć  się w  szkole  rolniczej 
ma do wyboru następujące kierunki kształcenia:
- Technik rolnik – absolwent jest przygotowany m.in. 

do  wykonywania  zadań  w  zakresie  prowadzenia  pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej, obsługi pojazdów, maszyn 
i urządzeń rolniczych, obliczania opłacalności produkcji 
rolniczej zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, oceny sta-
nu technicznego używanego sprzętu rolniczego, prowa-
dzenia dokumentacji dotyczącej produkcji oraz obsługi 
instalacji  silników  i  urządzeń  elektrycznych  stosowa-
nych w rolnictwie.
-  Technik agrobiznesu – absolwent  przygotowany 

jest  m.in.do    organizowania  i  wykonywania  prac  dot. 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługi maszyn, pojaz-
dów i urządzeń stosowanych w produkcji, prowadzenia 
marketingu  i  sprzedaży  produktów  rolniczych  i  spo-
żywczych, prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa 
w agrobiznesie, samodzielnego zakładania  i prowadze-
nia  działalności  gospodarczej,  znajomości  zasad  funk-
cjonowania rynku rolnego, analizy opłacalności alterna-
tywnych  rodzajów działalności  oraz  rozwiązań organi-
zacyjnych,  techniczno-technologicznych  i  fi nansowych 
podmiotów agrobiznesu, organizacji zaopatrzenia i dys-
trybucji produktów,  towarów  i usług w sferze agrobiz-
nesu, przygotowania planów fi nansowych, marketingo-
wych poszczególnych działalności.
-  Technik weterynarii – absolwent  przygotowany 

jest do wykonania zadań w zakresie prowadzenia cho-
wu  i  inseminacji  zwierząt  gospodarskich  i  domowych, 
wykonywania  weterynaryjnych  czynności  pomocni-
czych  w diagnozowaniu, profi laktyce i leczeniu chorób 
zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych w  ra-
mach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, wykonywania 
czynności pomocniczych w  trakcie prowadzenia badań 
przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu 
mięsa. Absolwent  może  być  zatrudniony  w  zakładach 
leczniczych  dla  zwierząt,  organach  inspekcji  wetery-
naryjnej. Może  również  prowadzić  własną  działalność 
gospodarczą w zakresie  inseminacji  lub doradztwa ho-
dowlanego.
- Technik pszczelarz – absolwent przygotowany jest 

m.in.  do  organizowania  i  prowadzenia  pasieki,  wypo-
sażenia  pasieki  oraz  obsługi  podstawowych  urządzeń 
i maszyn  stosowanych w produkcji  pszczelarskiej,  po-
zyskiwania,  konserwacji  i  przechowywania  produktów 
pszczelich, przygotowywania produktów pszczelich do 

Charakterystyka zawodów rolniczych
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sprzedaży  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  plano-
wania,  organizowania  i  wykonywania  zabiegów  skła-
dających  się  na  wychów  matek  pszczelich  oraz    roz-
poznawania  i  zwalczania  chorób  pszczół,  planowania, 
organizowania  i  wykonywania  zabiegów  składających 
się na technologię produkcji roślinnej i zwierzęcej, pro-
wadzenia  uproszczonej  rachunkowości  w  działalności 
gospodarczej.
- Technik przetwórstwa mleczarskiego – absolwent  

przygotowany jest m.in. do wytwarzania wyrobów mle-
czarskich,  obsługi maszyn  i  urządzeń  stosowanych  do 
produkcji  wyrobów  mleczarskich,  planowania  proce-
su  technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich, 
oceniania  jakości  gotowego  wyrobu  mleczarskiego  na 
podstawie  przeprowadzonych  badań  laboratoryjnych 
i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne. 
Absolwent może  obsługiwać maszyny  i  urządzenia  na 
wszystkich  etapach  produkcji  wyrobów  spożywczych, 
dobierać  surowce,  dodatki  do  żywności  materiały  po-
mocnicze do produkcji wyrobów spożywczych, oceniać 
organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe 
i dodatki do żywności. Może też ustalać harmonogramy 
produkcji wyrobów mleczarskich.
- Technik żywienia i usług gastronomicznych – ab-

solwent przygotowany jest m.in. do planowania i orga-
nizacji żywienia w zakładach zbiorowych, sporządzania 
potraw zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, prawi-
dłowej obsługi klienta, prowadzenia własnej działalno-
ści  gospodarczej,  sporządzania  biznesplanu,  oceniania 
jakości żywności, planowania  i  realizacji usług gastro-
nomicznych
- Technik technologii żywności – absolwent przygoto-

wany jest m.in. do planowania, organizowania oraz nad-
zoru produkcji   artykułów spożywczych, oceny jakości 
wyrobów,  sporządzania  nowych  receptur,  eksploatacji 
oraz konserwacji  nowoczesnych urządzeń wykorzysty-
wanych w procesie produkcji żywności, organizowania 
i  nadzorowania  przebiegu  procesów  technologicznych. 
Dodatkowe umiejętności; kursy barmański, baristy, ca-
rvingu, cukierniczy.
- Technik rybactwa śródlądowego i rybak śródlą-

dowy – absolwenci przygotowani są m.in. do organizo-
wania,  nadzorowania  i  wykonywania  prac  w  zakresie 
prowadzenia chowu i hodowli ryb i raków w stawach, je-
ziorach i rzekach, prowadzenia dokumentacji związanej 
z produkcją i obrotem towarowym  ryb, oceny stanu za-
rybienia  stawu,  nadzorowania,  pielęgnacji  i  nawożenia 
stawów hodowlanych, dobierania norm żywieniowych, 
oceny  stanu wody,  kierowania  pracami  przy  rozrodzie 

ryb w warunkach naturalnych i hodowlanych, rozpozna-
wania gatunków i stadiów rozwojowych ryb.
- Technik hodowca koni – absolwent przygotowany 

jest  m.in.  do  oceny  warunków  prowadzenia  hodowli 
i użytkowania koni, prowadzenia dokumentacji hodow-
lanej,  planowania  i  prowadzenia  rozrodu  koni,  doboru 
koni  do  konkurencji  sportowych,  prowadzenia  gospo-
darstwa rolnego.
- Technik inżynierii środowiska i melioracji – absol-

went przygotowany  jest m.in.  do organizowania  i  pro-
wadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksplo-
atacją obiektów gospodarki wodnej, robót regulacyjnych 
na małych ciekach wodnych, robót melioracyjnych oraz 
robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.
- Technik ogrodnik i ogrodnik – absolwenci przygo-

towani są m.in. do organizowania i prowadzenia szkółek 
sadowniczych,  projektowania,  urządzania  i  pielęgnacji 
terenów  zieleni,  obsługi  pojazdów, maszyn  i  urządzeń 
stosowanych  w  ogrodnictwie,  wykonywania  dekoracji 
roślinnych,  doboru  gatunków  i  odmian  roślin  ogrodni-
czych  identyfi kacji  najważniejszych  chorób,  szkodni-
ków i chwastów roślin ogrodniczych, rozpoznawania ga-
tunków i odmian roślin, doboru nawozów organicznych 
i  mineralnych,  prowadzenia  samodzielnej  działalności 
gospodarczej.
-  Technik urządzeń i systemów energetyki odna-

wialnej –  absolwent przygotowany  jest m.in.  do mon-
tażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, kon-
serwowania oraz naprawy tych  urządzeń, także kontro-
lowania ich pracy, sporządzania kosztorysów oraz ofert 
i  umów  dotyczących  urządzeń  i  systemów  energetyki 
odnawialnej.

Szkoły prowadzą również kształcenie w zawodach: 
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mecha-
nik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, prze-
twórca ryb, cukiernik, kucharz, piekarz, wędliniarz, 
technik turystyki wiejskiej rolnik.
Dodatkową  atrakcją  kształcenia  praktycznego  w  po-

wyższych  zawodach  jest  możliwość  wyjazdu  uczniów 
na  praktyki  i  staże  zagraniczne  do  szkół  partnerskich, 
indywidualnych  gospodarstw  rolnych,  zakładów  prze-
twórczych,  ośrodków  hotelarsko-gastronomiczno-tu-
rystycznych. W  trakcie nauki w większości kierunków 
jest możliwość  bezpłatnego  przygotowania  do  nabycia 
uprawnień w zakresie prawo jazdy kategorii T.

Alicja Świderek
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Według defi nicji podanej w Wikipedii, chwast to każda 
roślina niepożądana z punktu widzenia osoby, posługu-
jącej się tym terminem. Chwasty rosną zazwyczaj dziko 
na polu uprawnym, łące, pastwisku itp. Chwasty często 
produkują nasiona zdolne do długotrwałego przebywa-
nia  w  stanie  spoczynku.  Pozostają  one  w  tym  stanie, 
póki nie zostaną wystawione na działanie światła lub na 
przykład nie nastąpi uszkodzenie ich łupiny. Dzięki temu 
chwasty mogą kiełkować, np. na świeżo zaoranej ziemi 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/chwast).  Ta  defi nicja  jest 
najbardziej  rozpowszechniona,  ma  ona  zarówno  cha-
rakter potoczny, jak i naukowy, ale niesie za sobą nega-
tywna konotację. Jednak już w 1876 roku, Ralph Waldo 
Emmerson powiedział, że chwast to roślina, której zale-
ty nie zostały jeszcze odkryte. Dziś wiemy, że chwasty 
mają wiele pozytywnych oddziaływań nie tylko w agro-
cenozach, ale również w życiu człowieka, a korzyści wy-
nikające z obecności chwastów w agrocenozach przema-
wiają za traktowaniem wielu tzw. Chwastów raczej jako 
roślin towarzyszących uprawom (Hochół, 2003).
W Polsce występowały i występują zagrożenia dla róż-

norodności biologicznej typowe dla współczesnej cywi-
lizacji. Do nich zaliczyć należy: zmianę sposobu użyt-
kowania ziemi, w tym ograniczenie lub zaniechanie tra-
dycyjnych metod produkcji rolnej i wywoływane przez 
nie zjawiska sukcesji i recesji, likwidację i fragmentację 
siedlisk/ekosystemów oraz porzucenia pól o niekorzyst-
nych  warunkach  gospodarowania,  jak  i  uproszczenie, 
ujednolicenie i zniszczenie mozaiki siedlisk.
Krajowa  strategia  ochrony  i  umiarkowanego  użytko-

wania różnorodności biologicznej (2003) przygotowana 
na  wniosek Ministerstwa  Środowiska  Polski  i  sporzą-
dzona  na  podstawie  „Konwencji  o  różnorodności  bio-
logicznej”,  którą  ogłoszono  podczas  „Szczytu  Ziemi” 
w Rio de Janeiro w 1992 podkreśla, iż należy chronić, co 
do tej pory było niedocenione czy też wręcz z premedy-
tacją  niszczone „np. szkodniki czy chwasty”, ponieważ, 
tak jak wyżej wspomniano, z punktu widzenia konwen-
cji nie istnieje pojęcie „szkodnika” czy „chwastu”.
Rolnictwo opiera się na kilkudziesięciu roślinach, któ-

re produkują duże ilości nasion oraz rozwijają się w za-
burzonych siedliskach. Chwasty również produkują dużą 
ilość nasion oraz rozwijają się w podobnych siedliskach, 
tylko, że są one z punktu rolnika „nie potrzebne” i „nie 

chciane”. Chwasty towarzyszą uprawom od zarania dzie-
jów. Nasiona roślin uprawnych wymieniane są w centra-
lach nasiennych co kilka lat, inaczej nie wydają dużych 
plonów.  Jednakże  nasiona  chwastów  znajdujących  się 
w  tak  zwanym  „banku  nasion  gleb”,  mogą  zachować 
swoją żywotność nawet przez kilkadziesiąt lat, ponieważ 
każdego roku z nasion znajdujących się w glebie kiełku-
je  tylko kilka procent. Dzieje  się  to dlatego,  ponieważ 
rośliny uprawne wykształcone w  trakcie ewolucji  i  se-
lekcji są „udoskonalane” przez człowieka, a chwasty to 
naturalne rośliny stworzone przez „doskonałą przyrodę”.
Według  Kornasia  (1977),  stałe  utrzymywanie  się 

chwastów w uprawach możliwe jest tylko dzięki ich ce-
chom przystosowawczym. Niektóre z tych cech: wysoka 
płodność  (jeden  okaz  może  wydać  nawet  kilkaset  na-
sion); długi okres spoczynku (mogą przetrwać w banku 
nasion gleb nawet kilkadziesiąt  lat); mogą się  rozmna-
żać zarówno przez nasiona, jak i przez takie części jak: 
kłącza, bulwki itp., mają zdolność adaptacyjną do cyklu 
rozwojowego roślin uprawnych, itp. Zespoły chwastów 
polowych cechują się sezonowością, co odróżnia  je od 
pozostałych zespołów roślinnych. Każdego roku są one 
niszczone  podczas  uprawy  gleby,  a mimo  to  nadal  się 
utrzymują.
Należy podkreślić,  że chwasty mogą spełniać bardzo 

korzystne  funkcje  z  punktu  widzenia  człowieka.  Stała 
ich obecność ogranicza np. erozję pól, ponieważ ochra-
niają  wierzchnią  warstwę  gleby  przed  zaskorupieniem 
i wysuszeniem. Rośliny  towarzyszące  uprawom posia-
dają  jeszcze  wiele  innych  pozytywnych  oddziaływań, 
takich jak:
− zatrzymują składniki pokarmowe w glebie,
− zastępują do pewnego stopnia kompostowanie i nawo-
żenie obornikiem (ponieważ, np. po przeoraniu, chwa-
sty rozkładają się w glebie),

− przyczyniają się do wzbogacenia gleby w związki azo-
towe i wapń,

− stwarzają korzystne warunki dla rozwoju organizmów 
pożytecznych,  które  hamują  rozwój  szkodników  po-
lnych,  ponieważ  chwasty  wydzielają  przez  systemy 
korzeniowe różne związki chemiczne, którymi żywią 
się drobnoustroje glebowe,

− mogą stymulować wzrost  roślin uprawnych  (alleopa-
tia), np. kąkol wydziela takie związki chemiczne, które 

Znaczenie roślin towarzyszących uprawom 
dla równowagi agroekosystemów
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pozytywnie wpływają na wzrost żyta czy nawet psze-
nicy,

− wykorzystywane  są  jako  broń  biologiczna.,  np.  gor-
czyca polna działa hamująco na rozwój mszyc,

− bardzo często konkurują ze  sobą,  a nie  tylko z  rośli-
ną uprawną, co oznacza, że występowanie dużej licz-
by chwastów, przy ich niskich stopniach ilościowości 
nieznacznie zmniejsza plon rośliny uprawnej. Należy 
podkreślić, że podczas zbiorów, chwasty należące do 
niskiej warstwy łanu w ogóle nie dostają się do mate-
riału siewnego, że względu na dużą wysokość nożyc 
tnących kombajnu,

− stanowią wartościową domieszkę  paszową np.  ostro-
żeń  polny,  babka  zwyczajna  czy  mniszek  pospolity 
chętnie zjadane są przez króliki, 

− stanowią pokarm dla człowieka,
− stanowią pokarm dla ptaków np. nasiona wyki ptasiej, 
rdestu ptasiego, perzu, gwiazdnicy, a także koniczyny 
są świetnymi dodatkami pokarmowymi dla większości 
małych ptaków,

− są wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym,
− posiadają  właściwości  lecznicze:  mają  zastosowanie 
w fi toterapii, czyli leczeniu za pomocą roślin,

− są  wskaźnikami  rzeczywistych  warunków  siedlisko-
wych  (wykorzystywane  jako bioindykatory), np. nie-
które  gatunki  chwastów występują  tylko  na  glebach, 
których pH jest wyższe od 7,0, a inne gatunki występu-
ją tylko na glebach kwaśnych. Chwasty mogą też być 
wskaźnikami gleb ubogich  (miotła  zbożowa)  lub bo-
gatych w wapń (kurzyślad błękitny) czy azot (ostrożeń 
polny).

Obecnie na polach spotyka się zbiorowiska zubożałe, 
kadłubowe,  wykształcone  fragmentarycznie.  Dominu-
jącą  grupę  ginących  chwastów w  Polsce,  stanowią  ar-
cheofi ty, które przybyły na ziemie obecnej Polski przed 
końcem XV wieku, a niektóre znane są już z neolitu. Bo-
gatej fory segetalnej należy szukać na obszarach drobno 
powierzchniowej  gospodarki  rolnej  o  niskim  lub  prze-
ciętnym  poziomie  agrotechniki.  Na  ginięcie  chwastów 
wpływa  wiele  czynników:  zaniechanie  prawidłowego 
zmianowania upraw na korzyść monokultury; stosowa-
nie nawozów mineralnych zamiast nawożenia organicz-
nego; stosowanie oczyszczonego, kwalifi kowanego ma-
teriału siewnego; pojawienie się nowych odmian roślin 
uprawnych (wprowadzane nowe wysokoplenne odmiany 
zbóż ograniczają występowanie chwastów); mechaniza-
cja upraw polowych; stosowanie gęstych zasiewów – np. 
roślin pastewnych, które tworzą zwarte łany zagłuszając 

większość  chwastów;  porzucenie  trudnych  do  uprawy 
pól także przyczynia się do wyginięcia wyspecjalizowa-
nych gatunków chwastów (np. duży spadek terenu, zbyt 
płytka, kamienista, rędzinowa gleba); wpływ chemizacji 
upraw (głównie stosowanie herbicydów).
Należy  mieć  na  uwadze,  że  stałe  stosowanie  wyso-

kich dawek nawozów może doprowadzić do nadmierne-
go zasolenia gleby  i spadku plonów. W krótkim czasie 
uzyskuje się pozornie doskonały efekt – prawie wszyst-
kie  chwasty,  przede  wszystkim  dwuliścienne,  ulega-
ją zniszczeniu a na  ich miejsce zaczynają pojawiać się 
ekspansywne gatunki chwastów odporne na herbicydy. 
Te  odporne  chwasty  powiększają  swoje  zagęszczenie, 
zajmując  wolne,  powstające  nisze  innych  niszczonych 
gatunków.
Wśród sposobów ograniczenia zachwaszczenia można 

wskazywać  różne  metody  agrotechniczne,  które  zapo-
biegają zachwaszczeniu. Wśród nich wyróżniamy:  sto-
sowanie  płodozmianu,  uprawę  międzyplonów,  uprawę 
odmian  zrejonizowanych,  przestrzeganie  optymalnych 
terminów  siewów,  odpowiednie  normy  wysiewu,  sto-
sowanie w odpowiedni  sposób nawozów organicznych 
(długo  fermentowany  obornik),  nawożenie  azotowe 
w małych dawkach, stosowanie bronowania itp.
W Polsce zostało podjętych kilka kroków w celu za-

bezpieczenia jeszcze istniejącej fl ory segetalnej (roślin-
ność  towarzysząca  uprawom).  Jedno  z  nich  to:  „stwo-
rzenie” małego  ogrodu  z  lubuską  kolekcją  zachowaw-
czą chwastów w Owczarach, częściowo dofi nansowanej 
z EkoFunduszu oraz Stworzenie w Niecce Nidziańskiej 
„modelowej ostoi agrobioróżnorodności”, gdzie na po-
letkach u rolników zachowane są rzadkie gatunki chwa-
stów dla tego regionu oraz na wybranych poletkach na-
siona chwastów są reintrodukowane. Celem jest ochrona 
i  zachowanie  bioróżnorodności w  ekosystemach  rolni-
czych i zabezpieczenie zagrożonych wyginięciem chwa-
stów polnych.
Poprzez  takie działanie Polska może stać  się  jednym 

z pierwszych krajów Europy, a nawet świata, który trosz-
czy  się  o  zachowanie  całego  obszaru  rolnego,  łącznie 
z  tymi  elementami,  które  były do  tej  pory niedocenia-
ne czy z premedytacją niszczone, promując i realizując 
postulaty  „Konwencji  o  różnorodności  biologicznej”. 
Częściowy powrót do sposobu użytkowania ziemi z po-
przedniego stulecia, pozwoli na to by przyszłe pokolenia 
będą mogły poznawać bogactwo naszych obszarów rol-
nych, jak również cieszyć się obcowaniem z przyrodą.

Wiesław Gryglicki
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Instytut  Ochrony  Roślin  –  PIB 
w  Poznaniu,  we  współpracy  z  In-
stytutem  Ogrodnictwa  w  Skiernie-
wicach  oraz  Instytutem  Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 
w Puławach, w  roku 2016 urucho-
mił  portal  internetowy  „Platforma 
Sygnalizacji  Agrofagów”  (www.
agrofagi.com.pl),  która  jest  istot-
nym  elementem  wspierającym  re-
alizację  celów  i  działań przyjętych 
w Krajowym Planie Działań na lata 
2018 – 2022. 
Najważniejszą funkcją „Platformy 

Sygnalizacji Agrofagów” jest moż-
liwość  publicznego  udostępniania 
wyników  monitorowania  organi-
zmów szkodliwych w uprawach ro-
ślin  rolniczych.  Ponadto  narzędzie 
to  umożliwia  wszystkim  zaintere-
sowanym  jednostkom  oraz  organi-
zacjom szeroką i spójną współpracę 
w  obszarze  ochrony  roślin,  obej-
mując  między  innymi  informacje 
takie  jak: metodyki monitorowania 
i  sygnalizacji  agrofagów,  metody-
ki  integrowanej  produkcji  roślin, 

internetowe  programy  ochrony  do 
wspomagania  decyzji  o  ochronie 
chemicznej,  zalecenia  ochrony  ro-
ślin i inne. 
W  ubiegłym  sezonie  wegeta-

cyjnym  Platforma  Sygnalizacji 
Agrofagów obejmowała około 300 
punktów obserwacyjnych na terenie 
całego  kraju.  Od  sezonu  wegeta-
cyjnego  2018/2019  na  kolejne  lata 
Instytut  Ochrony  Roślin  planuje 
kontynuację  monitorowania  upraw 
roślin rolniczych. W związku z tym 
Instytut  zaprasza  do  współpracy 
w  celu  upowszechnienia  wyników 
monitorowania  organizmów  szko-
dliwych. Jest to wymogiem integro-
wanej ochrony roślin rolniczych. 
Osoby uczestniczące w działaniu 

Platformy  Sygnalizacji  Agrofa-
gów,  jako  sygnalizatorzy,  proszo-
ne są o weryfi kację swoich danych 
(miejscowość,  rodzaj  uprawy  itp.). 
Dzięki  współpracy  z  Państwem, 
sukcesywnie  wzrasta  liczba  punk-
tów obserwacyjnych, a tym samym 
podnosi  się  poziom  merytoryczny 

portalu. Zainteresowanych Państwa 
przekazywaniem danych z nowych 
miejscowości prosimy o zgłaszanie 
(rodzaj  uprawy,  miejscowość,  ob-
serwator) do koordynatora projektu 
Pani  dr.  hab.  Anny  Tratwal  z  In-
stytutu  Ochrony  Roślin  –  PIB  tel. 
61  864  90  75  i  na  adres  e  – mail: 
A.Tratwal@iorpib.poznan.pl  oraz 
M.Baran@iorpib.poznan.pl.

Opr. Instytut Ochrony Roślin 
– PIB w Poznaniu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa  wychodząc  naprzeciw  po-
trzebom polskich rolników urucha-
mia  możliwość  zaciągania  poży-
czek ze środków Zasobu Własności 
Rolnej  Skarbu  Państwa.  Benefi -
cjentami  programu  są  rolnicy  pro-
wadzący  gospodarstwa  rodzinne, 
które realizują przedsięwzięcia roz-
wijające   obszary wiejskie poprzez 
działania  rozwojowe,  innowacyjne 
w  zakresie  np.  produkcji,  hodow-

li  czy  przetwórstwa.  Preferencyjne 
oprocentowanie na poziomie 2,85% 
w  skali  roku,  sześcioletni  okres 
spłaty, możliwość  spłaty miesięcz-
nej  lub kwartalnej  pozwolą pomóc 
we  wzroście  potencjału  gospo-
darstw rodzinnych. Z dotychczaso-
wych badań wynika, że korzystanie 
z kapitału obcego i prawidłowo za-
ciągnięte  pożyczki,  zwłaszcza  dłu-
goterminowe, pozytywnie wpływa-
ją na wyniki produkcyjne, dochody 

oraz  efektywność  działalności  go-
spodarstw rolnych.
W tym roku planujemy uruchomić 

kwotę 10 mln zł na ten cel. Wnioski 
będzie można składać w dowolnym 
oddziale  terenowym KOWR. Roz-
patrzenie wniosku będzie odbywać 
się w centrali przez zespoły eksper-
tów  w  trybie  naboru  ciągłego  do 
wyczerpania alokacji.

Opr. KOWR

Internetowy System 
Sygnalizacji Agrofagów

www.agrofagi.com.pl/redir,agrofagi

Platforma sygnalizacji agrofagów 

Pożyczki udzielane przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa – założenia programu
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Największe  zagrożenie  zachoro-
walnością  na  boreliozę  występuje 
na    terenie województw podlaskie-
go  i  warmińsko-mazurskiego,  cze-
mu  sprzyja  duże  zalesienie  oraz 
przewaga użytków zielonych i nie-
użytków  nad  polami  uprawnymi. 
Osoby,  które  z  racji  zawodu,  tj. 
rolnicy,  codziennie  stykają  się  ze 
zwierzętami i roślinami są w wyso-
kim stopniu narażone na ryzyko za-
chorowania na boreliozę. Dzieje się 
tak, gdyż zwierzęta, jako żywiciele 
oraz  czynnik  sprzyjający  rozprze-
strzenianiu  się  kleszczy  a    rośliny, 
jako miejsce  bytowania  tych  nosi-
cieli chorobotwórczych bakterii, są 
środowiskiem  pracy  tej  grupy  za-
wodowej. W  związku  z  lawinowo 
narastającą  zachorowalnością  na 
tą  chorobę,  uznano  ją  za  zawodo-
wą  jednostkę  chorobową  rolników 
a  także  leśników.  Taki  status  daje 
możliwość ubiegania się o jednora-
zowe odszkodowanie osobom ubez-
pieczonym w KRUS-ie przy jedno-
czesnym  złożeniu  odpowiedniego 
wniosku  w  określonym  terminie. 
Przy podejrzeniu o zakażenie bore-
liozą,  lekarz kieruje  rolnika na ba-

dania mające  na  celu  stwierdzenia 
statusu  zachorowania  na  chorobę 
zawodową.  Do  Sanepidu  zgłosze-
nia mogą  dokonać:  sam  rolnik  lub 
lekarz  a  potrzebne  druki    można 
uzyskać  w  Sanepidzie,  KRUS-ie 
lub pobrać ze strony dziennika urzę-
dowego.  Po  zgłoszeniu  następuje 
wszczęcie  postępowania,  przepro-
wadzenie  wywiadu  oraz  utworze-
nie  dokumentacji  choroby.  Pacjent 
zostaje następnie skierowany do le-
karza orzecznika. Decyzję o stwier-
dzeniu  choroby  zawodowej  wyda-
je  Państwowy  Inspektor  Sanitarny. 
Zostaje ona wydana przez jednostkę 
orzeczniczą, w oparciu o dokumen-
tację medyczną  a  w  szczególności 
o dane zawarte w orzeczeniu lekar-
skim  oraz  ocenie  ryzyka  zawodo-
wego rolnika. Prawomocna  decyzja 
o stwierdzeniu choroby zawodowej, 
umożliwia zgłoszenie jej do oddzia-
łu  KRUS w  celu  ustalenia  stopnia 
uszczerbku  na  zdrowiu,  a  to  z  ko-
lei  decyduje  o  przyznaniu  prawa 
do  odszkodowania  ew.  do    innych 
świadczeń  np.:  renta  rehabilitacyj-
na, świadczenie z tytułu niezdolno-
ści do pracy. Ważne jest też rozpro-

pagowanie świadomości, że o takie 
odszkodowanie  mogą  ubiegać  się 
też osoby już emerytowane, co wy-
nika  z  charakteru  samej  choroby, 
której  jedną  z  cech  jest  rozpiętość 
czasowa  pomiędzy  zakażeniem 
a zachorowaniem. Objawy choroby 
mogą mieć charakter zmian neuro-
logicznych  (np.  zaburzeń  wzroku, 
zmian  psychicznych),  stawowych 
(stany zapalne, bóle) czy skórnych. 
Skutkuje  to  trudnością  z  właściwą 
i szybką diagnozą a to znacznie wy-
dłuża proces leczenia jak też i jego 
koszt. Prawdopodobieństwo zacho-
rowania,  w  przypadku  ukąszenia 
przez  zarażonego  kleszcza wzrasta 
znacznie, gdy kleszcz pozostaje na 
skórze dłużej niż 24 godz., stąd też 
należy niezwłocznie po zauważeniu 
usunąć go przy pomocy pęsety. Nie 
należy  stosować  żadnych  substan-
cji  typu:  tłuszcz  czy  alkohol,  gdyż 
wzmaga  to  wyrzut  do  krwiobiegu 
zarażonej  śliny  pajęczaka.  Należy 
udać  się  niezwłocznie  do  lekarza, 
gdy wystąpi cecha charakterystycz-
na  w  postaci  rumienia  oraz  towa-
rzyszące  mu  gorączka,  dreszcze 
oraz bóle głowy i stawów. Niestety, 
czasami  choroba  rozwija  się  przy 
braku  tego objawu, co sprzyja  lek-
ceważeniu  możliwości  zakażenia. 
Po  kilku  miesiącach  pojawiają  się 
kolejne, poważne symptomy toczą-
cego się procesu chorobowego: po-
rażenie nerwów, niedowłady,  stany 
zapalne  dużych  stawów,  zapalenia 
korzonków  nerwowych.  Konse-
kwencją  jest  znaczne  upośledzenie 
ruchowe.  Borelioza  zwłaszcza  ta 
późno zdiagnozowana, jest chorobą 
przewlekłą i wielofazową.

Zofi a Dybala

Borelioza – choroba zawodowa rolników
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W związku z globalnym ociepleniem w Polsce ist-
nieje poważne zagrożenie falami upałów ale również 
silnymi mrozami, suszami, powodziami i huraganami.
14  lutego  2017  r.  Rada  Ministrów  przyjęła  nową 

średniookresową strategię rozwoju kraju – Strategię na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z per-
spektywą do 2030 r.). Dokument otrzymał nazwę Poli-
tyka ekologiczna państwa 2030.
Planowany  termin  przyjęcia  projektu  przez  Radę 

Ministrów to I kwartał 2019 r. Z dokumentami można 
zapoznać się na stronie BIP Ministerstwa Środowiska. 
Konsultacje projektu trwały do 30 września 2018 r.
Scenariusze klimatyczne dla Polski pokazują, że naj-

powszechniejszymi zjawiskami pogodowymi w kolej-
nym  dziesięcioleciu  będą  fale  upałów  z  tendencją  do 
wydłużania czasu ich występowania. Równie dotkliwe 
mogą być krótkie, lecz bardzo intensywne opady desz-
czu, które mogą powodować lokalne zalania oraz pod-
topienia. W ramach projektu Ministerstwa Środowiska 
opracowano plany adaptacji do zmian klimatu w mia-
stach powyżej 100 tys. mieszkańców. W 44 miastach, 
biorących udział w projekcie, wybrano cztery sektory 
najbardziej  wrażliwe  na  zagrażające  miastom  zjawi-
ska klimatyczne. We wszystkich wskazano gospodarkę 
wodną. Bierze to się stąd, że gdy system kanalizacyjny 
jest niewydolny już przy obecnie występujących ulew-
nych opadach deszczu, to należy go nie tylko dostoso-
wać  do  aktualnych warunków,  lecz  także  uwzględnić 
fakt wzrostu intensywności opadów związany ze zmia-
nami klimatu w kolejnych dekadach.
W 41 miastach uznano, że zdrowie i bezpieczeństwo 

mieszkańców  są  najbardziej  narażone  na  negatywne 
skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze 
względu  na wzrost  ryzyka  nasilenia  się  chorób  ukła-
du krążenia czy układu oddechowego. W 36 miastach 
uznano,  że wzrost  intensywności  zagrożeń  –  opadów 
deszczu,  ekstremalnych  temperatur,  nawałnic  czy  po-
wodzi  –  może  zakłócić  funkcjonowanie  transportu. 
W 14 miastach jako sektor wrażliwy na zmiany klimatu 
wskazano energetykę. Powstałe w wyniku zagrożeń kli-
matycznych zakłócenia pracy tego sektora mogą mieć 
wpływ na funkcjonowanie całego miasta. Opady śnie-
gu, marznącego deszczu mogą powodować awarie sieci 
niskiego napięcia i nawet kilkudniowe braki zasilania.
Elementem  środowiska  w  Polsce,  który  zasługuje 

na szczególną uwagę,  jest gospodarka wodna. Zasoby 

wodne w Polsce są bardzo zmienne w czasie i zróżnico-
wane przestrzennie. Na ¾ powierzchni kraju występują 
okresowo defi cyty wody (najczęściej i w największym 
stopniu dotykają one terenów Wielkopolski, Mazowsza 
i Kujaw). Całkowity bilans wodny Polski jest zależny 
od wielkości opadów w dorzeczach rzek, ich rozkładu 
w czasie oraz możliwości retencji – naturalnej i sztucz-
nej, w  tym zdolności    zagospodarowania wód opado-
wych. W  tym kontekście problem stanowi zbyt mała 
retencja zlewni lokalnych, spowodowana między 
innymi wzrostem obszaru powierzchni uszczelnio-
nych, powstających w procesie urbanizacji i roz-
woju infrastruktury transportowej oraz zmianami 
w produkcji rolnej. 
Niedoinwestowanie gospodarki wodnej skutkuje nie-

zadawalającym stanem infrastruktury gospodarki wod-
nej, jak na przykład sztucznych zbiorników, oraz niską 
efektywnością  systemu  ochrony  przeciwpowodzio-
wej kraju. Wyniki monitoringu stanu wód powierzch-
niowych  z  lat  2010–2015 wskazują,  że  zdecydowana 
większość  jednolitych  części  wód  powierzchniowych 
nim objętych nie osiąga  stanu dobrego. Zły  stan wód 
ogranicza  wykorzystanie  wód  rzek,  cieków  i  zbior-
ników  na  cele  rolnicze  (nawodnienia)  i  przemysłowe 
(produkcja),  a  także  rekreacyjne  (kąpieliska,  sporty 
wodne). Jako dobry ocenia się natomiast stan chemicz-
ny wód podziemnych. Obserwuje się jednak nadmierną 
eksploatację  zasobów  zbiorników  wód  podziemnych, 
położonych w pobliżu największych miast Polski.
Stopniowo wyrównywany  jest dostęp do kanalizacji 

i wodociągów dla ludności. Wzrasta też odsetek ludno-
ści korzystającej z oczyszczalni ścieków. Tym niemniej 
15%  gospodarstw  domowych  w  obszarach  wiejskich 
nadal korzysta z indywidualnych ujęć wody o zmiennej 
jakości, a w obszarach wiejskich o niskiej gęstości za-
ludnienia i rozwijającej się infrastrukturze turystycznej 
brakuje lokalnych systemów kanalizacji i oczyszczania 
ścieków. Województwo lubelskie posiada najmniejszy 
odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 
i wynosi poniżej 60%.
Pomimo  pozytywnych  pojedynczych  przykładów 

i sukcesów związanych z ochroną przyrody, obserwu-
je  się  jednak  ogólny  spadek wartości  przyrodniczych 
kraju. W Polsce są rejony, np. zurbanizowane lub o in-
tensywnym rolnictwie, w których postępuje degradacja 
przyrody  i  całkowite  zubożenie  składu  gatunkowego. 

Polityka ekologiczna państwa 2030
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Niekorzystne  zmiany  liczebności  i  składu  gatunków 
roślin i zwierząt wynikają najczęściej z wadliwego za-
rządzania przestrzenią:  szybkiego, niekontrolowanego 
rozwoju  miast,  osadnictwa  rozprzestrzeniającego  się 
w  obrębie  terenów  wartościowych  przyrodniczo  lub 
w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przecinania korytarzy 
ekologicznych  przez  infrastrukturę  transportową,  uni-
fi kacji i ubożenia krajobrazów. Istotne są także zmiany 
w rolnictwie – zarówno intensyfi kacja upraw w kierun-
ku rolnictwa wielkopowierzchniowego, jak i zaniecha-
nie tradycyjnego użytkowania rolniczego prowadzą do 
zaniku  ekosystemów związanych  z  tradycyjną gospo-
darką  rolną  i  utraty  tradycyjnych  krajobrazów  rolni-
czych, stanowiących siedlisko wielu gatunków.
Ochrona  różnorodności  biologicznej  oznacza  syste-

mowe  działania  podejmowane  na  rzecz  trwałego  za-
chowania  wszystkich  elementów  różnorodności  bio-
logicznej. Zatem pole działania w ramach ochrony 
różnorodności biologicznej jest szersze niż w trady-
cyjnie pojmowanej ochronie przyrody i powinno być 
odnoszone do przestrzeni całego kraju, nie tylko do 
obszarów prawnie chronionych. 
Od momentu przystąpienia Polski  do Unii Europej-

skiej w kraju obowiązują przepisy dot. ochrony przy-
rody,  w  tym  dotyczące  europejskiej  sieci  obszarów 
chronionych, tzw. sieci Natura 2000. Jest to system ob-
szarów ochrony, koncentrujący się na określonych ga-
tunkach roślin i zwierząt oraz ich siedliskach, a także na 
siedliskach  przyrodniczych  jako  takich.  Istotnym  ele-
mentem sieci jest łączność przestrzenna między obsza-
rami. Obecnie polska sieć Natura 2000 składa się z 987 
obszarów ptasich  i  siedliskowych,  zajmujących około 
20% powierzchni lądowej Polski. Należy również pod-

kreślić, że obszary Natura 2000 wyznaczono w strefach 
wód przybrzeżnych i w dolinach rzek.
Największy  udział  powierzchni  sieci  Natura  2000 

przypada  na  tereny  leśne:  52%  (w  tym:  lasy  iglaste 
24%, lasy mieszane 15% oraz lasy liściaste 13%), a tak-
że tereny użytkowane rolniczo: 22% (w tym: łąki i pa-
stwiska 13% oraz grunty rolne 9%). Z terenami leśnymi 
i rolniczymi, zwłaszcza trwałymi użytkami zielonymi, 
związane  są  siedliska  i  ostoje  większości  gatunków 
chronionych w ramach sieci Natura 2000.
Obszarami Natura 2000 objęte  jest 39% powierzch-

ni  Lasów  Państwowych,  ze  względu  na  zachowanie 
określonych  typów  siedlisk  przyrodniczych  oraz  ga-
tunków  uznanych  za  cenne  i  zagrożone w  skali  całej 
Europy. Lasy oddziałują na rozmiar retencji naturalnej 
w zlewniach, zatrzymując wody opadowe. Są istotnym 
elementem stabilizacji klimatu globalnego oraz  lokal-
nego, ponieważ   polskie  lasy mogą pochłaniać ok. 32 
mln  ton  dwutlenku  węgla  rocznie.  W  budownictwie 
drewno niesie najniższy  ślad węglowy w porównaniu 
z  innymi  materiałami  –  do  produkcji  drewna  nie  są 
wymagane  wysokoenergetyczne  paliwa  kopalne,  jak 
w przypadku cegły, stali, cementu czy plastiku. Drzewa 
podczas swojego wzrostu wchłaniają dwutlenek węgla 
z atmosfery,  a  jego przechowywanie w konstrukcjach 
drewnianych bezpośrednio wpływa na ochronę klima-
tu. 0,8 tony emisji dwutlenku węgla zostało pochłonięte 
przez każdy metr sześcienny drewna, który jest używa-
ny w budownictwie.
Pomimo  pozytywnego  trendu,  osiągnięcie  wartości 

docelowej  (30%)  lesistości  jest  zagrożone  z  powodu 
malejącej  powierzchni  dostępnych  gruntów  do  zale-
sień.  Corocznie  zmniejsza  się  powierzchnia  gruntów 
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Zjawisko odporności chwastów
Wydaje się, że na temat chemicz-

nego odchwaszczania zbóż ozimych 
powiedziano już wszystko, lub pra-
wie  wszystko.  Jednak  w  ostatnich 
latach  nasila  się  zjawisko,  wcze-
śniej  znane  głównie  z  literatury 
zachodnioeuropejskiej,  polegające 
na uodparnianiu się niektórych ga-
tunków  na  działanie  herbicydów. 
Rośliną  zdolną  do  szczególnie 
szybkiego  wytwarzania  nowych 
odpornych  form  jest miotła zbożo-
wa.  Jeszcze  niedawno  opisywana, 
jako chwast ozimy, a obecnie coraz 
częściej zaliczana do chwastów zi-
mujących. Czyli takich, które jeżeli 
skiełkują  jesienią  to  zachowują  się 
jak  rośliny  ozime  –  tworzą  rozetę, 
a pęd kwiatowy (wiechę) wyrzucają 
dopiero  na wiosnę. Mogą  też  kieł-
kować  na  wiosnę  i  wtedy  od  razu 
przystępują  do  tworzenia  pędów 
nasiennych.  Już  ta  cecha  sprawia, 
że walka z tym uciążliwym patoge-

nem jest coraz trudniejsza. W wielu 
wypadkach nie wystarczy, bowiem 
jeden oprysk jesienią coraz częściej 
konieczna  jest  korekta  wiosenna. 
Ale  to  dopiero  początek  kłopotów 
z  miotłą.  Zdolność  do  wytwarza-
nia  form  odpornych  na  herbicydy 
jest szczególnie niebezpieczna. Jak 
już  zaznaczono  powyżej  -  z  roku 
na  rok mnoży  się  coraz więcej  sy-
gnałów  o  pojawieniu  się  odpornej 
miotły na jakiś środek, a biorąc pod 
uwagę  ilość rokrocznie wycofywa-
nych substancji aktywnych  i długi, 
kosztowny  proces  rejestracji  no-
wych,  teoretycznie możliwym  jest, 
że  kiedyś  chemiczne  zwalczanie 
miotły  stanie  się  niemożliwe.  Pa-
miętać  przy  tym  należy,  że  jest  to 
chwast,  którego  wyeliminowanie, 
przy obecnym sposobie gospodaro-
wania, jest praktycznie niemożliwe 
bez  użycia  chemii,  a  szkodliwość 
jego jest wyjątkowo duża, w skraj-

nych przypadkach może nawet do-
prowadzić do konieczności likwida-
cji plantacji.
Mechanizm  nabywania  odporno-

ści  jest  bardzo  prosty.  Żaden  na-
wet  najdoskonalszy,  selektywny 
oprysk  nie  jest  w  stanie  zniszczyć 
100% chwastów. Zawsze jakiś uła-
mek procenta przeżyje  i właśnie  te 
rośliny,  które  przetrwają  wydadzą 
nasiona,  z  których  już  znacznie 
większa  część  będzie  odporna  na 
zastosowaną  substancję  aktywną. 
Bardzo przyspiesza to zjawisko wy-
konywanie oprysków w niesprzyja-
jących warunkach atmosferycznych 
i  stosowanie  niższych  niż  zaleca-
ne  dawek  środków ochrony  roślin. 
Dlatego w miarę możliwości nigdy 
nie powinniśmy tego robić. Nawet, 
jeżeli  zamierzamy wykonać dodat-
kowy zabieg na wiosnę. 
Powstawaniu  odporności  na  her-

bicydy bardzo  sprzyjają  też wszel-

przeznaczonych do zalesienia.
Powierzchnia  ziemi  zapewnia  przestrzeń  i  zasoby 

konieczne dla  funkcjonowania ekosystemów, bytowa-
nia ludzi i rozwoju gospodarki. Jest ona niezbędna do 
prowadzenia  różnorodnych  procesów  produkcyjnych 
(np. uprawy roślin, wydobycia surowców), a także dla 
rozmieszczenia  różnych aktywności  społeczno-gospo-
darczych człowieka, (np. budowy infrastruktury drogo-
wej, przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej). Gleba 
jest  podstawowym zasobem produkcyjnym  rolnictwa, 
stąd  dobry  stan  polskich  gleb  zapewnia  potencjał  dla 
produkcji żywności wysokiej jakości. Jednak gruntów 
rolnych  o  wysokiej  przydatności  dla  produkcji  rolni-
czej jest stosunkowo niewiele: grunty klas I–III stano-
wią około 25% ogółu areału. Pokrywa glebowa w Pol-
sce  tworzy  układ  mozaikowy:  przeważają  gleby  klas 
średniej  jakości (IVa i  IVb) – 35,2% oraz gleby słabe 
i bardzo słabe (V i VI) – 37,3%, tych najżyźniejszych 
jest  zaledwie  3,7%.  Naturalny  proces  glebotwórczy 
jest niezwykle powolny, a wytworzenie ok. 1 cm war-
stwy próchnicznej gleby trwa od 100 do 400 lat. Z tego 

względu glebę uważa się za zasób w praktyce nieodna-
wialny, który powinien podlegać szczególnej ochronie 
na rzecz przyszłych pokoleń.
Ponad  90%  powierzchni  kraju  jest  w  użytkowaniu 

rolnym  i  leśnym.  Sukcesywnie  wzrasta  powierzchnia 
terenów  zurbanizowanych  i  zabudowanych,  a  wokół 
dużych ośrodków miejskich obserwuje się występowa-
nie  zjawiska  suburbanizacji.  Ponad  96%  gleb  ornych 
jest zaklasyfi kowana jako gleby o wysokiej jakości, na 
których  możliwa  jest  produkcja  bezpiecznej  żywno-
ści, gdyż charakteryzuje się naturalną  lub nieznacznie 
podwyższoną  zawartością metali  ciężkich. Nie  obser-
wuje się istotnych zmian w zakresie jakości gleb, które 
w sposób znaczący mogłyby wpłynąć na  ich przydat-
ność  do  produkcji  żywności.  Wzrasta  udział  gospo-
darstw ekologicznych w powierzchni użytków rolnych, 
chociaż wartość  ta  pozostaje w  dalszym  ciągu  niższa 
niż średnia w krajach UE. 

Ciąg dalszy w kolejnym numerze biuletynu
Sławomir Sowa
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kie  uproszczenia  płodozmianu, 
a  szczególnie  wyeliminowanie 
z  niego  roślin  jarych.  Wprawdzie 
nasiona  większości  chwastów 
w  tym  miotły  mogą  leżeć  w  zie-
mi przez wiele  lat  to  jednak każdy 
rok uprawy roślin innych niż ozime 
zmniejsza  ich  zapas w  glebie.  Nie 
przypadkowo  rolnicy  uprawiający 
dużo  buraków,  fasoli, warzyw,  ku-
kurydzy problemów z miotłą w za-
sadzie nie mają. Niejako na drugim 
biegunie znajdują się, coraz częściej 
spotykane gospodarstwa, w których 
płodozmian  uproszczono  do  prze-
miennej uprawy rzepaku i pszenicy 
ozimej.  W  takim  przypadku  poza 
nadmiernym namnażaniem się cho-
rób i szkodników dochodzi niebez-
pieczeństwo  „wyhodowania”  od-
pornych form miotły zbożowej. Ko-
lejnym  czynnikiem  sprzyjającym 
omawianemu  zjawisku  jest  roz-
rzedzony  siew  pszenicy  we  wcze-
snym  –  optymalnym  terminie. Nie 
od dziś wiadomo, że zarówno siew 
w  terminie  optymalnym  jak  i  roz-

sądne obniżenie obsady pozytywnie 
wpływają  zarówno  na  wysokość 
plonu jak i jego jakość, a poza tym 
w  przypadku  dużych  gospodarstw, 
dają  wymierne  efekty  ekonomicz-
ne  w  postaci  niższych  wydatków 
na materiał  siewny.  Z  drugiej  jed-
nak  strony  takie  postępowanie, 
w  przypadku  ciepłej  wilgotnej  je-
sieni, sprzyja zachwaszczeniu i po-
jawianiu  się  chorób  już  w  okresie 
jesiennym.  Miotła  zbożowa,  która 
skiełkuje w pszenicy  rzadko zasia-
nej w drugiej połowie września, na-
wet, jeżeli jest jej niewiele, to zimę 
przetrwa w bardzo dobrej kondycji 
i  wiosną  będzie  bardzo  trudna  do 
zwalczenia. Dlatego jeżeli pszenicę 
siejemy wcześnie  to  obowiązkowo 
odchwaszczajmy ją już jesienią. 
Jednak  najistotniejsze  z  punktu 

widzenia  zapobiegania  powstawa-
niu odporności jest to, czym pryska-
my.  Środki  należy  stosować  prze-
miennie.  To  znaczy  każdy  kolejny 
zabieg  powinien  być wykonywany 
przy użyciu innej substancji aktyw-

nej  należącej  do  innej  grupy  che-
micznej.  Bardzo  dobre  efekty  daje 
stosowanie mieszanin różnych sub-
stancji  czy  to  wykonanych  osobi-
ście przez rolnika na podstawie lite-
ratury i praktyki rolniczej – obecnie 
prawo  dopuszcza  taką  możliwość, 
czy  też  gotowych.  Obecnie  wiele 
fi rm wypuszcza  na  rynek  pod  róż-
nymi  nazwami  handlowymi  wiele 
preparatów  zawierających  dwie 
czasem  trzy  substancje  aktywne, 
o różnym mechanizmie działania. 
W  żadnym  wypadku,  jeżeli  za-

stosowanie  środka  nie  przyniosło 
oczekiwanych  efektów,  nie  nale-
ży  powtarzać  oprysku  tym  samym 
środkiem,  ani  tą  samą  substancją 
aktywną. Nawet, jeżeli zwiększymy 
dawkę.  W  przeciwnym  wypadku 
możemy „wyhodować” taki chwast, 
nie tylko miotłę, którego „nie weź-
mie”  żadna  ze  znanych  substancji 
aktywnych.

Piotr Witkowski
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Zaprawianie nasion zaliczane jest do najbardziej pre-
cyzyjnych, oszczędnych i co niezwykle ważne najbez-
pieczniejszych  dla  środowiska  naturalnego  zabiegów 
chemicznych w produkcji zbóż i nie tylko. Pozwala bo-
wiem wyeliminować wiele bardzo szkodliwych dla ro-
ślin uprawnych chorób, a także szkodników, które ata-
kują rośliny uprawne w początkowej fazie ich rozwoju.
Z  punktu  widzenia  rolnika  –  zawsze  najważniejszy 

jest  plon,  jego  wielkość  i  jakość. A  także  to,  w  jaki 
sposób,  przy  niewielkich  nakładach,  możne  go  uzy-
skać. Warunkiem dobrego plonowania jest przygotowa-
nie stanowiska poprzez poprawne wykonanie zabiegów 
agrotechnicznych,  wybór  odmiany  rośliny  uprawnej 
oraz  prawidłowa  ochrona  chemiczna  przed  grzybami 
patogenicznymi i szkodnikami. A tę należy rozpocząć 
jeszcze przed siewem, zanim ziarno trafi  do gleby.

Zaprawa na start…
Po  odpowiednim  doborze  odmiany  i  selekcji  na-

sion  gwarantujących  przekazanie  następnemu  poko-
leniu  najlepszych  cech,  rolnik  powinien  zadbać  także 
o ochronę. Zaprawianie nasion jest podstawowym za-
biegiem  ochronnym w  całej  serii  zabiegów  chemicz-
nych planowanych na nadchodzący sezon wegetacyjny. 
Jest to najskuteczniejszy, a zarazem prosty w wykona-
niu  i  równocześnie  najtańszy  sposób  zwalczania  cho-
rób grzybowych  i  szkodników. Często  rolnicy  stosują 

dodatkowo  podczas  zaprawiania  dodatki  nawozów 
przeznaczonych  do  stosowania  podczas  zaprawiania, 
zapewniają one niezbędną pulę składników wspomaga-
jących roślinę w początkowej fazie wzrostu.

Choroby, z którymi trudno walczyć…
Zaprawianie ziarna przed siewem zmniejsza prawdo-

podobieństwo  porażenia  roślin  chorobami  spoczynku 
zimowego i chorobami wschodów. Jednak do głównych 
celów  zaprawiania  trzeba  zaliczyć  walkę  z  choroba-
mi, które na rok następny przenoszą się przez materiał 
siewny,  i których nie można wyeliminować w  trakcie 
wegetacji  poprzez  opryskiwanie  dostępnymi  fungicy-
dami.
Do  tego  rodzaju  grzybów,  powodujących  choroby 

o dużym znaczeniu gospodarczym, należą: śnieć cuch-
nąca pszenicy, głownie pylące, głownie zwarte, pa-
siastość liści jęczmienia i pleśń śniegowa. Rozwijają 
się  one  przez  cały  sezon wegetacji  i  na wiele  sposo-
bów. Niektóre na powierzchni ziarna, inne w jego wnę-
trzu,  czasem w  okrywie  i  pod  okrywą  nasienną  albo 
w okolicach zarodka.
Zaprawianie także chroni zboża i  inne rośliny przed 

porażeniem grzybami zasiedlającymi glebę, tj. zgorze-
lą siewek. Może ona przetrwać w glebie na resztkach 
pożniwnych nawet kilka lat. Atakuje ona młode siew-
ki z gleby, powodując ich zamieranie. Duży wpływ ma 
także porażenie  roślin chorobami spoczynku zimowe-
go  i  chorobami  wschodów.  Zaprawianie  ma  na  celu 
zapewnienie  skutecznej  ochrony  siewki  przed  czyn-
nikami biotycznymi, które w konsekwencji powodują 
osłabienie rośliny, a nawet jej zamieranie. Efektem tego 
jest zmniejszenie obsady roślin. To z kolei prowadzi do 
znacznej obniżki plonów.
Większość  chorób  grzybowych  występujących  po-

wszechnie, łatwo się przenosi i może stanowić poważ-
ne zagrożenie dla plonu. Rolnik musi wiedzieć, że tylko 
poprzez zaprawianie nasion można ograniczyć ryzyko 
występowania pewnej grupy chorób.
Nieprzerwane i powtarzane wysiewy niezaprawione-

go chemicznie materiału siewnego mogą doprowadzić 
do szybkiego rozwoju chorób. Także sprzęt do zbioru, 
używany na zainfekowanej plantacji, może przyczynić 
się  do  rozprzestrzenienia  patogenów w  kolejnych  la-
tach.

Zaprawianie - podstawa prawidłowej ochrony 
i „budowania” plonu 
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Trudne decyzje…
Przygotowując  się  jesienią  do  siewów,  rolnik  musi 

podjąć  wiele  strategicznych  decyzji.  Jedną  z  istot-
niejszych  jest  właściwy wybór  zaprawy,  którą  zapra-
wiony powinien zostać materiał  siewny użyty do  sie-
wu. Decyzje o wyborze właściwej  zaprawy nasiennej 
należy  podejmować  indywidualnie  dla  każdej  planta-
cji.  Uwzględniając  z  jednej  strony  nakłady  związane 
z zastosowaniem środka, a z drugiej ryzyko i rozmiary 
ewentualnych strat. To może decydować o tym, czy rol-
nik osiągnie sukces w postaci wysokiego plonu  i do-
brej jakości.
Dlatego  zaprawę  należy  dobierać  pod  kątem  prze-

widywanego  wystąpienia poszczególnych  gatunków 
grzybów  i  przewidywanego  wysokiego  zagrożenia 
chorobami.  Wiele  substancji  aktywnych,  występują-
cych w zaprawach, może skutecznie ograniczyć ryzyko 
porażenia chorobami. Można tu wybierać wśród wielu 
zapraw  o  działaniu  powierzchniowym  i  układowym, 
uwzględniając  czy  ziarno  porażone  jest  grzybami  pa-
togenicznymi ulokowanymi na okrywie nasiennej, pod 
okrywą czy wewnątrz ziarniaka. Dlatego ważne jest aby 
przed dokonaniem wyboru konkretnego środka poświę-
cić chwilę czasu i pochylić się nad etykietą, a w szcze-
gólności składem.

Trudne pytania…
Kiedy rolnik podejmie decyzję, że wysiewny materiał 

siewny będzie zaprawiał, znowu staje przed kolejnym 
dylematem.  Jak  wykonać  ten  zabieg  dobrze,  szybko 
i efektywnie. Okazuję się że spełnienie wszystkich po-
wyższych kryteriów nie jest wcale takie łatwe. Funkcjo-
nują trzy najpopularniejsze metody zaprawiania ziarna 
do  siewu:  na  sucho,  na  półsucho  i  na mokro.  Jednak 
najlepsze  równomierne  pokrycie  materiału  siewnego 
uzyskuje się przy zaprawianiu na mokro w profesjonal-
nych zaprawiarkach. Zaprawy  tak nanoszone nie pylą 
oraz  gwarantują  pokrycie  newralgicznych  punktów 
ziarniaka tj. bruzdkę i bródkę to te miejsca  gdzie jest 
najwięcej zarodników grzybów. 
Rzeczywistość  często  bywa  zupełnie  inna.  Rolnicy 

mogą  jedynie  pomarzyć  o  profesjonalnych  urządze-
niach do zaprawiania. Czynnikiem ograniczającym jest 
tu  cena  takich urządzeń,  i w konsekwencji  chcąc, nie 
chcąc  rolnicy  skazani  są  do  „budowania  plonu”  -  za-
prawiania materiału siewnego w tradycyjnych betoniar-
kach,  które  pozwalają  osiąganie  stosunkowo  dobrego 
pokrycia  nasion  preparatem.  Jednak  i  ten  sposób  po-
siada swoje wady. Do najczęściej popełnianych błędów 
trzeba zaliczyć: stosowanie zbyt wysokich lub zbyt ni-
skich dawek substancji aktywnej, nadmierne podnosze-
nie  wilgotności  materiału  siewnego  przed  wysiewem 
i nierównomierne pokrycie nasion. Wszystkie te aspek-
ty składają się na osiągany plon, a w konsekwencji zysk 
rolnika warunkujący jego byt.
W kolejnym numerze biuletynu powórcimy do tema-

tu i zaprezentujemy zestawienia i charakterystykę naj-
popularniejszych zapraw nasiennych dla zbóż jarych.

Sylwester Dziewulski

ROLNIKU
SZKOLIMY I WYPEŁNIAMY WNIOSKI !

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW:
SZKOLENIA	„CHEMIZACYJNE”	z	zakresu	stosowania	środków	
ochrony	roślin:
•	 Zakres	podstawowy	-	szkolenie	2-dniowe
•	 Zakres	uzupełniający	-	szkolenia	1-dniowe
SZKOLENIA	Z	ZAKRESU	INTEGROWANEJ	PRODUKCJI	ROŚLINNEJ
SZKOLENIA	BHP
SZKOLENIA	INFORMACYJNE	–	VAT	W	ROLNICTWIE	

OFERUJEMY TAKŻE:
KOMPLEKSOWE	USŁUGI	W	ZAKRESIE	WYPEŁNIANIA	WNIOSKÓW	
Z	FUNDUSZY	PROW	2014	–	2020:
•	 WNIOSKI	OBSZAROWE	–	eWniosekPlus
•	 WNIOSKI	O	DOPŁATY	DO	MATERIAŁU	SIEWNEGO
•	WNIOSKI	ROLNO-ŚRODOWISKOWE	-	nowy	nabór	i	kontynuacje
•	 WNIOSKI	INWESTYCYJNE	-	MODERNIZACJA	GOSPODARSTW,	
ROZPOCZĘCIE	DZIAŁALNOŚCI	POZAROLNICZEJ

•	 WNIOSKI	O	DOFINANSOWANIE:	PREMIA	DLA	MŁODYCH	ROLNI-
KÓW,	
RESTRUKTURYZACJA	MAŁYCH	GOSPODARSTW

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

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

GWARANTUJEMY KONKURENCYJNE CENY!

Ul. Pogodna 50A/2, 20-337 LUBLIN 
 NIP: 922-23-17-558 • KRS: 0000187800

„AGRO-LIR” Sp. z o. o.
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W Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju  Wsi  zaprezentowane  zostały 
wyniki  prac  nad  nową  delimitacją 
ONW  i  przedyskutowano  sposób 
jej  wdrożenia  w  Polsce.  Spotkanie 
zostało  zorganizowane  16  listopada 
2018 r.  W wydarzeniu tym uczestni-
czyli  przedstawiciele  Rady  Dialogu 
Społecznego  w  Rolnictwie,  Krajo-
wej  Rady  Izb  Rolniczych,  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa,  Centrum  Doradztwa  Rolni-
czego w Brwinowie, wojewódzkich 
Ośrodków  Doradztwa  Rolniczego, 
Urzędów  Marszałkowskich  i  mery-
torycznych departamentów MRiRW.
Podstawowe  zasady  nowego  sys-

temu  to  stosowanie  jednolitych  dla 
całej    Unii  Europejskiej  kryteriów 
biofi zycznych  dotyczących  klima-
tu  (długość  okresu  wegetacyjnego, 
temperatura  w  okresie  wegetacyj-
nym, brak wody), gleby (słaba prze-
puszczalność gleby, uziarnienie gle-
by,  i  kamienistość,  głębokość  strefy 
korzeniowej, słabe właściwości che-
miczne, nadmierna wilgotność gleby) 
oraz ukształtowania terenu. Defi nicje 
tych  kryteriów  zostały  przedstawio-
ne w załączniku nr 3 rozporządzenia 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 
(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów  wiejskich  przez  Europej-
ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich  (EFRROW) 
i  uchylające  rozporządzenie  Rady 
(WE)  nr  1698/2005.  Proponowane 
zmiany wynikają z konieczności do-
stosowania obecnie obowiązujących 
przepisów  do  rozporządzenia  nr 
1305/2013. Zgodnie z w/w  przepisa-
mi nowa delimitacja obszarów ONW 
powinna  zostać  wdrożona  najpóż-
niej w 2019 r.   Zmiany w podejściu 

do wyznaczania  obszarów ONW  są 
następstwem  zaleceń  Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego z 2003 
roku,  który  dokonał  oceny  funkcjo-
nowania  instrumentu  ONW.  Trybu-
nał  wskazał  na  dużą  różnorodność 
kryteriów  wyznaczenia  tych  obsza-
rów  (ponad 140) w całej Europie, co 
nie  zapewnia  transparentności  i  po-
równywalności  oraz  słabe  ukierun-
kowanie pomocy. 
Nowym,  obowiązkowym  dla 

państw członkowskich unii europej-
skiej  elementem wyznaczenia ONW 
z  ograniczeniami  naturalnymi  jest 
konieczność  wyłączenia  ze  wspar-
cia obszarów, na których ogranicze-
nia  naturalne występują,  ale  zostały 
przezwyciężone poprzez intensyfi ka-
cję  produkcji  czy  praktyki  produk-
cyjne – procedura zawężania obsza-
rów (tzw. fi ne tuning).
Z  uwagi  na  ściśle  naukowy  cha-

rakter,  prace  nad  nową  delimitacją 
ONW  trwały  od  wielu  lat.  Prowa-
dzone  były  głównie  przez  instytuty 
naukowe  -Instytut  Uprawy  Nawo-
żenia  i Gleboznawstwa- Państwowy 
Instytut Badawczy (analiza rolniczej 
przestrzeni  produkcyjnej  pod  kątem 
spełnienia  kryteriów  biofi zycznych, 
prace terenowe), Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej  –  Państwowy  Instytut  Badaw-
czy  (analiza  przezwyciężenia  przez 
obszary  naturalnych  utrudnień  tzw. 
fi ne  tuning),  Instytut  Meteorologii 
i  Gospodarki  Wodnej  –  Państwo-
wy  Instytut  badawczy  (zapewnienie 
aktualnych  danych  do  oceny  kryte-
riów  klimatycznych)  oraz  jednostki 
działające  na  rzecz  sektora  rolnego 
– Krajowa stacja Chemiczno – Rol-
nicza,  Okręgowe  Stacje  Chemicz-
no  –  Rolnicze  (prowadzenie  prac 

terenowych  i  analiz  laboratoryjnych 
w zakresie glebowych kryteriów wy-
znaczania obszarów z ograniczenia-
mi  naturalnymi),  Agencja  Restruk-
turyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa 
oraz Główny Inspektorat Weterynarii 
(zapewnienie aktualnych danych do-
tyczących powierzchni użytków rol-
nych, sposobu użytkowania gruntów 
rolnych, pogłowia zwierząt). Prace te 
wskazują, że w polskich warunkach 
najważniejsze  znaczenie  mają  kry-
teria  biofi zyczne  odnoszące  się  do 
właściwości  gleb.  W  konsekwencji 
tych  prac  została  opracowana  lista 
obszarów spełniających wymogi de-
limitacji  ONW  określone  w  rozpo-
rządzeniu nr 1305/2013. 
W 2019 r. obszary ONW typu nizin-

nego zostaną zastąpione przez ONW 
typu  z  ograniczeniami  naturalnymi. 
Podobnie  jak w  okresie  2004-2018, 
wysokość  stawek  płatności  w  ra-
mach  tego  typu  ONW  jest  uzależ-
niona  od  stopnia  utrudnień  dla  pro-
dukcji  rolnej  mierzonego  wartością 
Wskaźnika  Waloryzacji  Rolniczej 
Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP).  
Obszary ONW typu ze specyfi czny-
mi utrudnieniami od 2019 r. zostaną 
rozszerzone  i  podzielone  na  dwie 
strefy:  ONW  typu  specyfi cznego 
strefa I (niekorzystne warunki o wa-
lorach przyrodniczo – turystycznych) 
oraz ONW typu specyfi cznego strefa 
II  (podgórskie). Przy czym do ONW 
typu  specyfi cznego  strefa  I  zaliczać 
się  będą  gminy  lub  obręby  ewiden-
cyjne o wysokich walorach przyrod-
niczych  i  turystycznych.  Na  terenie 
tych  obszarów ważne  jest  utrzyma-
nie  prowadzenia  działalności  rolni-
czej  w  celu  zachowania  lub  popra-
wy środowiska, utrzymanie terenów 
wiejskich,  zachowanie  potencjału 

ONW według nowych zasad UE
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turystycznego  obszaru.  Do  wyzna-
czania  ONW  typu  specyfi cznego 
strefa  II  (podgórskie)  zostało  utrzy-
mane  dotychczasowe  podejście  tj. 
zakwalifi kowano  gminy  lub  obręby 
ewidencyjne, w których co najmniej 
50%  powierzchni  użytków  rolnych 
znajduje  się  powyżej  350 m  n.p.m.  
i  występują  złożone  problemy  wy-
nikające  z  rozdrobnionej  struktury 
agrarnej  i  niekorzystnej  rzeźby  te-
renu,  a  jednocześnie  posiadają  one 
duże znaczenie dla rozwoju turysty-
ki, zachowania krajobrazu i ochrony 
dziedzictwa  kulturowego.  Sposób 
wyznaczania  obszarów  ONW  typu 
górskiego nie uległ zmianie. Do tego 
typu ONW zalicza się gminy lub ob-
ręby  ewidencyjne,  w  których  zgod-
nie z numerycznym modelem terenu 
(DEM)  ponad  połowa  użytków  rol-
nych jest położona powyżej wysoko-
ści 500 m n.p.m. 
Przeprowadzona  analiza  spełnia-

nia przez grunty rolne w Polsce kry-
teriów  wskazuje,  że  powierzchnia 

ONW  z  ograniczeniami  naturalny-
mi  wynosić  będzie  46,0%  użytków 
rolnych.  Nowym  elementem  wy-
znaczania  obszarów ONW, wynika-
jącym z przepisów UE jest płatność 
tzw.  przejściowa.  Jest  to  płatność, 
która w Polsce  po  raz  pierwszy bę-
dzie  zastosowana  w  2019  r.  Jest  to 
wsparcie  (mające  charakter  płatno-
ści przejściowej) dla obszarów, które 
na  skutek nowej metody delimitacji 
utracą  status  ONW  typu  nizinnego, 
czyli nie zostaną zakwalifi kowane do 
ONW typu z ograniczeniami natural-
nymi.  Według  rozporządzenia  unij-
nego  nr  1305/2013  płatność  ta  ma 
podlegać stopniowemu zmniejszeniu 
tj. w roku 2019 będzie stanowiła nie 
więcej niż 80% wysokości płatności 
ONW z  PROW 2007-2013, w  roku 
2020 na poziomie nie wyższym niż 
20%. 
Konferencja  zbiegła  się  w  cza-

sie  wraz  z  rozpoczęciem  procesu 
konsultacji  projektu  rozporządze-
nia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju 

Wsi  zmieniającego  rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy fi nan-
sowej w ramach działania „Płatności 
dla  obszarów  z  ograniczeniami  na-
turalnymi  lub  innymi  szczególnymi 
ograniczeniami”  objętego  Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na  lata  2014–2020,  w  którym  zo-
stał  zamieszczony  wykaz  obszarów 
ONW  zaliczonych  do  poszczegól-
nych typów 
Jest  to  istotne,  ponieważ  wnioski 

o płatności obszarowe na 2019 r. i sys-
tem informatyczny ARiMR  w kolej-
nej kampanii muszą uwzględniać wy-
niki powyższych prac.

Opr. na podstawie www.mrirw.gov.pl oraz 
Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządze-
nie  w  sprawie  szczegółowych  warunków 
i  trybu  przyznawania  pomocy  fi nansowej 
w ramach działania „Płatności dla obszarów 
z  ograniczeniami  naturalnymi  lub  innymi 
szczególnymi  ograniczeniami”  objętego 
Programem  Rozwoju  Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.



Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” posiada w swo-
jej ofercie Pakiet ubezpieczeń 
„Super Rolnik” dedykowany rolni-
kom, w których posiadaniu lub współ-
posiadaniu jest gospodarstwo rolne. 

W  ramach  Pakietu  można  ubezpie-
czać  budynki wchodzące w  skład  go-
spodarstwa  rolnego  (w  tym  budynki 
mieszkalne i budynki gospodarcze np. 
obory,  stajnie,  chlewnie,  kurniki,  sto-
doły,  szopy,  szklarnie),  na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązko-
wych,  Ubezpieczeniowym  Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczeń  Komunikacyjnych  (tekst  jed-
nolity Dz.U. 2016 poz. 2060    z późn. 
zm.). Zakres ochrony obowiązkowego 
ubezpieczenia  budynków  rolniczych 
można  rozszerzyć  o  szkody  powstałe 
na  skutek  dewastacji,  dymu  i  sadzy, 
fali  ponaddźwiękowej,  katastrofy  bu-
dowlanej,  przepięcia,  silnego  wiatru, 
trzęsienia  ziemi,  uderzenia  pojazdu, 
upadku drzew i masztów, zalania i za-
padania się ziemi. Ochroną można tak-
że objąć budowle i obiekty małej archi-
tektury. 
Dodatkowo, w  ramach Pakietu „Su-

per Rolnik”, można ubezpieczyć nastę-
pujące mienie: ziemiopłody, zwierzęta 
gospodarskie,  sprzęt  rolniczy,  mate-
riały  i  zapasy  gospodarstwa  rolnego, 
ruchomości  domowe  i  stałe  elementy 
wykończeniowe  budynków.  Ubez-
pieczenie  zapewni  ochronę mienia  od 
pożaru  i  innych  (kilkunastu)  zdarzeń 
losowych, z możliwością  rozszerzenia 
o ryzyko powodzi. Zakres  ubezpiecze-
nia może obejmować również kradzież 
z włamaniem, rabunek, rozbój uliczny 
oraz  kradzież  stałych  elementów  wy-
kończeniowych  (zewnętrznych)  bu-
dynku mieszkalnego. Ponadto, ochroną 
objęte będą także i koszty: akcji ratow-
niczej, działań podjętych po szkodzie, 
odtworzenia  dokumentacji  i  naprawy 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 
W  Pakiecie  „Super  Rolnik”  można 

objąć  ochroną  ubezpieczeniową  tak-
że szyby i przedmioty szklane (w tym 
baterie,  kolektory  słoneczne  i  ogniwa 
fotowoltaiczne) od stłuczenia. 

Oczywiście, w Pakiecie „Super Rol-
nik”  można  zawrzeć  także  umowę 
obowiązkowego  ubezpieczenia  OC 
rolnika,  które  wraz  z  dobrowolnymi 
ubezpieczeniami  następstw  nieszczę-
śliwych  wypadków  oraz  OC  w  życiu 
prywatnym,  będzie  stanowiło  dopeł-
nienie  ochrony  rolnika  i  jego  bliskich 
przed skutkami zdarzeń w których będą 
uczestniczyć  lub które powstaną z  ich 
winy, a w których osobami poszkodo-
wanymi  będą  osoby  trzecie. Ubezpie-
czeniem,  które  także  można  zawrzeć 
w  ramach  Pakietu,  jest  ubezpieczenie 
sprzętu rolniczego od wszystkich zda-
rzeń (Agrocasco), którym można objąć 
kombajny zbożowe, maszyny rolnicze 
samojezdne,  sprzęt  rolniczy  (zagrego-
wany z maszyną rolniczą samojezdną) 
oraz ciągniki i przyczepy rolnicze, tak-
że i od ryzyka kradzieży.
W przypadku zawarcia umowy ubez-

pieczenia  w  Pakiecie  „Super  Rolnik” 
rolnikowi przysługuje zniżka specjalna 
za kompleksowe ubezpieczenie posia-
danego mienia. Wysokość zniżki może 
wynieść nawet 15%. Zgodnie z zasadą, 
że im większa liczba i rodzaj zawartych 
ubezpieczeń w  pakiecie,  tym większa   
zniżka (a w efekcie składka do zapłaty 
przez rolnika jest mniejsza).
Ponadto,  przy  zawieraniu  umowy 

ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rol-
nik”  Ubezpieczony  otrzyma  kupon 

zniżkowy, uprawniający do zwolnienia 
z opłaty składki członkowskiej w przy-
padku  zawarcia  w  systemie  informa-
tycznym  Towarzystwa  Ubezpieczeń 
Wzajemnych  „TUW”  następujących 
umów ubezpieczenia:
1)	OC  posiadacza  pojazdu  mechanicz-
nego  i/lub  autocasco  (w  tym  pakiet 
„Razem w TUW”),

2)	upraw rolnych z dopłatami do skład-
ki z budżetu państwa,

3)	zwierząt  gospodarskich  z  dopłatami 
do składki z budżetu państwa.
Kupon  zniżkowy  może  być  wyko-

rzystany  przez  rolnika  wielokrotnie, 
przy umowach ubezpieczenia zawiera-
nych na rzecz ubezpieczonego rolnika 
z rocznym okresem ważności kuponu.
Pakiet „Super Rolnik” jest ofertą To-

warzystwa  Ubezpieczeń  Wzajemnych 
„TUW” atrakcyjną zarówno dla  rolni-
ków będących już Członkami, jak i dla 
tych, którzy dopiero wstąpią w poczet 
Członków  Towarzystwa.  Pakiet  ten 
zapewnia kompleksową ochronę ubez-
pieczeniową, dostosowaną do  indywi-
dualnych potrzeb rolników, a  przy tym, 
co istotne, bardzo przystępną cenowo.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” zaprasza do swoich jed-
nostek terenowych i agentów na tere-
nie całego kraju. Więcej informacji na 
stronie internetowej www.tuw.pl

Pakiet „Super Rolnik”


