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należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego 
AriMr, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
ubiegającego się o pomoc. ten rodzaj wsparcia jest do-
stępny w ramach poddziałania „pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich”, które finansowane jest z  budżetu programu 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020.
o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonko-
wie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, 
nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzają-
cych dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. po-
moc może być również przyznana beneficjentowi pod-
działania „płatności na rzecz rolników kwalifikujących się 
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale prze-
kazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego 
prow 2014 - 2020. ponadto, zarówno rolnik, małżonek 
rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent pod-
działania „płatności na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” nie 
mogą być wpisani do centralnej ewidencji i informacji 
o Działalności Gospodarczej lub Krajowego rejestru są-
dowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprze-
dzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomo-
cy. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, 
może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą 
produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnic-
twem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, 
osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także dzia-
łalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, 
usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, 
technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
przedstawiciele AriMr podkreślają, że pomoc nie przy-
sługuje osobie, która była lub jest beneficjentem na-
stępujących instrumentów wsparcia: „różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” objętego prow 
2007-2013, „premie dla młodych rolników”, „restruktu-
ryzacja małych gospodarstw” objętych prow 2014 - 
2020.
premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana 
w dwóch ratach. najpierw 80% premii zostanie wypła-
cone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wy-
danej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na 
to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. 
pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji 
biznesplanu. (aR)

Pieniądze na rozpoczęcie
działalnośi pozarolniczej
od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. aRiMR 
będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 
100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej.

celem tego programu realizowanego przez polską izbę 
Mleka wraz z polską Federacją Hodowców Bydła i produ-
centów Mleka jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat 
dobroczynnych właściwości odżywczych i zdrowotnych 
mleka oraz przetworów mleczarskich.
organizatorzy programu podkreślają,  że mleko jest źró-
dłem białka, tłuszczu, węglowodanów. zawiera składniki 
mineralne takie jak wapń, magnez, potas, fosfor, cynk oraz 
witaminy A, D, e, K oraz z grupy B. Dostarcza pełnowartościo-
wego białka, które jest przecież podstawowym budulcem 
kości i zębów, a także narządów i mięśni. A ich prawidłowy 
rozwój jest niezwykle ważny u dzieci. wapń i witamina D 
odgrywają bardzo istotną rolę, zwłaszcza w okresie wzro-
stu i dojrzewania. pełna szklanka mleka zawiera aż 300 mg 
wapnia. stanowi to około 1/3 dobowego zapotrzebowania 

na ten pierwiastek. Mleko jest więc łatwym i jednym z naj-
tańszych sposobów na wartościową i zdrową dietę. powin-
na ona być również bogata w sery, które są znakomitym 
źródłem kwasu linolowego, jednego z najsilniej działają-
cych związków o właściwościach przeciwnowotworowych 
zawartych w pożywieniu.
trwa już rekrutacja szkół podstawowych do bezpłatnego 
programu „Mamy kota na punkcie mleka”. przystąpienie do 
programu jest bardzo proste i wymaga rejestracji na stro-
nie internetowej  kampanii www.kochammleko.pl.
Kampania „Mamy kota na punkcie mleka” jest realizowana 
dzięki polskiej izbie Mleka oraz polskiej Federacji Hodow-
ców Bydła i producentów Mleka. sfinansowana jest z Fun-
duszu promocji Mleka.
(bg)

KAMPANIA „MAMY KOTA 
NA PuNKCIE MLEKA”
Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Krzysztof jurgiel objął honorowym patronatem kampanię 
„Mamy kota na punkcie mleka”.

- podczas posiedzenia unijnej rady Ministrów 
ds. rolnictwa zgłaszałem wniosek, aby zapasy 
zgromadzone w Ue były upłynniane na rynkach 
zewnętrznych wspólnoty – poinformował szef re-
sortu rolnictwa przedstawicieli mleczarzy.
Minister przypomniał, że w ramach tzw. pakietu 
komisarza Hogana polska otrzymała 22 mln euro 

na wsparcie rynku mleka i wieprzowiny.Minister 
przedstawił także podejmowane w resorcie działania 

na rzecz wzmocnienia pozycji producentów rolnych 
w całym łańcuchu żywnościowym omawiając przyjęty 

Minister u mleczarzy
Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Krzysztof 
jurgiel był  gościem Krajowego związku spół-
dzielni Mleczarskich związku Rewizyjnego 
w warszawie.

już pakiet pięciu ustaw.
szef resortu rolnictwa przypomniał, że 2 lutego tego roku 
rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłości wspólnej po-
lityki rolnej po roku 2020.
- Komisja europejska przygotowała propozycje pięciu 
wariantów, do których można już zgłaszać uwagi – po-
wiedział minister apelując jednocześnie o aktywny udział 
w ich zgłaszaniu.
-przygotowaliśmy nasze stanowisko, w którym zwracamy 
przede wszystkim uwagę na konieczność wyrównania do-
płat – podkreślił szef resortu rolnictwa i dodał, że jest już 
najwyższy czas aby poziom wsparcia rolników był jedna-
kowy. zwrócił także uwagę na konieczność zreformowania 
mechanizmów interwencyjnych w nowej perspektywie fi-
nansowej 2020-2026, gdyż w obecnie nie są one w stanie 
skutecznie oddziaływać na powtarzające się kryzysy na 
poszczególnych rynkach.
interwencja jest opóźniona, zbyt biurokratyczna i niedo-
stosowana do aktualnych realiów rynkowych – podsumo-
wał minister Krzysztof Jurgiel. (MR)
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pomysłodawcy projektów podkreślają, że polska jest naj-
szybciej starzejącym się krajem Unii europejskiej. osoby 
starsze stanowią także niewykorzystany kapitał ludzki 
na obszarach wiejskich. niezbędna jest ich aktywizacja 
i przedstawienie ciekawych propozycji samorealizacji. Dla 
tej grupy osób potrzebne jest też zaprojektowanie specy-
ficznych dla obszarów wiejskich modeli zabezpieczenia 
socjalnego.
pierwszy z resortowych projektów – Gospodarstwo opie-
kuńcze polega na wprowadzeniu w życie formy gospo-
darowania polegającej  na łączeniu działalności rolniczej 
z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. projekt 
zakłada:

utworzenie w każdym województwie kilku - kilkuna-•	
stu, a jeśli będzie zainteresowanie, nawet kilkudzie-
sięciu gospodarstw opiekuńczych, w formule pod-
miotów działalności gospodarczej lub innej formie 
dozwolonej przepisami prawnymi;
budowę systemu wsparcia instytucjonalnego dla go-•	
spodarstw opiekuńczych, w tym ustanowienie koor-
dynatorów regionalnych oraz zbudowanie kapitału 
ludzkiego dla potrzeb realizacji projektu;
budowę sieci gospodarstw wpisujących się w ideę rol-•	
nictwa społecznego;
wypracowanie modelowych rozwiązań dla potrzeb •	
rozwoju gospodarstw opiekuńczych,
prowadzenie działań promocyjnych, w tym konferen-•	
cje regionalne i ogólnopolskie, spotkania (warsztaty) 
dla osób zainteresowanych tą formą działalności;
budowę mechanizmów kontroli jakości i rzetelności •	
świadczenia usług;
badania interdyscyplinarne towarzyszące projektowi.•	

Drugi z projektów - „Aktywny i zdrowy senior rolnik” reali-
zowany przez Kasę rolniczego Ubezpieczenia społeczne-

go, ma na celu wypracowanie kompleksowego systemu 
opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów 
wiejskich objętych systemem rolniczego ubezpieczenia 
społecznego. 
- projekt ma charakter pilotażowy, przy czym oczekuje 
się, iż będzie on przyczynkiem do modernizacji systemu 
zabezpieczenia społecznego w zakresie opiekuńczo-re-
habilitacyjnych komponentów oferty ubezpieczeniowej 
dla osób starszych z obszarów wiejskich objętych syste-
mem rolniczego ubezpieczenia społecznego. projekt jest 
częścią projektu strategicznego zdrowsze społeczeństwo, 
ujętego w obszarzeKapitał ludzki i społeczny w strategii 
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – zaznaczają pomy-
słodawcy projektu. 
(MR)

MINIsTERsTWO 
DLA sENIORÓW
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przygotowało w ramach strategii na Rzecz odpowie-
dzialnego Rozwoju dwa projekty dla seniorów:  gospodarstwo opiekuńcze i aktywny i zdro-
wy senior – rolnik.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie prawnej od-
mian roślin, przedłożony przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe rozwiązania 
to odpowiedź na sygnały rolników, którzy 
domagali się zmiany skomplikowanego 
i uciążliwego systemu pobierania opłat.

w nowej ustawie przewidziano elastyczne rozwiąza-
nia dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od 
rozmnożeń własnych.
projekt nowelizacji ustawy przewiduje nowe rozwiąza-
nia w relacjach między hodowcami oraz organizacja-
mi hodowców a posiadaczami gruntów rolnych oraz 
organizacjami posiadaczy gruntów rolnych, w zakre-
sie pobierania opłat związanych z wykorzystaniem we 
własnym gospodarstwie materiału do siewu ze zbioru 
odmiany chronionej tzw. krajowym wyłącznym pra-
wem hodowcy do odmiany (tzw. opłat od rozmnożeń 
własnych).
Hodowca będzie mógł zdecydować o udostępnieniu 
wybranych przez siebie odmian chronionych bez po-
bierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczo-
nym przez siebie okresie np. ze względów marketin-
gowych. przewidziano także rekomendowaną przez 
izby rolnicze, możliwość jednorazowego pobierania 
opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifiko-
wanego materiału siewnego.zwolniono posiadaczy 
gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodow-
com albo organizacjom hodowców pisemnej infor-
macji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru 
oraz wykreślono możliwość przeprowadzenia kontroli 
przez hodowcę albo organizację hodowców u posia-
daczy gruntów rolnych.
nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (MiR)

Ochrona prawna 
odmian roślin
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w ramach umowy firmy zobowiązały się rów-
nież do współpracy w zakresie wprowadzenia 
na rynek irański maszyn rolniczych i autobu-
sów miejskich oferowanych przez Ursusa, co 
stanowić będzie punkt wyjścia do ekspansji 
na rynkach Bliskiego wschodu.

– od dawna analizowaliśmy potencjał roz-
woju na Bliskim wschodzie. iran to perspek-
tywiczny rynek, gdzie rocznie sprzedaje się 
ok. 40 tys. ciągników, co plasuje go wśród naj-
większych na świecie, zaraz po indiach i paki-
stanie. Umowa stanowi dla nas punkt wyjścia 

Ursus trafi na irański rynek
ursus podpisał porozumienie o współpracy przemysłowo-handlowej 
z iran tractor Manufacturing co (itMco). umowa dotyczy wzajem-
nego wykorzystania komponentów i silników w produkcji ciągników 
o mocach małych i średnich, dedykowanych na rynki, na których obie 
spółki obecnie funkcjonują oraz rozpoczęcia dialogu technologiczne-
go umożliwiającego uruchomienie nowych innowacyjnych projektów. 

do ekspansji na Bliskim wschodzie – powie-
dział Karol zarajczyk, prezes spółki Ursus sA.
porozumienie pomiędzy Ursusem i itMco 
zakłada współpracę w zakresie wzajemne-
go wykorzystania komponentów i silników 
w produkcji ciągników o mocy małej i średniej, 
tj. w przedziale 47-150 KM, dedykowanych na 
rynki, na których obie spółki działają. Firmy 
chcą wprowadzać na nie wspólnie wyprodu-
kowane ciągniki małej, średniej i ciężkiej mocy. 

rozpoczną  również szeroki dialog technolo-
giczny, umożliwiający budowę przewagi kon-
kurencyjnej poprzez wspólne uruchomienie 
nowych innowacyjnych projektów.  
Ursus i itMco zobowiązały się do zbadania 
możliwości współpracy w zakresie wprowa-
dzenia na rynek irański maszyn rolniczych 
i autobusów miejskich oferowanych przez 
Ursusa.
itMco jest uznanym producentem i eksporte-
rem ciągników, maszyn specjalnych, pojazdów 
ciężarowych, silników i komponentów do ma-
szyn rolniczych. od 2016 r. Ursus współpracu-
je z MotorsAzAn, spółką zależną od itMco, 
w zakresie dostawy podzespołów do montażu 
ciągników. (bg)
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wypłacono również 810 mln zł w ramach 
płatności onw oraz 226 mln zł tytułem 
płatności rolnośrodowiskowych.
Łącznie zatem w ramach płatności obsza-
rowych za 2016 rok (dopłaty bezpośrednie 
oraz płatności obszarowe w ramach prow 
2014 - 2020) do 17 lutego br. do rolników 
trafiło 11,5 mld zł. realizacja dopłat roz-
poczęła się 17 października 2016 roku od 
wypłaty zaliczek. otrzymali je wszyscy rol-

nicy, którzy spełnili warunki do przyznania 
dopłat bezpośrednich za 2016 r., a kontrola 
administracyjna ich wniosków zakończy-
ła się pozytywnie. zaliczki w wysokości 70 
proc. należnych rolnikom płatności wypła-
cane były do 30 listopada 2016 r. 
od 1 grudnia AriMr realizuje płatności koń-
cowe. na ich wypłatę, zgodnie z prawem, 
Agencja ma czas do końca czerwca 2017 r.
(aR)

Wypłata płatności obszarowych
aRiMR wypłaciła do 17 lutego 2017 r. 10,47 mld zł w ramach płatności 
bezpośrednich za 2016 rok.Maksymalna łączna kwota na wypłatę do-
płat bezpośrednich za 2016 r. wynosi 14,81 mld.

producentów rolnych obowiązują dwa ter-
miny od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 
r., od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 
r.,  wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystanego do produkcji rolnej można 
składać do wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu producenta rolnego 
(w tym dzierżawcy).
rolnicy składający wniosek w i terminie mu-
szą dołączyć oryginały faktur za zakup oleju 
napędowego datowane między 1 sierpnia 
2016 r., a 31 stycznia 2017 r. producenci rolni 
ubiegający się o zwrot akcyzy w drugim ter-
minie, składają wraz z wnioskiem faktury da-
towane między 1 lutego do 31 lipca 2017 r.
stawka zwrotu do 1 litra zakupionego paliwa 
wynosi tak jak w ubiegłym roku - 1 zł, a limit 
zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie 

86,00 zł x liczba ha użytków rolnych.
wypłata producentom rolnym zwrotu po-
datku akcyzowego nastąpi w terminie: 
•3	 –	 28	 kwietnia	 2017	 r.	 w	 przypadku	 zło-
żenia wniosku w pierwszym terminie, 
•2	 –	 31	 października	 2017	 r.	 w	 przypad-
ku złożenia wniosku w drugim terminie, 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, 
albo przelewem na rachunek bankowy po-
dany we wniosku. wnioski oraz potrzebne 
oświadczenia powinny być dostępne są 
w każdym urzędzie miasta i gminy. (bg)

ZWROT AKCYZY 
ZA PALIWO ROLNICZE
Rolnicy mogą się już ubiegać o zwrot akcyzy na paliwo.

w rozmowach po stronie polskiej 
uczestniczyli przedstawiciele Anr 
-  Andrzej  sutkowski, wiceprezes 
Agencji  i Bogdan Domagała, za-
stępca dyrektora zespołu nadzoru 
właścicielskiego, stronę izraelską 
reprezentowała shir slutzky,  dy-
rektor departamentu handlowego 
Ambasady izraela i Monika siek 
z departamentu handlowego.
shir slutzky poinformowała, że 
w czerwcu bieżącego roku plano-
wany jest przyjazd do polski dele-
gacji przedsiębiorców reprezen-
tujących około dziesięć izraelskich 
firm, oferujących nowoczesne 
technologie dla rolnictwa. Delega-
cje izraelskie przyjadą do kilku re-
gionów polski. wstępnie ustalono, 
że odwiedzą województwa: wielkopol-
skie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, 
mazowieckie i kujawsko-pomorskie. izrael 
to kraj o dobrze rozwiniętym rolnictwie. 
Dlatego przedstawiciele Ambasady izra-
ela poszukują do współpracy regionów 
o dużym potencjale oraz możliwościach 
rozwoju, w których rolnicy są otwarci na 
nowe technologie i zmiany. izrael jest 

zainteresowany głównie współpracą ze 
spółkami hodowli roślin, nad którymi 
Agencja sprawuje nadzór właścicielski. 
planuje się zorganizowanie wspólnego 
spotkania w formie seminarium lub konfe-
rencji w warszawie, gdzie przedstawiciele 
Agencji rynku rolnego i Agenci nierucho-
mości rolnych mogliby przedstawić stan 
i perspektywy polskiego rynku rolnego. 
(aNR)

Spotkanie z przedstawicielami 
Departamentu Handlowego Izraela
w siedzibie agencji Nieruchomości Rolnych w warszawie zorgani-
zowano spotkanie z  przedstawicielami ambasady izraela. 
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nowe przepisy wprowadzają kary pie-
niężne za produkty nabyte wskutek wa-
dliwej umowy lub bez pisemnej umowy 
na dostawę produktów rolnych. organem 
uprawnionym do kontroli i nakładania kar 
pieniężnych będzie dyrektor oddziału tere-
nowego Agencji rynku rolnego właściwy 
według miejsca siedziby lub zamieszkania 
nabywcy.
Umowa nie jest wymagana w przypadku, 
gdy produkty rolne dostarczane są przez 
producenta nabywcy, mającemu formę 
spółdzielni, której producent jest człon-

kiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy 
i decyzje w nim zawarte lub z niego wy-
nikające zawierają przepisy o podobnych 
skutkach jak wymogi dotyczące umów wy-
nikające z ustawy.
nabywanie przez przedsiębiorców produk-
tów rolnych bez wymaganych lub niespeł-
niających warunków umów będzie skut-
kowało nałożeniem przez Agencję rynku 
rolnego sankcji w formie kary pieniężnej 
w wysokości 10% wartości produktów za-
kupionych wskutek wadliwej umowy.
(MR)

Nowe przepisy i kary za brak umowy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przypomniało o obowiązku za-
wierania umów na dostawę produktów rolnych. od 11 lutego 2017 r. 
obowiązują  kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umo-
wy z producentem.
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podczas wydarzenia, które miało miejsce 18 lutego panie 
rywalizowały w pięciu konkurencjach: kulinarna – „ciasto 
z owocami”, edukacyjna – tablica „pokolenia”, moda – „Kre-
acja – inspiracja”, wokalna – piosenka kabaretowa z insceni-
zacją pt. ”Jak nie my to kto”, taneczna – „z bajki”.
w kategorii kulinarnej zwyciężyły panie z KGw trzebiatko-
wa, w konkurencji edukacyjnej najlepsze było Koło z rokit 
„Barwy rokit”, w kategorii moda zwyciężyło koło z Kłączna 
„Kłączynianki”. „Gołczewskie Babeczki” z Gołczewa zwy-
ciężyły w dwóch konkurencjach: wokalnej i tanecznej. za 
wszystkie konkurencje przyznane zostały nagrody ufundo-
wane przez sponsorów. 

zdobywcą Grand prix zostało Koło z Gołczewa „ Gołczew-
skie Babeczki”, gmina parchowo. puchar ufundowany przez 
Dyrektora pomorskiego ośrodka Doradztwa rolniczego 
w lubaniu wręczył p. Kazimierz Kulas – Kierownik pzDr By-
tów. Główną nagrodę dla zwycięzcy ufundował i osobiście 
wręczył p. leszek waszkiewicz – starosta Bytowski. nagro-
dę Burmistrza Bytowa – ryszarda sylka, wręczył Jacek cza-
piewski – wiceburmistrz Bytowa.
wszystkie koła otrzymały nagrody od swoich wójtów, staro-
sty Bytowskiego i Burmistrza Bytowa. przerwę między kon-
kurencjami umilił występ ireny szczytyniw, która zabawiła 
publiczność monologiem humorystycznym.  (Po)

ZMAGANIA KÓŁ 
GOsPODYń WIEjsKICh
cztery drużyny rywalizowały w ramach  iV Powiatowego turnieju Kół gospodyń wiejskich w bytowie.
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celem klonkursu plastycz-
nego dla dzieci  „Bezpiecz-
nie na wsi to podstawa 
– środki chemiczne to nie 
zabawa” jest promowanie 
pozytywnych postaw zwią-
zanych z pracą i zabawą na 
terenach wiejskich, a tak-
że popularyzacja wykazu 
czynności szczególnie nie-
bezpiecznych związanych 
z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego, którychnie 
wolno powierzać dzieciom 
poniżej 16 lat. tegorocz-
na edycja przebiega pod 
hasłem „Bezpiecznie na 
wsi to podstawa – środki 
chemiczne to nie zabawa”, 
które ma zwrócić uwagę 
uczniów wiejskich szkół 
podstawowych na zagroże-
nia związane z obecnością 
w gospodarstwie rolnym 
substancji chemicznych.
zadanie konkursowe po-
lega na wykonaniu pracy 

plastycznej, w dowolnej 
technice, w formacie A3, 
ilustrującej hasło konkur-
sowe. w szkołach, które 
zgłoszą chęć uczestnictwa 
w konkursie, odbędą się 
szkoleniowe spotkania 
dzieci z pracownikami  Kasy, 
których celem będzie przy-
gotowanie merytoryczne 
młodych artystów. termin 
nadsyłania prac konkurso-
wych do oddziałów regio-
nalnych Kasy upływa 10 
kwietnia 2017 r. (bg)

Konkurs dla uczniów
Ruszyła  siódma edycja konkursu KRus dla 
uczniów szkół podstawowych, któryco roku 
przyciąga ponad 32 tysiące młodych arty-
stów, zainteresowanych tematem bezpie-
czeństwa w gospodarstwie rolnym.
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z inicjatywy  wójta gminy - Artura Herolda, odbyło się 
szkolenie, zorganizowane przez regionalną Dyrekcję 
ochrony Środowiska (rDoŚ). Moderatorem debaty była 
dyrektor Danuta Makowska, która na wstępie omówiła 
istotę działań rDoŚ. podkreśliła, iż jednym z bardzo waż-
nych zadań, zarządzanej przez nią instytucji, jest eduka-
cja. stąd też inicjatywa szkolenia, które przeprowadzili 
pracownicy rDoŚ w Gdańsku: Małgorzata Kistowska (na-
czelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego), 
Anna tchórzewska (główny specjalista wydziału oceny 
oddziaływania na Środowisko) oraz elżbieta Klimaszew-
ska i Michał Buliński (główni specjaliści wydziału zadrze-
wień i ochrony Gatunkowej).
w trakcie kilkugodzinnej dyskusji sporo czasu poświę-
cono interpretacji nowych przepisów dotyczących wy-
cinki drzew i krzewów. zadano szereg pytań dotyczą-
cych kwestii szczegółowych. Dotyczyły one także tak 

istotnych zagadnień jak: rozwój gospodarczy a ochrona 
środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko 
w świetle nowelizacji ustawy ooś.  omówiono również 
najczęstsze problemy związane z procedurą uzgadniania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go.  z wielkim zainteresowaniem słuchaczy spotkała się 
prezentacja dotycząca wilków, których coraz więcej po-
jawia się na terenie naszego województwa. omówiono 
kwestie szkód ze strony wilków oraz metody zabezpie-
czenia przed nimi zwierząt gospodarskich.
szkolenie w zblewie rozpoczyna kampanię edukacyjno-
informacyjną, którą rDoŚ planuje w tym roku na terenie 
województwa pomorskiego. Danuta Makowska - regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska - prowadzi strategię 
„otwartych drzwi”. 
- coraz częściej w rDoŚ w Gdańsku odbywają się spotka-
nia robocze z inwestorami i przedstawicielami Jst - mówi 

dyrektor Makowska. w efekcie wypracowujemy rozwią-
zania kompromisowe, minimalizujące negatywny wpływ 
przedsięwzięć na środowisko. znaczna część inwestorów 
rozumie potrzebę ochrony przyrody i uwzględnia to 
w swoich planach. Ale nie wszyscy. tymczasem wzrost 
społecznej świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród 
przedsiębiorców jest niezbędny, aby ukierunkować dy-
namiczny obecnie rozwój gospodarczy w regionie. poli-
tyka ochrony środowiska w Ue zakłada przekształcenie 
gospodarki linearnej w cyrkulacyjną tj. gospodarkę o za-
mkniętym obiegu. oznacza to zwrot w kierunku m.in. 
zagospodarowania odpadów, przedłużenia „życia” pro-
duktów, bardziej efektywnego korzystania z zasobów 
biologicznych, a tym samym zwiększenie kryteriów śro-
dowiskowych w odniesieniu do działalności gospodar-
czej.
anna Kłos

RDOŚ ROZPOCZYNA KAMPANIę EDuKACYjNą
liczne grono (ok. 130 osób) samorządowców, leśników, przyrodników oraz przedstawicieli służb mundurowych z kilku powiatów spo-
tkało się w zblewie (Powiat starogardzki), w nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej.

w ramach targów odbywających się 
w dniach 15-18 lutego 2017 r. na 8 ha-
lach o powierzchni ok. 81 000 m², 2600 
wystawców prezentowało żywność 
ekologiczną , kosmetyki naturalne 
i inne produkty z całego świata. Blisko 
50 000 odwiedzających z 130 krajów 
miało okazję zapoznać się  z ofertą 
specjalnych stref poświęconych nowo-
ściom, żywności wegetariańskiej i we-
gańskiej, a także ekologicznemu winu.
Uczestnicy wyjazdu mieli okazję za-
poznać się nie tylko z ofertą targów, 
dostępnością innowacyjnych produk-
tów, ale przede wszystkim nawiązać 
kontakty z wystawcami, wymienić się 
spostrzeżeniami i wiedzą. Była to tak-
że doskonała okazja, aby zintegrować 
środowisko osób działających w zakre-
sie rozwoju rolnictwa ekologicznego: 
producenci i przetwórcy ekologiczni, 
doradcy rolni oraz przedstawiciele in-
stytucji działających na rzecz rolnictwa 
ekologicznego.

Dla pomorskiej grupy udało się zorgani-
zować spotkanie na stoisku organizacji 
„conabio” z Meksyku. przedstawicielka 
zrzeszenia rolników i przedsiębiorców 
z prezentowanego kraju- elleli Huerta 
ocampo zaprezentowała model dofi-
nansowania rządowego jaki funkcjo-
nuje w Meksyku oraz w jaki sposób 
np. producenci kawy zrzeszają się, aby 
łatwiej było im uzyskać wsparcie finan-
sowe i wyższą cenę sprzedaży produk-
tów dla członków grupy. opowiedziała 
również w jaki sposób przebiega certy-

fikacja w kooperatywie – to w grupie 
poszczególni członkowie nawzajem 
się kontrolują. polska grupa opowie-
działa natomiast jaki schemat tych 
działań funkcjonuje w naszym kraju. 
największym sukcesem wyjazdu stały 
się rozmowy o konieczności powstania 
grupy, formacji bądź zrzeszenia po-
morskich producentów i przetwórców 
produktów ekologicznych oraz pod-
niesienie świadomości o randze rynku 
produktów i żywności ekologicznej. 
(bg)

Wyjazd do Norymbergi
Pomorscy rolnicy uczestniczyli w wyjeź-
dzie studyjnym na międzynarodowe targi 
produktów i żywności ekologicznej „bio-
Fach” w Norymberdze. wyjazd zorganizo-
wano w połowie lutego w ramach projektu 
pt. ,, biofach– zielone innowacje” finanso-
wanego ze środków ue.
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w ramach naszego cyklu porad prawnych publikujemy praktyczne komentarze 
dotyczące aktualnych problemów naszych czytelników. rzetelny oraz kompetentny 
zespół specjalistów  w ciekawy oraz zwięzły sposób będzie udzielał odpowiedzi na 
przedstawione przez rolników zagadnienia.

nA wAsze pytAniA

Masz problem 
napisz do nas
zachęcamy do zadawania pytań 
drogą e-mailową: 
rolniczy@expressy.pl
lub za pomocą tradycyjnej poczty:
express rolniczy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 wejherowo

PRawNiK odPowiada
7

W myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązkowemu 
ubezpieczeniu w KRUS podlega rolnik, który nie podlega innemu ubezpie-
czeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. 
Jako, że Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, jej obywate-
li, a także ich rodziny obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego. Uregulowano je w Rozporządzeniu WE nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Mają one 
między innymi zastosowanie do osób, które wykonują pracę najemną lub 
na własny rachunek. W rozporządzeniu zawarte zostały podstawowe zasady 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w państwach członkow-
skich.
 Pierwszą z nich stanowi zasada jednego prawa właściwe-
go, w myśl której beneficjenci ubezpieczenia objęci są 
ustawodawstwem jednego kraju, tylko tego w którym 
płacą składki. To organizacje odpowiedzialne za za-
rządzanie systemami ubezpieczeń społecznych de-
cydują, która jurysdykcja będzie właściwą dla be-
neficjenta. Kolejną zasadą, jest zasada sumowania 
okresów, zgodnie z którą przy obliczaniu wysoko-
ści świadczeń, okresy poprzedniego ubezpiecze-
nia, zatrudnienia lub zamieszkania w innym kraju 
zostają uwzględnione. Istotnym zabezpieczeniem 
obywateli Unii Europejskiej jest zasada eksportowa-
nia świadczeń do wszystkich krajów Unii. Dotyczy ona 
nie tylko beneficjentów ubezpieczenia, ale i członków ich 
rodzin (domowników). Zgodnie z przepisami, jeżeli benefi-
cjent uprawniony jest do otrzymywania świadczeń pieniężnych 
w jednym kraju, to może je pobierać, nawet gdy w nim nie mieszka. 
Powiązana została z tym zasada zachowania praw nabytych, według której 
świadczenia pieniężne należne zgodnie z ustawodawstwem jednego bądź 
kilku państw członkowskich, nie będą podlegały jakimkolwiek obniżkom, 
zmianom, zawieszeniu, wstrzymaniu czy konfiskacie, ze względu na fakt, że 

osoba je pobierająca lub członkowie jej rodziny mieszkają w in-
nym państwie członkowskim niż to, w którym siedzibę ma 

instytucja wypłacająca świadczenie. W wykonaniu tej za-
sady KRUS, na wniosek świadczeniobiorcy przekazuje 

świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
rolników do Unii Europejskiej, Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
Jak już zostało wspomniane zgodnie z zasadą 
ogólną rolnik wykonujący pracę za granicą 
może podlegać tylko jednemu ustawodaw-
stwu. Czynnikiem jaki zdecyduje o zastosowa-
niu właściwego ustawodawstwa będzie, w myśl 

art. 11 ust. 3a Rozporządzenia 883/2004 w stosunku do rolników aktywnych 
zawodowo – miejsce wykonywania pracy, a do osób nieaktywnych zawodo-
wo miejsce zamieszkania. Przepis ten dotyczy osób, które wykonują pracę 
najemną lub pracę na własny rachunek, przy czym nie ma znaczenia to gdzie 
pracownik rzeczywiście zamieszkuje, gdzie zarejestrował działalność lub też 
gdzie znajduje się siedziba pracodawcy, który go zatrudnia. Zatem co do za-
sady będzie tak, że rolnik wykonujący pracę najemną lub na własny rachu-
nek w innym państwie członkowskim będzie podlegał ustawodawstwu tego 
państwa. Konieczne jest wtedy zawiadomienie KRUS o fakcie wykonywania 
pracy za granicą. Rolnik powinien złożyć w KRUS stosowne zaświadczenie 

od pracodawcy i zawiesić opłacanie składek, na czas wykonywania 
pracy za granicą. 

Od wspomnianej zasady ogólnej istnieją wyjątki, jeden 
z nich został określony w art. 12 ust.2 Rozporządzenia 

883/2004, zgodnie z którym osoba wykonująca pra-
cę na własny rachunek w państwie członkowskim, 
wyjeżdżająca do innego państwa Unii Europejskiej 
i tam wykonująca podobną działalność, dalej pod-
lega ustawodawstwu państwa macierzystego, z za-
strzeżeniem, że okres wykonywania pracy nie trwa 
dłużej niż 24 miesiące. Podobna działalność to taka, 

która prowadzona w państwie członkowskim rzeczy-
wistym charakterem zbliżona jest to działalności wy-

konywanej na własny rachunek w kraju macierzystym, 
przy czym nie ma znaczenia fakt czy dane państwo zakwa-

lifikuje ją jako pracę najemną czy na własny rachunek. Zatem 
rolnik pracujący na terenie Unii Europejskiej, aby spełniać wa-

runki określone w art. 12 ust.2 Rozporządzenia 883/2004, powinien wy-
konywać działalność o podobnym charakterze, a więc na przykład w ogrod-
nictwie, sadownictwie bądź produkcji roślinnej. 
Omawiany przypadek należy podzielić na dwie kategorie - pierwszą, gdy rol-
nik lub też członek jego rodziny (domownik) czasowo wykonuje pracę w in-
nym państwie członkowskim, która związana jest z działalnością rolniczą, 
jaką wykonuje w Polsce. Druga występuje, gdy rolnik, co prawda wykonuję 
działalność podobną, ale jako pracownik najemny. Pierwszy przypadek pod-
lega ubezpieczeniu w KRUS, natomiast w drugi w ZUS. W przypadku, gdy 
rolnik wykonuje pracę w innym państwie członkowskim i nie jest ona dzia-
łalnością podobną wtedy należy stosować przepisy zgodnie z zasadą ogólną 
wyrażona w art. 11 ust. 3a Rozporządzenia 883/2004, o której była mowa 
powyżej.
W sytuacji, gdy rolnik nie zgłosił faktu podjęcia pracy za granicą i opłacał 
składki na ubezpieczenie społeczne zarówno w Polsce jak i w innym pań-
stwie członkowskim, powinien skontaktować się z KRUS i wystąpić o zwrot 
nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Praca za granicą 
i składki KRUS
Nasz czytelNiK, 
PaN MaRiaN PRosił 
o wyjaśNieNia 
związaNe z PRacą 
za gRaNicą. 

- Dwa lata temu praco-
wałem kilka miesięcy za 
granicą. Nie wiedziałem 
o konieczności zgłoszenia 
takiej sytuacji w KRUSie, 
gdzie jestem ubezpieczony 
jako rolnik. Czy powinie-
nem poinformować o tym 
fakcie KRUS? Chciałbym 
dowiedzieć się na przy-
szłość jak wygląda kwestia 
odprowadzania składek, 
gdy dorabiam za granicą 
– mówi nasz Czytelnik.
 
Na pytanie czytelnika 
postara się odpowie-
dzieć Mecenas 
RyszaRd stoPa. 



8 AKTuALNOŚCI

przypominamy, że afry-
kańskim pomorem świń 
nie zarazi się człowiek. 
choroba atakuje tylko dzi-
ki i świnie. natomiast pta-
sia grypa może być groźna 
także dla człowieka. obec-
nie występuje podtyp 
H5n8 wirusa ptasiej grypy. 
Do tej pory na świecie nie 
zanotowano ani jednego 
przypadku zachorowania 
człowieka spowodowane-
go tym podtypem wirusa. 
przypadki infekcji u ludzi 
notowano głównie przy 
podtypach H5n1 oraz 
H7n9. człowiek może tymi 
podtypami wirusa zarazić 
się od zwierząt, nie noto-
wano natomiast infekcji 
człowiek – człowiek, poza 
jednym przypadkiem w in-
donezji, gdzie z dużą dozą 
prawdopodobieństwa oj-
ciec zaraził się od swojego 
syna.

BIOAsEKuRACjA 
– POWINNOŚCI ROLNIKA 
uTRZYMująCEGO ZWIERZęTA
w ostatnich latach, w hodowli zwierząt występuje coraz więcej zagrożeń chorobami zakaźny-
mi. trzodzie chlewnej, od 2014 roku, zagraża afrykański pomór świń, a hodowlom drobiu od 
grudnia ubiegłego roku zagraża bardzo groźny wirus zjadliwej grypy ptasiej. w tej sytuacji 
niezmiernie ważne staje się jak najlepsze zabezpieczenie naszych stad zwierząt.

zabezPieczeNia 
PRzeciwePizootyczNe 
w gosPodaRstwach

i PozioM
zakres obowiązywania - wszystkie gospodar-
stwa, na terenie całej polski, utrzymujące zwie-
rzęta gospodarskie, w celu umieszczenia na ryn-
ku tych zwierząt lub produktów pochodzących 
z tych zwierząt lub od tych zwierząt.
Podstawa prawna – rozporządzenie Mrirw 
z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków weterynaryjnych, jakie muszą 
spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwie-
rzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwie-
rzęcego, pochodzące z tych gospodarstw, są 
wprowadzane na rynek (Dz.U. z 2003 r. nr 168, 
poz. 1643).
wymagania weterynaryjne
w gosPodaRstwie PowiNNy 
zNajdować się:

wydzielone miejsce do składowania środ-•	
ków dezynfekcyjnych, zabezpieczone 
przed dostępem osób niepowołanych;
wydzielone miejsce do składowania obor-•	
nika;

miejsce zapewniające właściwe warunki do •	
przetrzymywania produktów leczniczych 
weterynaryjnych, zabezpieczone przed do-
stępem osób niepowołanych;
odzież i obuwie przeznaczone tylko do •	
obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
maty dezynfekcyjne w liczbie zapewnia-•	
jącej zabezpieczenie wejść i wjazdów do 
gospodarstwa w przypadku wystąpienia 
zagrożenia epizootycznego;
środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej •	
do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji;
tablice z napisem „osobom nieupoważ-•	
nionym wstęp wzbroniony”, zamieszczone 
przy wejściach do budynków, w których 
utrzymywane są zwierzęta;

budyNKi, w KtóRych utRzyMywaNe są 
zwieRzęta, PowiNNy być:

zabezpieczone przed dostępem zwierząt •	
innych niż utrzymywane w gospodarstwie;
utrzymywane w czystości.•	

ii PozioM
zakres obowiązywania - wszystkie gospodar-
stwa utrzymujące świnie na obszarach wska-

zanych w załączniku do decyzji wykonawczej 
Komisji 2014/709/Ue – obszar ochronny (żółty), 
obszar objęty ograniczeniami (czerwony), ob-
szar zagrożenia (niebieski).
Podstawa prawna – rozporządzenie Mrirw 
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podej-
mowanych w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń (Dz.U. poz. 711).
wymagania weterynaryjne

w gosPodaRstwie:
świnie utrzymuje się w sposób wykluczają-•	
cy kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
posiadacz świń sporządza spis posiadanych •	
świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, 
tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz na 
bieżąco aktualizuje ten spis;
świnie karmi się paszą zabezpieczoną przed •	
dostępem zwierząt wolno żyjących;
maty dezynfekcyjne wykłada się odpo-•	
wiednio przed: wjazdami i wejściami do 
gospodarstw, w których są utrzymywane 
świnie oraz wyjazdami i wyjściami z tych 
gospodarstw; wejściami do pomieszczeń, 
w których są utrzymywane świnie i wyjścia-
mi z tych pomieszczeń; oraz utrzymuje się 
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je w stanie zapewniającym skuteczność działania środ-
ka dezynfekcyjnego;
osoby mające kontakt z dzikami stosują środki higieny •	
niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afry-
kańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obu-
wia;
oczyszcza się i odkaża na bieżąco narzędzia oraz sprzęt •	
wykorzystywany do obsługi świń;

•	
Na teReNie gosPodaRstwa obowiązuje zaKaz:

wnoszenia i wwożenia zwłok dzików, tusz dzików, czę-•	
ści tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów 
i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem 
afrykańskiego pomoru świń;
wykonywania czynności związanych z obsługą świń •	
przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczest-
niczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie 
takich zwierząt;

oczyszczaNie i odKażaNie, a w Razie PotRzeby 
dezyNseKcja śRodKów tRaNsPoRtu, KtóRe były 
użyte do PRzeMieszczeNia świń lub PRoduKtów 
uboczNych PochodzeNia zwieRzęcego otRzy-
MaNych ze świń. 

iii PozioM 
zakres obowiązywania - gospodarstwa, w których utrzy-
mywane są świnie na obszarach wskazanych w poniższym 
rozporządzeniu.
Podstawa prawna – rozporządzenie Mrirw z dnia 3 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „programu bioaseku-
racji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykań-
skiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz.U. poz.517).

wymagania weterynaryjne
w gosPodaRstwie:

w którym świnie są utrzymywane w systemie otwar-•	
tym, gospodarstwo zabezpiecza się podwójnym ogro-
dzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmu-
rówce lub z wkopanym krawężnikiem;
wdraża się program monitorowania i zwalczania gry-•	
zoni;
przeprowadza się okresowe zabiegi dezynsekcji (od •	
kwietnia do listopada każdego roku);
prowadzi się rejestr środków transportu do przewozu •	
świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz re-
jestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzy-
mywane świnie;
zabezpiecza się budynki, w których są utrzymywane •	
świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
świnie utrzymuje się w zamkniętych pomieszczeniach, •	
z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
zapewnia się, aby:•	

osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie 
utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz 
nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych go-
spodarstwach, do budynków, w których są utrzymywane 
świnie, nie wchodziły osoby postronne, osoby przebywają-
ce w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej 
oraz obuwia ochronnego;

sporządza się pisemny plan bioasekuracji obejmujący:•	
dokumentację przestrzegania wymagań określonych w ww. 
rozporządzeniu, rejestr produktów biobójczych używa-
nych w gospodarstwie, program czyszczenia i dezynfekcji 
pomieszczeń oraz sprzętu mającego kontakt ze świniami, 
zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży 
ochronnej i obuwia.

Na teReNie województwa 
PoMoRsKiego obowiązuje
i PozioM zabezPieczeNia 
PRzeciwePizootyczNego

bioasekuracja – podstawowe zalecenia 
dla hodowcy drobiu

zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest 1. 
drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, 
w tym ptaków.
nie karm i nie pój drobiu na zewnątrz budynków 2. 
inwentarskich.
stosuj w gospodarstwie odzież i obuwie ochron-3. 
ne.
stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach do bu-4. 
dynków, w których utrzymywany jest drób.
zabezpiecz budynki inwentarskie przed dostę-5. 
pem osób postronnych. w przypadku koniecz-
ności wejścia osoby postronnej do budynku, ko-
nieczne jest ubranie się w jednorazowe ubranie 
ochronne i przejście przez dobrze nasączoną 
matę dezynfekcyjną.

zgodnie z obowiązującym prawem, wszyscy posia-
dacze zwierząt są zobowiązani zgłaszać do odpo-
wiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii pry-
watnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, 
wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podej-
rzenie wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt.

opracowała Maria gwizdała
PODR w Lubaniu
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tak duża rola odmiany w uzyskiwaniu wysokich plonów 
oraz wyjątkowo trudne warunki klimatyczne regionu Ka-
szub spowodowały, że co roku zakładamy w poDr w lu-
baniu doświadczenie odmianowe z kukurydzą. w 2015 
roku mieliśmy w doświadczeniu 59 odmian, a w 2016 
roku 84. odmiany zostały zgłoszone do doświadczenia 
przez kilkanaście czołowych firm hodowlanych, w tym: 
euralis, Farmsaat, Hr smolice, iGp, Kws, limagrain, Ma-

isadour, osadkowski, pioneer, procam, saatbau, saaten-
Union, sumi-Agro.
według obiegowej opinii, na Kaszubach bezpiecznie 
można siać odmiany kiszonkowe o liczbie FAo 220 - 230. 
Ale im odmiana ma wyższą liczbę FAo, tym jej potencjał 
plonotwórczy jest wyższy. pokazują to wyniki plonowa-
nia świeżej (ś.m.) i suchej masy (s.m.) w doświadczeniu 
w poDr w lubaniu, w latach 2015 i 2016.

Plon świeżej i suchej masy odmian kukurydzy o różnej liczbie Fao w latach 2015 i 2016

KuKuRYDZA O WYsOKIEj LICZBIE FAO.
CZY WARTO ją sIAć W REGIONIE KAsZuB?
sukces w uprawie kukurydzy w 40% zależy od warunków pogodowych. w 30% na powodzenie uprawy składa się agrotechnika, a w 30% 
odmiana. agrotechnikę możemy wybrać i kontrolować. Na warunki pogodowe nie mamy wpływu, ale możemy je scharakteryzować i do-
brać do nich odmianę sprawdzoną w lokalnych doświadczeniach.

FAO 170 - 210 FAO 220 FAO 230 FAO 240 FAO 250 FAO 260 FAO 270 - 280
świeża 
masa

sucha 
masa

świeża 
masa

sucha 
masa

świeża 
masa

sucha 
masa

świeża 
masa

sucha 
masa

świeża 
masa

sucha 
masa

świeża 
masa

sucha 
masa

świeża 
masa

sucha 
masa

ROK 2016 48,0 20,3 57,4 22,9 57,5 23,8 58,5 23,2 61,9 23,8 74,2 26,6 59,4 24,7
ROK 2016 49,6 16,4 51,3 17,1 56,2 17,3 56,0 17,0 58,9 17,5 60,7 18,6 59,9 18,9

tabela 1
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stąd rodzi się pytanie, na ile ryzykowne jest sianie od-
mian późniejszych, wymagających cieplejszych rejo-
nów, ale plenniejszych? Dlatego w  doświadczeniu są 
również odmiany późniejsze, nawet o liczbie FAo 300. 
w publikacjach coBorU oraz pzpK można przeczytać, 
że na tereny północnej polski zalecane są odmiany ki-
szonkowe o liczbie FAo 220 - 250. Jednak północna pol-
ska rozciąga się od szczecina po suwałki, gdzie warunki 
klimatyczne są skrajnie różne. Kaszuby, znajdujące się 
po środku, mają najbardziej skomplikowane warunki kli-

matyczne ze względu na to, że są regionem najbardziej 
wysuniętym na północ polski, położonym 200 m n.p.m. 
na każde 100 m wysokości n.p.m., średnia dobowa tem-
peratura jest niższa o 0,56oc. zatem dla Kaszub  różnica 
wynosi ponad 1oc, w porównaniu do nisko położonego 
regionu Żuław. Można to było zweryfikować, ponieważ 
poDr w lubaniu posiada kilkanaście stacji meteo, roz-
mieszczonych w różnych rejonach województwa po-
morskiego. porównano średnie temperatury miesięcz-
ne z okresu wegetacji w 2016 r.

Miesiąc Lubań (200 m n.p.m.)
średnia temp. 

miesiąca

Stare Pole
średnia temp. 

miesiąca
maj 14,9oC 15,1oC

czerwiec 14,9oC 18,0oC
lipiec 17,7oC 18,8oC

sierpień 16,8oC 17,9oC

reguła została potwierdzona. Średnie miesięczne 
dla miejscowości stare pole, położonej kilka metrów 
n.p.m., były wyższe o ok. 1oc od średnich miesięcz-
nych dla lubania. wyjątkiem był miesiąc maj. 
różnica średniej dobowej temperatury wynosząca 
1oc, przy 150 dniach wegetacji, powoduje w chłodne 
lata wydłużenie czasu potrzebnego do uzyskania mi-
nimalnej zawartości suchej masy w zielonce z całych 
roślin (tj. 28 - 30%) nawet o 10 - 12 dni.
Każda odmiana do przejścia pełnego cyklu rozwojo-
wego i osiągnięcia do zbioru odpowiedniego % suchej 
masy, wymaga określonej sumy temperatur efektyw-
nych. warto dodać, że jest to suma jednostek ciepła 

powyżej minimum fizjologicznego, potrzebnych do 
rozwoju określonego organizmu, obliczana dla kuku-
rydzy s = (t - t0) x d, gdzie s - suma temp. efektyw-
nych, t - średnia dobowa temperatura, t0 - zero fizjo-
logiczne dla gatunku (dla kukurydzy wynosi 6oc), d 
- liczba dni.
tabela 3 obrazuje potrzeby cieplne odmian kukurydzy, 
należących do różnych grup wczesności określonych 
liczbą FAo, wyrażone sumą temperatur efektywnych.
Jeśli wymagania cieplne odmian zestawimy z wielolet-
nimi danymi meteorologicznymi dla regionu Kaszub 
(tabela 4), z łatwością dostrzeżemy, że ryzyko uprawy 
odmian o liczbie wczesności FAo 240 jest niewielkie.

Potrzeby cieplne odmian kukurydzy, należących do różnych grup wczesności określonych liczbą Fao, 
wyrażone sumą temperatur efektywnych

Wczesność % suchej masy całych 
roślin

Suma 
Temperatur
efektywnych

% suchej masy 
w kolbie

Suma 
temperatur 

efektywnych
Wczesne 

FAO 200 - 220
32% 1450 65% 1580
35% 1500

Średnio wczesne 
FAO 220 - 240

32% 1490 65% 1580
35% 1540

Średnio późne FAO 
250 - 290

32% 1530 65% 1580
35% 1580

średnie temperatury miesięczne w okresie wegetacji kukurydzy 
i suma temperatur efektywnych w latach 2005-2016

Rok V VI VII VIII IX V - IX (6oC)
2005 13,0 15,8 20,5 17,6 17,0 1650,1
2006 14,1 18,1 23,8 17,5 16,8 1846,4
2007 15,0 18,7 17,1 17,9 13,0 1583,0
2008 13,3 16,5 18,0 17,1 12,6 1455,4
2009 12,5 14,5 18,5 18,2 14,3 1471,2
2010 11,2 16,4 20,8 18,3 12,3 1502,3
2011 13,2 17,4 17,7 17,4 14,3 1530,3
2012 14,0 15,1 18,4 17,7 13,7 1499,1
2013 14,9 17,6 18,5 18,1 12,4 1578,5
2014 13,7 14,9 20,5 17,0 14,6 1554,2
2015 11,3 15,9 17,0 20,2 13,7 1473,5
2016 14,9 17,1 17,7 16,8 15,1 1579,4

Śr. temp.
miesiąca

13,4 16,5 19,0 17,8 14,2 1560,3

tabela 2

tabela 3

tabela 4

Fot. 2

Fot. 3
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w ciągu ostatnich 12 lat, 9 sezonów było korzystnych 
do uprawy odmian o liczbie FAo 240. spośród nich aż 
8 sprzyjało uprawie odmian o liczbie FAo 250 - 290. Je-
dynie w 3 sezonach suma temperatur efektywnych była 
wyraźnie poniżej wymagań odmian o liczbie FAo 240. 
w dolnym prawym rogu tabeli wyeksponowano średnią 
sumę temperatur efektywnych z ostatnich 12 lat dla lu-
bania. Średnia 1560oc jest niemiarodajna, biorąc pod 
uwagę duże zróżnicowanie pomiędzy najcieplejszymi 
i najchłodniejszymi sezonami.
Kolejnym czynnikiem, branym pod uwagę przez rol-
ników, są wiosenne przymrozki. często z ich powodu 
termin siewu jest przesuwany do połowy maja, a to za-

zwyczaj skutkuje obniżeniem zawartości suchej masy. 
Analizując daty późnych wiosennych przymrozków 
z ostatnich 11 lat widać, że wystąpiły one tylko w trzech, 
ale jednocześnie niemal każdego roku, w pierwszej de-
kadzie maja, występowały temperatury bliskie zera. 
największą obawę budzą ochłodzenia w drugiej po-
łowie maja i na początku czerwca. Żółknięcie liści po 
przymrozkach nie musi być objawem przemrożenia 
całych roślin. zazwyczaj do końca maja kukurydza wy-
siana na początku tego miesiąca osiąga fazę 4 - 7 liści. 
stożek wzrostu roślin w fazie do 5. liścia jest jeszcze 
ukryty pod ziemią i przymrozek do - 4oc nie powinien 
go uszkodzić.

Rok Kwiecień - dzień 
z najniższą

temperaturą

Temperatura
minimalna 
w kwietniu

Maj - dzień 
z najniższą

temperaturą

Temperatura
minimalna 

w maju
2016 25.04 -2,2oC 12.06 +4,6oC
2015 9.04 -1,8oC 3.05 +0,4oC
2014 17.04 -1,8oC 5.05 -1oC
2013 21,04 -0,4oC
2012 18.04 -2,5oC 7.05 +0,7oC
2011 20.04 +0,6oC 3.05 -3,6oC
2010 20.04 -3,2oC 6.05 +2,7oC
2009 19.04 -1,2oC 13.05 +2,1oC
2008 21.04 +2,7oC 19.05 +1,8oC
2007 22.04 -3,5oC 2.05 -4,5oC
2006 27.04 -0,7oC 31.05 +2,8oC

Najniższe temperatury w kwietniu i w maju w latach 2006-2016

Fot. 1

ilustruje to roślina w fazie 5 liści po prawej stronie fot. 
1. czerwona strzałka pokazuje położenie stożka wzro-
stu względem powierzchni gleby zaznaczonej niebie-
ską poziomą kreską. roślina po lewej stronie zdjęcia 
jest w fazie 7 liści i jej stożek wzrostu wystaje znacz-
nie ponad powierzchnię gleby. Jeśli w tej fazie wystąpi 
przymrozek łatwo zostanie uszkodzony.
Uszkodzenie stożka wzrostu jest równoznaczne ze 
śmiercią rośliny, ponieważ na jego szczycie i tuż poni-
żej znajdują się komórki kluczowe dla rozwoju roślin: 
zaczątek wiechy (źródło pyłku), zaczątki kolb i liści.
na poniższym zdjęciu mikroskopowym widoczny jest 
zaczątek wiechy (fot. 2). 
Kolejne zdjęcie mikroskopowe (fot. 3) ukazuje zaczątki 
kolb (wykonano je 7 czerwca w fazie 7 liści). 

wNiosKi
w regionie Kaszub istnieje niewielkie ryzyko nie-1. 
powodzenia  uprawy odmian kukurydzy o liczbie 
FAo 240.
na części pól warto siać odmiany o wyższej liczbie 2. 
FAo (do 260), z dwóch powodów:
ze względu na większą plenność,•	
ze względu na większą wilgotność można je wyko-•	
rzystać do utworzenia wierzchniej warstwy pryzmy 
kiszonkowej. odmiany średnio późne mają niższą 
zawartość suchej masy, a przez to łatwiej ugniatają 
się.

PodsuMowaNie
Doświadczenia zakładane co roku przez poDr w luba-
niu tworzą cenną bazę danych dla lokalnych producen-
tów, ponieważ warunki klimatyczne regionu Kaszub są 
nieporównywalne z innymi regionami kraju. ponadto 
co roku pojawia się ok. 10 nowości odmianowych z firm, 
uczestniczących w doświadczeniu, często o między-
narodowym zasięgu. odmiany te w doświadczeniach 
coBorU wykazują lepsze wyniki ważnych parametrów 
jakości niż stare odmiany np. wskaźnik koncentracji 
energii czy stopień podatności na patogeny. 
Możliwość obejrzenia kilkudziesięciu odmian pod-
czas Dnia Kukurydzy, analiza wyników doświadczenia 
w poDr w lubaniu oraz badań coBorU w ramach pDo 
daje realną szansę na obniżenie kosztów jednostko-
wych produkcji kukurydzy poprzez dobranie najplen-
niejszych i najlepszych jakościowo odmian.  

Mariusz anioła
PODR w Lubaniu

tabela 5
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Królik domowy to udomowiona forma kró-
lika europejskiego. prawdopodobnie po 
raz pierwszy udomowiono go w Hiszpa-
nii. po podbiciu Hiszpanii przez rzymian 
hodowla królików została przeniesiona na 
teren imperium rzymskiego. 
Króliki mają charakterystyczne długie uszy, 
krótki ogon, charakterystycznie porusza-
jący się nos, długie tylne łapy, przednie – 
krótsze oraz oczy duże, okrągłe i wypukłe. 
Żyją zazwyczaj od 6 do 8 lat i ważą do 7 kg. 
Długie uszy wyostrzają słuch oraz uczest-
niczą w procesie termoregulacji. oczy kró-
licze umożliwiają widzenie nawet w ciem-
nościach. ich boczne ustawienie zwiększa 
kąt widzenia. ponadto króliki mają bardzo 
dobrze rozwinięty węch.

zajęczaK czy gRyzoń

wbrew obiegowym opiniom, królik do-
mowy to typowy zajęczak, a nie gryzoń. 
podstawową różnicą w budowie między 
zajęczakami a gryzoniami jest uzębienie. 
Gryzonie mają parę górnych siekaczy, 
a zajęczaki mają dwie pary siekaczy (górne 
i dolne). Gryzonie poruszają dolną szczę-
ką w przód i w tył, a zajęczaki rozdrabniają 
pożywienie okrężnymi ruchami szczęki. 

uKład PoKaRMowy KRóliKów

Królik ma bardzo długi i bardzo dobrze 
rozwinięty przewód pokarmowy (stosu-
nek długości ciała do długości przewodu 
pokarmowego wynosi jak 1 do 13), dosto-
sowany do wykorzystywania ciężko straw-
nych pasz. Żołądek królika jest stosunko-
wo mały. Ma pojemność 180 – 200 cm3 
i jest słabo umięśniony. pokarm przesuwa 
się w nim wyłącznie pod wpływem naci-
sku nowo połykanych porcji. wobec tego 
każda dłuższa przerwa w przyjmowaniu 
pożywienia może być przyczyną zaburzeń 

trawiennych. 
Królik jednorazowo pobiera niewielką ilość 
pokarmu. stwierdzono, że w ciągu doby 
żeruje około 70 do 80 razy, a czas jednego 
posiłku trwa od 1 do 2 minut. w nocy kró-
lik nie je, ale uzupełnia zawartość żołądka 
własnym kałem tzw. nocnym (koprofagia). 
Dlatego też przesuwanie masy pokarmo-
wej nie ulega zakłóceniu. Królik wydala 
dwa rodzaje kału: zwykłe owalne bobki 
i ciemne grudki o nieregularnym kształcie 
i miękkiej konsystencji. zjada tylko mięk-
ką część kału, nie zjada bobków. Miękka 
frakcja, zwana kałem nocnym, pojawia się 
zwykle po 6 godzinach od zjedzenia ostat-
niego posiłku, tj. około północy. Królik po-
biera ten kał prosto z odbytu (między go-
dziną 24 a 2 w nocy) i wypełnia nim około 
1/3 żołądka.

RozRód

zdolność płciową króliki osiągają w wieku 
4 – 8 miesięcy. Długość użytkowania roz-
płodowego wynosi u samic - zależnie od 
intensywności użytkowania - 3 - 4 lata, 
u samców 4 - 5 lat. Długość ciąży u króli-
ków trwa średnio 31 dni (od 29 do 33). przy 
właściwych warunkach odchowu, samica 
zdolna jest do pokrycia bez względu na 
porę roku. owulacja u królików jest pro-
wokowana. Bardzo charakterystyczne jest 
zachowanie samca po kopulacji. po pokry-
ciu tupie on tylnymi kończynami, wydaje 
charakterystyczny pisk i przewraca się na 
bok. 
Króliki to typowe gniazdowniki. Młode 
rodzą się ślepe, nagie i niedołężne. ważą 
- w zależności od rasy i liczebności miotu 
- od 40 do 70 g. okrywa włosowa zaczyna 
im wyrastać dopiero po 3 dniach, a oczy 
otwierają po 10 – 12 dniach. liczba mło-
dych w gnieździe zależy przede wszystkim 
od rasy.

KRÓLIK 
BEZ TAjEMNIC

Królik jest typowym zwierzęciem roślinożernym. w naturalnych warun-
kach żyje w koloniach, najchętniej na terenach suchych i piaszczystych. 

waloRy dietetyczNe Mięsa KRóliczego 

Królik, ze względów ekonomicznych, jest ubijany w okresie, kiedy 
ma najlepszej jakości futro, tj. po zmianie sierści, co zdarza się dwa 
razy w roku. Do uboju przeznacza się zwierzęta w wieku około 4 
miesięcy. w związku z tym masa tuszy waha się w granicach 0,9 - 
1,5 kg. tusza ma podłużny kształt, długości około 40 cm.
Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych, drobnoziarni-
stych, o małym udziale tłuszczu. charakteryzuje się niską zawarto-
ścią cholesterolu - od 35 – 50 mg w 100 g mięsa.

Rodzaj produktu Zawartość cholesterolu
w 100 g produktu (mg)

Jaja kurze (żółtko) 650-750
Słonina 110-145

Mięso kurze 78-98
Cielęcina 40-50
Wołowina 45-60

Mięso królicze 35-50
Tłuszcz drobiowy 72-76
Tłuszcz króliczy 35-38

zawartość cholesterolu w różnych produktach spożywczych
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Mięso królicze zawiera ponadto wysoki % kwasu linole-
nowego, podobny jak w mięsie i wątrobie ryb żyjących w 
tzw. wodach zimnych. Jest to bardzo korzystne dla orga-
nizmu człowieka. Badania medyczne grup społecznych o 
wysokim spożyciu ryb z wód zimnych (eskimosi) wykaza-
ły bowiem znacznie niższą częstotliwość występowania 
schorzeń układu naczyniowo-sercowego, co przypisuje 
się właśnie działaniu kwasu linolenowego powodujące-

go obniżenie podatności do tworzenia skrzepów krwi. 
Mięso królicze jest bardzo bogate w tzw. aminokwa-
sy egzogenne (tabela 2), niektóre składniki mineralne 
(sole żelaza, wapnia, magnezu, potasu, cynku, miedzi, 
manganu) oraz witaminy, szczególnie z grupy B. Do 
aminokwasów egzogennych zalicza się: walinę, leucy-
nę, izoleucynę, fenyloalaninę, tryptofan, lizynę, treoni-
nę i metioninę.

średnia zawartość białka (%) i aminokwasów (mg/100 g mięsa) w tuszkach 
różnych gatunków zwierząt gospodarskich

Wyszczególnienie Mięso królicze Wieprzowina Wołowina (z cielęciną)
Białko ogólne (w %) 20-24 12-16 15-20

Aminokwasy 
(mg/100 g mięsa):

  lizyna 2108 1291 1691
  treonina 1038  735  655
  walina 1320  808 1018

  metionina  771  400  490
  izoleucyna 1235  769  933

  leucyna 2101 1198 1566
  fenyloalanina 1029  633  802

  tryptofan  328  196  222

Mięso królika ma większą wartość biologiczną niż wie-
przowina czy wołowina. Białko mięsa króliczego jest w 
90% przyswajalne przez organizm człowieka, podczas 
gdy białko mięsa wołowego tylko w 62% (tabela 3).
pod względem zawartości witamin i związków mine-

ralnych mięso królicze przewyższa mięso drobiowe. 
Mając na uwadze walory odżywcze i dietetyczne, spo-
życie mięsa króliczego zaleca się przede wszystkim 
ludziom starszym, dzieciom i osobom cierpiącym na 
skazę białkową.

zawartość składników pokarmowych w mięsie różnych gatunków zwierząt (%)

Rodzaj mięsa Woda Białko Tłuszcz Składniki 
pokarmowe

Wartość ener-
getyczna 100 g 

mięsa (KJ)
Wołowina 68,50 15,01 4,47 0,85 548,7
Baranina 55,10 12,11 11,48 0,90 655,1

Wieprzowina 
półtłusta

51,10 15,34 13,89 0,75 784,9

Cielęcina 77,80 20,00 1,00 1,20 382,9
Mięso kurze 76,20 19,72 1,42 1,37 415,9

Mięso królicze 69,32 20,43 6,20 1,39 638,8

na podstawie dostępnej literatury 
opracowała barbara urbaniak
PODR w Lubaniu

tych zagadnień dotyczyło  spotkanie ministra Krzyszto-
fa Jurgiela z przedstawicielami polskiego związku Ho-
dowców i producentów Bydła Mięsnego, hodowców, 
producentów, instytutu zootechniki piB w Balicach oraz 
szkoły Głównej Gospodarstwa wiejskiego.
Minister zachęcał uczestników do włączania się w kon-
sultacje dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej 
oraz udziału w pracach rady Dialogu społecznego − tak 
aby postulaty związane z produkcją wołowiny miały 
swoje odzwierciedlenie w procedowanych przepisach.
w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele resortu 
rolnictwa, którzy omówili następujące tematy:

charakterystyka podaży i popytu wołowiny oraz •	
jakość wołowiny wytworzonej w ramach systemu 
QMp;
program rozwoju Głównych rynków rolnychw pol-•	
sce na lata 2016-2020 w aspekcie rynku wołowiny;
wsparcie w ramach prow 2014-2020 w odniesie-•	
niu do działań: Modernizacja gospodarstw rolnych; 
współpraca, z uwzględnieniem producentów bydła 
mięsnego;
wsparcie dla producentów bydła mięsnego w ra-•	
mach płatności bezpośrednich

(MR)

Na spotkaniu o wołowinie
- Polska wołowina jakością i smakiem może 
dorównywać tej z Francji czy argentyny. 
Polscy hodowcy mają możliwości produkcji 
i zapewnienia konsumentom mięsa takiej 
samej jakości, ale po korzystniejszej cenie.
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NotowaNia
ceny targowiskowe w woj. pomorskim za okres od 13.02.2017 r. do 17.02.2017 r.

Źródło: PODR Gdańśk

targowisko buraki 
ćwikłowe 
1.00 kg

cebula 
1.00 kg

gruszki
1.00 kg

jabłka
1.00 kg

jaja
1 szt.

Kapusta
1 kgMiejscowość

chojnice 2,00-2,50 2,00-3,00 5,50-6,50 1,80-2,00 1,00-2,00

Dzierzgoń 0,60* 2,00

Gdańsk 2,00 2,50 1,80-2,50 7,00 1,50

Kartuzy 1,50-6,00 6,50 1,50-4,50 13,00 1,20

Kościerzyna 0,90-1,50 1,00-1,40 1,20 -2,80 0,80-1,00

Kwidzyn 1,50 2,00 2,00-2,50

starogard 1,50 1,50 2,00-2,50 1,50

tczew 2,00 2,50 2,00

targowisko Marchew

1.00 kg

ogórek 
długi
1.00 kg

Papryka
1.00 kg

Pietruszka
1.00 kg

Por
1.00 kg

Por
1.00 szt.

Pomidory
1.00 kgMiejscowość

chojnice 2,50-3,00 10,50-12,00 5,50-7,00 6,50-7,00 8,50

Gdańsk 1,80 18,00 17,50 6,50 6,50 2,50 14,50-16,00

Kartuzy 1,80-2,00 8,00 14,00 6,00 6,00 6,50-24,00

Kościerzyna 0,60-2,00 3,00-3,50 1,50-2,00

starogard 1,50 14,00-19,00 16,00 6,50 6,50 9,00-16,00

tczew 2,00 5,50 2,00

targowisko seler
1.00 kg

Rzodkiewka
1 pęczek

ziemniaki
1.00 kgMiejscowość

chojnice 4,50-7,00 0,80-1,00

Dzierzgoń 1,20

Gdańsk 6,50 3,00 1,00

Kartuzy 6,00 4,00 1,00-1,20

Kościerzyna 3,00 2,00 0,80-1,00

Kwidzyn 3,00 0,80-1,00

starogard 6,50 1,00

tczew 5,00 1,00

Dane Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

2.03.2017 iV pomorskie Forum •	
Mleczarskie, poDr, lubań

10.03.2017 Konferencja: „Kie-•	
runki rozwoju gospodarstw 
ekologicznych w wojewódz-
twie pomorskim”, poDr, lubań

16.03.2017 Vii turniej Kół •	
Gospodyń wiejskich Żuławy 
i powiśle, stare pole

27-28.05.2017 zielone Agro •	
show, Moto park, Ułęż, pierw-
sza impreza w polsce poświę-
coną nowoczesnej technice 
i technologii produkcji wyso-
kiej jakości pasz zielonych dla 
bydła

t a M  w a R t o  b y ć

*worki 15 kg.




