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Rolnictwo czy też zootechnika to 
tylko początek. Polskie uczelnie 
rolnicze stawiają na nowe kierunki 
studiów. Nie boją się także promo-
wać kierunków egzotycznych. str. 26

Mleko – spadają ceny 
zbytu przetworów

Według danych Ministerstwa Rol-
nictwa, w maju najbardziej pota-
niały tzw.przetwory stałe – przede 
wszystkim odtłuszczone mleko 
w proszku (OMP). str. 22 

Polskie rolnictwo 
jest konkurencyjne

Mamy najnowocześniejsze technologie 
i wspaniałą polską żywność -podkre-
ślali uczestnicy Polskiego Kongresu 
Rolnictwa w Warszawie. str. 6
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To była jedna z największych imprez 
targowo-wstawienniczych branży rolnej na Pomorzu.

GORĄCE TARGI 
W LUBANIU

Uczelnie rolnicze 
stawiają na nowości
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Agencja Nasienna, jako organizacja hodowców, ma ustawo-
we prawo wystąpić do rolników z wnioskami o informację, 
czy siali oni odmiany prawnie chronione z własnego zbioru. 
Każdy, kto otrzymał takie wnioski od AN, udziela pisemnej 
informacji o uprawie ziemniaka, jeśli posiada >10 ha grun-
tów rolnych. Posiadacze >25 ha gruntów wykazują oprócz 
ziemniaków również inne gatunki roślin, np. zboża, rze-
pak, motylkowe. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 
26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Do-
tyczy on także rolników, którzy sieją tylko materiał kwalifi -
kowany, nie uprawiają odmian chronionych lub prowadzą 
uprawy ekologiczne.
Informacja powinna zawierać odpowiedź tak lub nie na py-
tanie, czy w danym sezonie/roku rolnik skorzystał z odstęp-
stwa rolnego (wysiał wyprodukowany przez siebie materiał 
odmiany chronionej). Jeśli tak, ma on obowiązek wskazać 
użyte odmiany, obsianą powierzchnię oraz ilość wysianego 
materiału. Na złożenie informacji ustawa przewiduje 30 dni 
od daty otrzymania wniosków. Trzeba pisać prawdę, gdyż 
udzielenie informacji fałszywej jest karalne, a AN przepro-
wadza kilka tysięcy kontroli rocznie. 
Rolnicy, którzy nie odpowiadają na wnioski, są wzywani 
sądownie do wypełnienia obowiązku. Dotychczas Agen-
cja Nasienna skierowała do sądów ponad tysiąc pozwów 
o udzielenie informacji. 
Agencja Nasienna

Obowiązek informacyjny

Podniesienie świadomości konsumentów na temat właściwości 
odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego oraz jego znacze-
nia w codziennej diecie i profi laktyce zdrowotnej. Takie właśnie 
były cele programu Pokochaj olej rzepakowy”. Kampania została 
zrealizowana na dwóch rynkach – polskim i łotewskim, a działa-
nia edukacyjno-promocyjne zostały zaplanowane na trzy lata.
- Badania postrzegania oleju rzepakowego na tle innych olejów 
roślinnych przeprowadzone na reprezentatywnej próbie pol-
skich i łotewskich konsumentówi przed rozpoczęciem oraz pod 
koniec kampanii pokazują, że kampania zmieniła postrzeganie 
konsumentów na temat atrybutów oleju rzepakowego – podkre-
śla Karolina Remiszewska z biura prasowego kampanii. 
(GB)

Olej rzepakowy coraz bardziej popularny

Podsumowanie kampanii uświetnił pokaz kulinarny Roberta 
Sowy (z mikrofonem)

Fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



 www.pomorski.info 

Express Rolniczy    3



ZADZWOŃ DO NAS 
tel. 796 944 155

4    Express Rolniczy

Patronat honorowy nad Forum spra-
wował Marszałek Województwa 
Pomorskiego - Mieczysław Struk a 
spotkanie branży otworzyli Aleksan-
der Mach - Dyrektor Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz 
Ryszard Świlski - Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego.
- Tematyka poruszana podczas 
dwóch dni II Pomorskiego Forum 
Drobiarskiego obejmowała zarówno 
problemy rynków zbytu oraz miejsca 
polskiego drobiarstwa w Europie, jak 
również zagadnienia technologicz-
ne, w tym zapobieganie chorobom 
drobiu, a także ekonomiczne sposo-
by rozwiązywania problemów. Waż-
nym tematem poruszonym podczas 
wykładów był dobrostan zwierząt 
i polityka Unii Europejskiej w tym 
zakresie, którą omówił prof. dr hab. 
Roman Kołacz - Rektor Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu – 
tłumaczą organizatorzy spotkania.
W pierwszym dniu wydarzenia 
trzech hodowców zostało odznaczo-
nych honorową odznaką „Zasłużo-

Branża drobiarska 
spotkała się w Łapinie

ny dla rolnictwa” za osiągnięcia w 
dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i 
rynków rolnych. Byli to Panowie: Jan 
Banaś, Andrzej Mielewczyk i Marek 
Winkowski. Drugiego dnia wśród 
uczestników Forum zostały rozlo-
sowane nagrody ufundowane przez 
sponsorów.
W przerwach między wykładami 
uczestnicy II Pomorskiego Forum 
Drobiarskiego mogli zapoznać się z 
ofertą fi rm współpracujących z bran-
żą drobiarską. W Łapinie zaprezento-
wali się więc producenci i dystrybu-
torzy sprzętu rolniczego, można było 
także znaleźć producentów wyposa-
żenia ferm i bogatą ofertę nawozów 
i pasz. Na forum zaprezentowała się 
także branża motoryzacyjna – poka-

zano tam m.in samochody specjali-
styczne i modyfi kowane (chłodnie, 
termy), które zaprezentowała fi rma 
Renault Zdunek.
W Forum uczestniczyli hodowcy 
drobiu, producenci jaj, przedstawi-
ciele i właściciele ubojni oraz wylę-
garni drobiu, stowarzyszeń, zrzeszeń 
i związków hodowców, reprezentanci 
grup producenckich, przedstawiciele 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.
Dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 
podsumowując spotkanie, wyraził 
głębokie przekonanie, że branżowe 
spotkania w takiej formie są potrzeb-
ne i ich cykl nie zostanie przerwany. 
Oprac (GB)

O rynkach zbytu i miejscu polskiego drobiarstwa 
w Europie rozmawiano w Łapinie (powiat gdański) 
podczas dwudniowego II Forum Drobiarstwa. 
Wydarzenie zorganizował Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Hodowcy:Andrzej 
Mielewczyk,Marek 
Winkowski i Jan 
Banaś otrzymali 
odznaczenie „Zasłu-
żony dla rolnictwa” 
przyznawane przez 
resort rolnictwa.
Nagrody wręczyli 
– Ryszard Świlski, 
Wicemarszałek 
Województwa 
Pomorskiego oraz 
Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskie-
go Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego
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Polski Kongres Rolnictwa to cykliczna 
inicjatywa, której celem jest integracja 
branży rolno-spożywczej oraz promocja 
jej osiągnięć. Organizatorem wydarzenia 
jest Fundacja Zrównoważonego Rozwo-
ju Gospodarki Rolnej i Ochrony Środo-
wiska URSUS. Pierwsza edycja imprezy 
miała miejsce w Gniewinie, drugą zreali-
zowano 19 maja w Warszawie. 
Patronami honorowymi warszawskiego 
kongresu byli: Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, wicemarszałek Sejmu Euge-
niusz Grzeszczak, prezes Agencji Rynku 
Rolnego, posłowie do Parlamentu Euro-
pejskiego Andrzej Grzyb i Jarosław Kali-
nowski, Inspekcja Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych, Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego.  Waldemar Pawlak, b. premier 
i minister gospodarki, a obecnie prezes 

Polskie rolnictwo 
jest konkurencyjne
Mamy najnowocześniejsze 
technologie, wspaniałą 
polską żywność, której 
marka jest rozpoznawalna 
w świecie, a udział sektora 
rolno-spożywczego 
w polskim PKB wciąż 
rośnie. Takie wnioski 
można wyciągnąć 
z Polskiego Kongresu 
Rolnictwa, który odbył się 
w Warszawie.

Pozytywne opinie uczestników Kongresu

Fundacji Polski Kongres Gospodarczy 
podczas uroczystego otwarcia podkre-
ślił,że polskie zakłady przetwórcze należą 
dziś do jednych z najnowocześniejszych 
w Europie. 
- Zamiast naprawiać i modernizować, 
polska wieś budowała od nowa z zastoso-
waniem innowacyjnych technologii i roz-
wiązań. To między innymi dzięki temu 
sektor jest tak konkurencyjny w Europie 
i na świecie – zaznaczył prezes Fundacji 
Polski Kongres Gospodarczy. 
Europoseł Jarosław Kalinowski dodał, że 
udział rolnictwa w całym polskim eks-
porcie to aż około 20%. 

-Zanotowaliśmy olbrzymi skok na 
wszystkich płaszczyznach. Jesteśmy 
numerem jeden w świecie w ekspor-
cie jabłek, przodujemy w europejskim 
handlu pieczarkami czy mięsem dro-
biowym – podkreślił. 
Lucjan Zwolak, zastępca prezesa 
Agencji Rynku Rolnego opisał mecha-
nizmy, którymi administruje Agencja. 
Wśród nich są między innymi: pro-
mocja żywności, pomoc najuboższym 
czy wspieranie konsumpcji. 
-Dzięki programowi „Szklanka Mle-
ka” i staraniom branży spożycie mle-
ka na statystycznego mieszkańca 
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wzrosło o ponad 20 litrów. A w ra-
mach unijnego programu „Owoce 
w szkole” dzieci ze szkół podstawo-
wych otrzymały ponad 200 mln dar-
mowych porcji owoców i warzyw  
– mówił reprezentant ARR.
O znaczącej pozycji Polski na rynkach 
europejskich mówili także przedstawi-
ciele  Krajowego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich, Stowarzyszenia Polska 
Wódka  oraz Unii Producentów i Pra-
codawców Przemysłu Mięsnego. 

Po debacie otwierającej goście udali 
się na panele tematyczne, które były 
kontynuacją rozmów na temat sektora 
rolno-spożywczego – jego problemów, 
wyzwań, sukcesów. Jeden z paneli po-
święcono tematyce eksportu i promo-
cji polskiej żywności. Uczestnicy tego 
spotkania postulowali o zanteresowa-
nie się rynkiem afrykańskim. Walde-
mar Broś, prezes Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich odpowiadał, 
że Polska od 2013 wchodzi do krajów 

afrykańskich z mlekiem w proszku.
-Stawiamy tam dopiero pierwsze kro-
ki, ale Afryka to kontynent przyszłości 
i chcielibyśmy, aby nasze produkty na 
stałe tam zagościły”. Jako obiecujący 
rynek wskazywano także Indie.
W ramach Polskigo Kongresu Rol-
nictwa zaplanowano 10 spotkań na 
terenie całego kraju. Trzecie z kolei 
spotkanie miało miejsce w czerwcu 
w Poznaniu. 
Oprac. (GB)
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Od lewej - Barbara Groele - dyrektor Krajowej Unii Producentów Soków, Agnieszka Rembisz -dyr. biura Współpracy Międzynarodo-
wej Agencji Rynku Rolnego, Wiesław Różański-prezes unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Waldemar Broś-prezes 
Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Krzysztof Przybył-prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
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Anna Kalata, była minister pracy 
i polityki społecznej

Od lewej: Waldemar Pawlak- prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Jarosław 
Kalinowski, europoseł i Lucjan Zwolak - zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego
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Agencja Rynku Rolnego zaprasza 
przedsiębiorców branży spożywczej 
do wzięcia udziału w imprezie tar-
gowo-wystawienniczej World Food 
Moscow 2014. To wydarzenie będzie 
miało miejsce w dniach 15-18 wrze-
śnia 2014 r. w Moskwie.
Oferta udziału w targach przygoto-
wana przez ARR obejmuje: wynajem 
powierzchni wystawienniczej - 9 m² 
w ramach stoiska narodowego w pa-
wilonie nr 1,wynajem zabudowy 
powierzchni wystawienniczej, zhar-
monizowanej ze stoiskiem wspólny-
m,wpis do katalogu targowego, opłatę 
rejestracyjną, tłumaczenie konseku-
tywne na stoisku, transport i spedycję 
eksponatów wraz z ubezpieczeniem 
i odprawą celną, transport na trasie 
lotnisko – hotel – lotnisko i hotel – 
targi – hotel do miejsca odbywania się 
imprezy targowo – wystawienniczej.
Międzynarodowe Targi World Food 
Moscow to największa i najbardziej 
prestiżowa impreza targowo-wysta-
wiennicza w Europie Wschodniej. 
W poprzedniej edycji targów uczest-
niczyło 1634 wystawców z 68 krajów 
oraz ponad 26 tys. zwiedzających z 87 
krajów. (GB)

Targi w Moskwie 
ARR zachęca do udziału

W Polsce ma się pojawić tymczasowa 
możliwość polowania na łosie. Resort 
środowiska chce w ten sposób zmniej-
szyć skalę odszkodowań za szkody wy-
rządzane przez zwierzęta w uprawach 
leśnych oraz ograniczyć liczbę wypad-
ków drogowych z ich udziałem.
Polowania byłyby zezwolone w wo-
jewództwach: podlaskim, lubelskim, 
warmińsko-mazurskim, kujawsko-po-
morskim, pomorskim i mazowieckim 
w terminie od 1 września bieżącego 
roku do 30 listopada 2016. Plany re-
sortu zakładają wprowadzenie zmian 
w rozporządzeniu ministra środowiska 
z 2005 roku w sprawie okresów polo-
wań na zwierzęta łowne. Łosie należą 
do tej grupy, lecz od 2001 roku chroni 

O tym, że informatyzacja wkracza w każdą dziedzinę życia, przekonali się 
producenci trzody chlewnej. Z myślą o nich został uruchomiony serwis 
e-trzoda.pl, internetowy asystent dostarczający hodowcom wszelkich nie-
zbędnych informacji.
E-trzoda.pl jest nowoczesnym narzędziem, które ma za zadanie pomoc 
w rozwoju tej gałęzi produkcji, z różnych przyczyn nie mającej się w Polsce 
najlepiej w ostatnich latach. Aby hodowla trzody stała się bardziej opłacal-
na, potrzebny jest, zdaniem założycieli strony, wzrost produkcji, który chce 
zapewnić użytkownikom swojego serwisu firma AMIWA.
Portal, dostępny także na urządzeniach mobilnych, zawiera aktualne noto-
wania cen świń, Bazę Wiedzy pomocną w bieżącej analizie produkcji oraz 
narzędzia do przeprowadzania symulacji. Jednak prawdziwą siłą e-trzoda.
pl są aplikacje ułatwiające zarządzanie stadem podstawowym oraz modu-
ły umożliwiające obliczanie parametrów produkcyjnych i ekonomicznych 
w rozrodzie i tuczu. Należą do nich m.in. „Analiza tuczu”, „Interaktywna dia-
gnoza chorób”, czy aplikacja mobilna „Analizy stada podstawowego”.
Zasadność projektu doceniła Unia Europejska, która dofinansowała go w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (GD)

Trudny los łosia?Trzoda w wydaniu cyfrowym
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Kultowy Ursus prawie gotowy

Fot.Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

Niezwykły, zabytkowy  ciągnik Ursus C 451 – bohater 
plakatów propagandowych z PRL-u powstaje w Zespo-
le Szkół Rolniczych w Rusocinie.  Uczniowie i nauczycie-
le planują odbudować cały ciągnik do końca czerwca.
Wyremontowano już i złożono całą tylną część pojaz-
du. Jeżeli szkole wystarczy pieniędzy, cały ciągnik zło-
żony zostanie do końca czerwca.
- Wyremontowaliśmy i złożyliśmy cały tylny most.  
Gotowe jest także przednie zawieszenie i więk-
szość elementów blacharskich. W tym tygodniu 
przystępujemy do montażu silnika. Musimy też 
znaleźć kolejne fundusze, które pozwolą nam na 
dokończenie prac przy pojeździe - mówi dyrek-
tor ZSR w Rusocinie, Marek Urbanek - Na przeło-
mie czerwca i lipca zaprezentujemy złożony pojazd.

- Uczniowie i nauczyciele spędzili przy Ursusie kilkaset 
godzin. Wszystko co dotąd udało się zrobić, osiągnęli-
śmy dzięki ich ciężkiej pracy, oraz dotacji od Starosty 
Powiatu Gdańskiego. Finansowo i logistycznie bardzo 
pomogli też panowie: Włodzimierz Marszewski, Jacek 
Hornik i fi rma Cezam z Pruszcza Gdańskiego -  doda-
je  kierownik Piotr Chylak - Bez nich nie byłoby mowy 
o tak kompleksowym i szybkim remoncie Ursusa. Zo-
stało już naprawdę niewiele.
Jeśli przed wakacjami uda się złożyć pojazd, to przez 
kolejne dwa miesiące będzie trwała jego regulacja. 
- Jesienią chcemy zaprezentować ciągnik przed Staro-
stwem w  Pruszczu Gdańskim – zapowiadają nauczy-
ciele z Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.
(GB)

Trudny los łosia?
je moratorium na odstrzał.
Polować można by było tyl-
ko tam, gdzie łosi jest nie mniej 
niż pięć na tysiąc hektarów terenów 
leśnych lub bagiennych.  Odstrzał łosi 
jest obecnie możliwy z powodu znacz-
nego wzrostu populacji tych zwierząt, 
która od 2001 roku wzrosła z 2 070 do 
ponad 13 700 sztuk. Rozmnożenie się 
zwierząt zaowocowało jednak wzro-
stem skali czynionych przez nie szkód: 
w samym tylko 2013 roku Skarb Pań-
stwa wypłacił za szkody powodowane 
przez łosie, na terenach, gdzie ma być 
przywrócony odstrzał, ponad 1,4 mln 
zł. Ponadto w ostatnich latach w wo-
jewództwach Warmińsko-Mazurskim 
i Lubelskim doszło do kolejno 72 i 98 

wypadków z udziałem łosi. Według re-
sortu po 1 stycznia 2017 łosie miałyby 

być objęte całkowitą ochroną, 
chyba że po inwentaryza-
cji łowieckiej tych zwierząt 
w marcu 2016 roku okaże 

się, że ich populacja nie zma-
lała w wystarczającym stopniu. 

Wówczas  „zasadne będzie rozważenie 
możliwości wprowadzenia terminowe-
go lub bezterminowego wykonywania 
polowań na łosie na ustalonych obsza-
rach”.
Ministerstwo zamieściło projekt zmian 
na swojej stronie internetowej, z koń-
cem maja był on też wysłany m.in. do 
marszałków i wojewodów, izb rolni-
czych i organizacji ekologicznych, Pol-
skiego Związku Łowieckiego, Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody. Uwagi do 
projektu można zgłaszać do minister-
stwa do 10 czerwca.
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Autorzy raportu to Fundacja Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
Polskiej Akademii Nauk. Analitycy, 
którzy stworzyli badanie skupili się na 
odpowidzi na takie pytania jak: które 
gminy w Polsce osiągają najwyższy, a 
które najniższy poziom rozwoju?  jaki 
procent mieszkańców wsi ma realny 
związek z rolnictwem? i czy polityka 
na rzecz obszarów wiejskich w Polsce 
jest skuteczna?.
Według raportu aż 23% gmin stano-
wią te, w których dominuje rolnictwo 
tradycyjne (głównie w woj. podlaskim, 
lubelskim, mazowieckim, świętokrzy-
skim i łódzkim) i właśnie te gminy-
charakteryzują się niskim i bardzo 
niskim poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego. W praktyce oznacza 
to np. omijanie gmin  przy realizacji 
najważniejszych krajowych i euro-
pejskich sieci dróg o podwyższonym 
standardzie.
Autorzy badania skupili się także na 
kwestiach transportowych i odkry-
li, że  zaledwie w 1/3 gmin wszystkie 
sołectwa są skomunikowane trans-
portem publicznym. Raport wskazuje 
również, że 1/4 gmin ma czas dojaz-
du do miasta wojewódzkiego dłuższy 
niż 2 godziny (najdłużej dojeżdżają 
mieszkańcy Pomorza Środkowego – 
ponad 3 godziny).
Najbardziej „stare” demografi cznie 
jest woj. podlaskie. W jego południo-
wo-wschodnich gminach 1/4 ludności 
jest w wieku poprodukcyjnym. W re-
lacji do dzieci istnieją tam proporcje 
2:1. Według raportu w populacji osób 
na wsi w wieku poprodukcyjnym, co 
czwarty ma 80 i więcej lat. Badacze 
sprawdzili także sprawę oddawania  
1% swojego podatku przez miesz-
kańców gmin wiejskich. Okazało,że 
przekazaniem 1 procenta swojego po-
datku najbardziej zainteresowani są  
mieszkańcy obszarów podmiejskich, 
szczególnie w Polsce południowo-
zachodniej (w woj. wielkopolskim, 
dolnośląskim, śląskim i małopolskim 
co 3 mieszkaniec przekazuje 1%). Ak-
tywność społeczna w województwach 

Coraz więcej 
różnic na wsi

Polska wieś jest bardzo silnie zróżnicowana, 
a efekty realizowanej w Polsce polityki na 
rzecz obszarów wiejskich nie są zadawalające 
i sprzyjają pogłębianiu się różnic w rozwoju społeczno-
gospodarczym pomiędzy regionami/województwami (wschód 
– zachód), jak również w ich obrębie/w ramach poszczególnych 
województw (centrum – peryferia). To jeden z wniosków 
pierwszego, niezależnego projektu badawczego “Monitoring 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.Etap I”.

Polski wschodniej i centralnej jest na-
tomiast na niskim poziomie.
Badacze sprawdzili także zamożność 
rolników – okazało się, że najniższe 
dochody (poniżej 10000 zł/rok) osią-
gają podatnicy PIT w regionie Polski 
wschodniej, zwłaszcza w rolniczych 
częściach województw podlaskiego i 
lubelskiego oraz na obszarach poło-
żonych peryferyjnie w stosunku do 
sieci dużych miast i głównych ciągów 
komunikacyjnych i szybkość rozwoju 
gmin wiejskich. Według raportu naj-

niższy poziom rozwoju osiągają gminy 
z woj. podlaskiego, lubelskiego, mazo-
wieckiego, warmińsko-mazurskiego, 
na obrzeżach świętokrzyskiego, łódz-
kiego oraz Pomorza Środkowego. Naj-
wyższy poziom rozwoju osiągają na-
tomiast gminy z obszarów wiejskich 
wokół Warszawy, Poznania, a także 
w pobliżu dużych miast i ośrodków 
przemysłowych: Kraków, Opole, Wro-
cław, Łódź, Szczecin, Trójmiasto, Zie-
lona Góra.
Oprac (GB)

 Najwyższy poziom rozwoju 
osiągają gminy z obszarów 
wiejskich wokół Warszawy, 
Poznania, a także w pobliżu 
dużych miast i ośrodków 
przemysłowych: Kraków, 
Opole, Wrocław, Łódź, Szczecin, 
Trójmiasto, Zielona Góra.
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Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Rodowie
k. Prabut Adam Rabeszko 
tel. 693-370-850, 
e-mail prcm@probiotics.pl 

Zdrowa gleba. Próchnica. 
Pożyteczne mikroorganizmy

Każdy Gospodarz na pytanie czy 
dba o swoją glebę odpowie, że 
oczywiście dba i doda,że daje glebie 
wszystko czego rośliny potrzebują. 
Jest również przekonany, że jak nie 
posypie konkretnie nawozu i nie za-
stosuje środków chemicznych to nic 
z uprawy nie będzie. I właśnie takie 
podejście pozwala nakręcać spiralę 
chemizowania naszego rolnictwa. 
Rolnicy niestety nie oceniają co po-
trzebuje gleba, tylko co potrzebuje 
roślina a dokładniej jakie ma wyma-
gania nawozowe. Niewiele osób zna 
także pojęcie siły rodnej gleby. A to 
pojęcie określa siłę żywych mikro 
i makroorganizmów, które w zdrowej 
glebie mają swoje siedlisko, kierują 
zachodzącymi procesami, przetwa-
rzają materię organiczną w humus 
i tworzą dla rośliny komfortowe wa-
runki wzrostu zabezpieczając jej po-
trzeby pokarmowe. Bo przecież gle-
ba to ustrój ożywiony.
Brak wiedzy i zachęty co do szkodli-
wej dla kieszeni rolnika i środowiska 
agrotechniki forsującej wapnowanie 
wapnami technicznymi, głębokie 

pożytecznych, regenerujących siłę 
rodną gleby. Gleba nabiera lepszych 
cech. Pożyteczne mikroorganizmy 
optymalizują procesy przemiany 
materii, udostępniania związków 
mineralnych, witamin, enzymów 
i hormonów. Uaktywnione w i przez 
EM-Farma PLUS bakterie fotosyn-
tetyzujące wiążą azot z powietrza 
powiększając jego ilość w glebie 
i poprawiają relację azotu do wę-
gla. Zwiększona bioróżnorodność, 
aktywniejszy proces próchniczny, 
zwiększone absorbowanie azotu, 
udostępnianie trudno dostępnych 
lub niedostępnych dla roślin makro 
i mikroelementów to źródła skład-
ników dzięki czemu można zmniej-
szyć nawożenie mineralne bez strat 
w wysokości plonu. Po kilku latach 
stosowania EM-Farma PLUS uzysku-
jemy oszczędności w ilości stoso-
wanych nawozów sztucznych i che-
micznych środków ochrony roślin od 
60 do 100%.Opisane zdarzenia jak-
że potrzebne dla gospodarowania 
w zgodzie z Naturą i z korzyścią dla 
człowieka to przede wszystkim szan-
sa na tańsze gospodarowanie. To na 
pewno wzrost dochodu dla rolnika 
i potencjału gleby na przyszłość. 
Sławomir Gacka

uprawki, obłędne 
ilości zabiegów che-
micznych powodują 
wymierne szkody.W wyniku 
stosowania nadmiernych ilości róż-
nych środków chemicznych gleba tra-
ci swoją siłę rodną, spieka się, staje się 
trudna do uprawy, traci właściwości 
sorpcyjne, wielokrotnie zmniejsza się 
w niej ilość mikroorganizmów, prze-
staje być bioreaktorem samooczysz-
czającym się i staje się magazynem 
różnorodnych chorobotwórczych mi-
kroorganizmów uniemożliwiających 
rozwój roślin bez zabiegów chemicznych.
Czy można powstrzymać ten proces? 
Tak, szansą jest probiotechnologia.Jej 
wdrażanie powoduje, że gleba zdro-
wieje. Wzrasta aktywność procesów 
próchnicznych. 
Substancje próchniczne wpływają do-
datnio na tworzenie się struktury agre-
gatowej gleb, poprawiając stosunki 
wodno -powietrzne. W glebach piasz-
czystych powoduje to zwiększenie ich 
zwięzłości, a w glebach ciężkich wpły-
wa na zmniejszenie zwięzłości. Próch-
nica odpowiada za 20 - 70% całkowitej 
pojemności sorpcyjnej gleby. Próchni-

ca ma znaczny wpływ na gospo-
darkę azotem i fosforem. Jest 

podstawowym źródłem C, N i P 
które w tej postaci są magazynowa-

ne w glebie. Formy te po mineralizacji 
są dostępne dla roślin wyższych.

Probiotechnologia przywraca 
dominację mikroorganizmów 

Bliższe informacje uzyskać można w:
Regionalne Centrum Mikroorganizmów Pawłowo 
k. Chojnic Marek Brunka 
tel. 604-248-518, 
e-mail marekbrunka@probiotics.pl
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W czerwcowy weekend  7 i 8 czerwca 
2014 r. w Lubaniu koło Kościerzyny, było 
bardzo gorąco i to nie tylko ze względu na 
pogodę. W tych dniach bowiem, w rolni-
czym centrum województwa pomorskie-
go odbyła się jedna z największych imprez 
targowo-wstawienniczych - XXIII Targi 
Rolno – Przemysłowe oraz Pomorska 
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodow-
lanych. Organizatorami tegorocznej im-
prezy byli Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku oraz Samorząd 
Województwa Pomorskiego. Wydarzenie 
zostało objęte honorowym patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Agencji Rynku Rolnego ( Fundusz 
Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mię-
sa Wołowego i Fundusz Promocji Mię-
sa Wieprzowego). Organizację Targów 
i Wystawy wsparły również   Związki 
i Stowarzyszenia Branżowe, powołane 
przez producentów rolnych, funkcjonują-
ce    na rzecz hodowców bydła, koni, trzo-
dy chlewnej, owiec, kóz, gołębi, drobiu 
ozdobnego, pszczelarzy i drobiu hodow-
lanego. Patronat medialny sprawowali:  
Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Radio 
Kaszebe, Telewizja Kaszuby, portal inter-
netowy Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego „Wrota Pomorza”, 
portal koscierski.info, portal www.piekne-
kaszuby.pl oraz gazeta Rolnik Pomorski.

Rywalizowali hodowcy
Uroczyste rozpoczęcie Targów odbyło się 
w sobotę o godz. 10.00. W pierwszy dzień 
imprezy dużym zainteresowaniem wśród 
odwiedzających cieszyła się Wojewódzka 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych, pod-
czas której z najokazalszych gatunków 
bydła mlecznego, bydła mięsnego, trzo-
dy chlewnej, koni oraz owiec wyłoniono 
czempionów i wice-czempionów. 
Po dokonaniu oceny zwierząt odbyły się 
spotkania branżowe hodowców, podczas 

których podsumowano dorobek oraz wy-
niki  za 2013 r.
Na sobotę przypadły również uroczysto-
ści obchodów dziesięciolecia pomorskie-
go rolnictwa w  Unii Europejskiej. Z tej 
okazji zorganizowano Piknik Europejski 
pn.:  „Dziesięć lat integracji z UE”. Celem 
imprezy była promocja funduszy euro-
pejskich oraz  upowszechnianie wiedzy 
o Unii Europejskiej na temat członkostwa 
Polski w jej strukturach.  Podczas pikniku, 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 
degustację potraw narodowych  poszcze-
gólnych krajów UE, dzięki czemu można 
było odbyć podróż kulinarną do Włoch, 
na Węgry, Litwę, do Niemiec, a nawet 
Hiszpanii, Grecji, czy Francji. Swój doro-
bek kulinarny zaprezentowały Koła Go-
spodyń Wiejskich: Grabinianki z Grabiny 
Zameczek (gm. Cedry Wielkie), Górki 
(gm. Karsin), Gnieżdżewa (gm. Puck), 
Małego Klincza (gm. Kościerzyna), No-
wej Karczmy, Lipusza (gm. Lipusz) oraz 
Kaszubskie Stowarzyszenie Agrotury-
styczne Kościerska Chata (gm. Koście-
rzyna). Tradycyjnie Panie z KGW zadbały 
nie tylko o stół, ale również i o oprawę ar-
tystyczną imprezy.  Występom zespołów 
regionalnych oraz licznym 
konkursom na temat wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej i o państwach członkowskich 
nie było końca, a punktem kulminacyj-
nym programu okazał się występ zespołu 
Fucus, który w oryginalny sposób pod-
sumował dziesięcioletni okres integracji 
Polski z UE, łącząc  w swoich utworach 
muzycznych motywy dwóch kultur - ir-
landzkie rytmy z kaszubskim tekstem.

Wybierano hit targów
Drugi dzień targów rozpoczął się o godz. 
10.00 uroczystą mszą świętą, koncelebro-
waną przez ks. bp Wiesława Śmigla w ko-
ściele w Lubaniu. Po zakończonej mszy  
barwny korowód, przy akompaniamencie 

Gorące targi w Lubaniu
„Chleb Żytni tradycyjny”, a wyróżnienie 
otrzymała Gminna Spółdzielnia Samo-
pomoc Chłopska w Sierakowicach za 
„NASZ ROGALIK”. W kategorii „ Naj-
ładniejsze stoisko targowe” zwyciężyła fir-
ma EKO-TANK SP z o.o. z miejscowości 
Osie.
Kolejnym punktem programu było pod-
sumowanie etapu regionalnego Ogólno-
polskiego Konkursu „Bezpieczne Gospo-
darstwo 2014”. Zwycięzcami tego etapu 
konkursu zostali:
- Krzysztof Hoppa z miejscowości Nowy 
Tuchom pow. Kartuski – I miejsce
- Małgorzata i Janusz Staniak z miejsco-
wości Lędowo, pow. Gdański – II miejsce
- Dawid Gruchała-Węsierski z miejsco-
wości nowy Barkoczyn, pow. Kościerski 
– III miejsce
 
Pierogi i młodzi hodowcy
  W niedzielę, podobnie jak w pierwszy 
dzień targów nie zabrakło także akcentów 
kulinarnych. Tego dnia Agencja Rynku 
Rolnego zorganizowała pokaz kulinarny 
„Mój region – tradycyjna kuchnia – naj-
lepszy smak”, a Koła Gospodyń Wiejskich 
wzięły udział w konkursie kulinarnym 
„Pierogi na 100 sposobów”. W tej katego-
rii bezkonkurencyjne okazały się gospo-
dynie z KGW Górki, które przekonały do 
siebie jury swoimi smażonymi pierogami  
z kapustą i grzybami.
  Niedziela była dniem rozstrzygnięć nie 
tylko konkursów. W drugi dzień targów, 
na ringu odbyło się także podsumowa-
nie wyników Pomorskiej Wojewódzkiej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Ho-
dowcy, których zwierzęta zdobyły tytuł 
czempiona i wice-czempiona zaprezen-
towali  swoje zwierzęta  i odebrali  pa-
miątkowe puchary oraz dyplomy. Dużym 
zainteresowaniem zwiedzających cieszyła 
się konkurencja pt.: „Młodzi hodowcy’’, 
podczas której dzieci hodowców w wieku 
od 6 do 11 lat, zaprezentowały  na ringu 
swoje cielęta, walcząc w ten sposób o tytuł 
mini czempiona.
Niedzielnym wydarzeniom towarzyszyły 
występy Młodzieży z Banina, Koła Go-
spodyń Wiejskich i rewelacyjnego ze-
społu COCTAIL. Na zakończenie XXIII 
Targów Rolno – Przemysłowych wystąpił 
Maciej Miecznikowski  wraz z zespołem.

Orkiestry PSTRONG, przeszedł  na plac 
targowy, gdzie na scenie głównej, rozpo-
częły się uroczystości związane z podsu-
mowaniem konkursów:  HIT TARGÓW 
oraz  „ Na najładniejsze stoisko targowe”.
W konkursie HIT TARGÓW, za najcie-
kawszą prezentację sprzętu rolniczego 
pierwszą nagrodę otrzymało Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe ROLMAX 
Bartłomiej Korda, natomiast wyróżnienie 
przypadło firmie KORBANEK SP z o.o. 
W kategorii Produkt spożywczy zwycię-
żyła Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w Skarszewach za swój wypiek 

Podczas targów podsumowano 
Pomorską  Wojewódzką Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych
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2014 r. w Lubaniu koło Kościerzyny, było 
bardzo gorąco i to nie tylko ze względu na 
pogodę. W tych dniach bowiem, w rolni-
czym centrum województwa pomorskie-
go odbyła się jedna z największych imprez 
targowo-wstawienniczych - XXIII Targi 
Rolno – Przemysłowe oraz Pomorska 
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodow-
lanych. Organizatorami tegorocznej im-
prezy byli Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku oraz Samorząd 
Województwa Pomorskiego. Wydarzenie 
zostało objęte honorowym patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Agencji Rynku Rolnego ( Fundusz 
Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mię-
sa Wołowego i Fundusz Promocji Mię-
sa Wieprzowego). Organizację Targów 
i Wystawy wsparły również   Związki 
i Stowarzyszenia Branżowe, powołane 
przez producentów rolnych, funkcjonują-
ce    na rzecz hodowców bydła, koni, trzo-
dy chlewnej, owiec, kóz, gołębi, drobiu 
ozdobnego, pszczelarzy i drobiu hodow-
lanego. Patronat medialny sprawowali:  
Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Radio 
Kaszebe, Telewizja Kaszuby, portal inter-
netowy Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego „Wrota Pomorza”, 
portal koscierski.info, portal www.piekne-
kaszuby.pl oraz gazeta Rolnik Pomorski.

Rywalizowali hodowcy
Uroczyste rozpoczęcie Targów odbyło się 
w sobotę o godz. 10.00. W pierwszy dzień 
imprezy dużym zainteresowaniem wśród 
odwiedzających cieszyła się Wojewódzka 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych, pod-
czas której z najokazalszych gatunków 
bydła mlecznego, bydła mięsnego, trzo-
dy chlewnej, koni oraz owiec wyłoniono 
czempionów i wice-czempionów. 
Po dokonaniu oceny zwierząt odbyły się 
spotkania branżowe hodowców, podczas 

których podsumowano dorobek oraz wy-
niki  za 2013 r.
Na sobotę przypadły również uroczysto-
ści obchodów dziesięciolecia pomorskie-
go rolnictwa w  Unii Europejskiej. Z tej 
okazji zorganizowano Piknik Europejski 
pn.:  „Dziesięć lat integracji z UE”. Celem 
imprezy była promocja funduszy euro-
pejskich oraz  upowszechnianie wiedzy 
o Unii Europejskiej na temat członkostwa 
Polski w jej strukturach.  Podczas pikniku, 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 
degustację potraw narodowych  poszcze-
gólnych krajów UE, dzięki czemu można 
było odbyć podróż kulinarną do Włoch, 
na Węgry, Litwę, do Niemiec, a nawet 
Hiszpanii, Grecji, czy Francji. Swój doro-
bek kulinarny zaprezentowały Koła Go-
spodyń Wiejskich: Grabinianki z Grabiny 
Zameczek (gm. Cedry Wielkie), Górki 
(gm. Karsin), Gnieżdżewa (gm. Puck), 
Małego Klincza (gm. Kościerzyna), No-
wej Karczmy, Lipusza (gm. Lipusz) oraz 
Kaszubskie Stowarzyszenie Agrotury-
styczne Kościerska Chata (gm. Koście-
rzyna). Tradycyjnie Panie z KGW zadbały 
nie tylko o stół, ale również i o oprawę ar-
tystyczną imprezy.  Występom zespołów 
regionalnych oraz licznym 
konkursom na temat wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej i o państwach członkowskich 
nie było końca, a punktem kulminacyj-
nym programu okazał się występ zespołu 
Fucus, który w oryginalny sposób pod-
sumował dziesięcioletni okres integracji 
Polski z UE, łącząc  w swoich utworach 
muzycznych motywy dwóch kultur - ir-
landzkie rytmy z kaszubskim tekstem.

Wybierano hit targów
Drugi dzień targów rozpoczął się o godz. 
10.00 uroczystą mszą świętą, koncelebro-
waną przez ks. bp Wiesława Śmigla w ko-
ściele w Lubaniu. Po zakończonej mszy  
barwny korowód, przy akompaniamencie 

Gorące targi w Lubaniu
„Chleb Żytni tradycyjny”, a wyróżnienie 
otrzymała Gminna Spółdzielnia Samo-
pomoc Chłopska w Sierakowicach za 
„NASZ ROGALIK”. W kategorii „ Naj-
ładniejsze stoisko targowe” zwyciężyła fir-
ma EKO-TANK SP z o.o. z miejscowości 
Osie.
Kolejnym punktem programu było pod-
sumowanie etapu regionalnego Ogólno-
polskiego Konkursu „Bezpieczne Gospo-
darstwo 2014”. Zwycięzcami tego etapu 
konkursu zostali:
- Krzysztof Hoppa z miejscowości Nowy 
Tuchom pow. Kartuski – I miejsce
- Małgorzata i Janusz Staniak z miejsco-
wości Lędowo, pow. Gdański – II miejsce
- Dawid Gruchała-Węsierski z miejsco-
wości nowy Barkoczyn, pow. Kościerski 
– III miejsce
 
Pierogi i młodzi hodowcy
  W niedzielę, podobnie jak w pierwszy 
dzień targów nie zabrakło także akcentów 
kulinarnych. Tego dnia Agencja Rynku 
Rolnego zorganizowała pokaz kulinarny 
„Mój region – tradycyjna kuchnia – naj-
lepszy smak”, a Koła Gospodyń Wiejskich 
wzięły udział w konkursie kulinarnym 
„Pierogi na 100 sposobów”. W tej katego-
rii bezkonkurencyjne okazały się gospo-
dynie z KGW Górki, które przekonały do 
siebie jury swoimi smażonymi pierogami  
z kapustą i grzybami.
  Niedziela była dniem rozstrzygnięć nie 
tylko konkursów. W drugi dzień targów, 
na ringu odbyło się także podsumowa-
nie wyników Pomorskiej Wojewódzkiej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Ho-
dowcy, których zwierzęta zdobyły tytuł 
czempiona i wice-czempiona zaprezen-
towali  swoje zwierzęta  i odebrali  pa-
miątkowe puchary oraz dyplomy. Dużym 
zainteresowaniem zwiedzających cieszyła 
się konkurencja pt.: „Młodzi hodowcy’’, 
podczas której dzieci hodowców w wieku 
od 6 do 11 lat, zaprezentowały  na ringu 
swoje cielęta, walcząc w ten sposób o tytuł 
mini czempiona.
Niedzielnym wydarzeniom towarzyszyły 
występy Młodzieży z Banina, Koła Go-
spodyń Wiejskich i rewelacyjnego ze-
społu COCTAIL. Na zakończenie XXIII 
Targów Rolno – Przemysłowych wystąpił 
Maciej Miecznikowski  wraz z zespołem.

Orkiestry PSTRONG, przeszedł  na plac 
targowy, gdzie na scenie głównej, rozpo-
częły się uroczystości związane z podsu-
mowaniem konkursów:  HIT TARGÓW 
oraz  „ Na najładniejsze stoisko targowe”.
W konkursie HIT TARGÓW, za najcie-
kawszą prezentację sprzętu rolniczego 
pierwszą nagrodę otrzymało Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe ROLMAX 
Bartłomiej Korda, natomiast wyróżnienie 
przypadło firmie KORBANEK SP z o.o. 
W kategorii Produkt spożywczy zwycię-
żyła Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w Skarszewach za swój wypiek 

Podczas targów podsumowano 
Pomorską  Wojewódzką Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych
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W Komisji Europejskiej 
i w Parlamencie Europejskim  
zajadano się kaszubskimi 
truskawkami. Owoce, do 
połowy oblane białą, belgijską 
czekoladą, miały przypominać  
pracownikom tych instytucji że 
właśnie od Polski 25 lat wcześniej 
zaczął się upadek komunizmu 
w Europie.

– 25 lat temu odbyły się w Polsce pierw-
sze wolne i demokratyczne wybory. 
Warto z tej okazji w Brukseli, w sercu 
Unii Europejskiej przypomnieć miesz-
kańcom, urzędnikom, europosłom o tej 
rocznicy i pozwolić im rozsmakować się 
w polskim smaku wolności – powiedzia-
ła Ewa Haczyk z Przedstawicielstwa RP 
przy Unii Europejskiej.
W zamyśle organizatorów przedsięwzię-
cia, miał to być subtelny sposób na powie-
dzenie o wolności, aby ta, nietraktowana 
zbyt  poważnie, nie stała się przymusem 
i nie zaczęła zaprzeczać sama sobie. 
Amatorzy słodkości mogli osobiście 
zanurzyć dojrzałą truskawkę odmiany 
“Kaszebsko Malena” w fondue z białej 
belgijskiej czekolady (mającej symbolizo-
wać integrację naszego kraju z Europą). 
Tak przygotowany deser swymi barwami 

Kaszubski smak wolności

przypominał biało-czerwoną fl agę. Do 
przekąsek dołączona była również infor-
macja zapisana po angielsku i po francu-
sku: “4 czerwca 1989 r. – pierwsze wolne 
wybory w powojennej Polsce rozpoczęły 
upadek komunizmu w Europie”.
– Polskie truskawki mają smak wolno-
ści i przypominają nam o wydarzeniach 
sprzed 25 lat – skomentował podczas 
konferencji prasowej  komisarz UE ds. 
gospodarczych i walutowych Olli Rehn. 
Następnie polityk pogratulował Pola-
kom przypadającej właśnie 25. rocznicy 
tak ważnych dla wolnej Polski wydarzeń. 

Obecność truskawek w Brukseli zawdzię-
czamy Kaszubskiemu Stowarzyszeniu 
Producentów Truskawek. Jego członko-
wie zachęcali do kosztowania owoców 
w strojach regionalnych. – Truskawka 
“Kaszebsko Malena” to jedyny produkt 
regionalny z województwa pomorskie-
go. Cieszymy się, że kolejny raz ma ona 
okazję zagościć na stołach europejskich. 
Truskawki, które dziś przywieźliśmy do 
Brukseli, pochodzą z powiatu kartuskie-
go, centrum Kaszub – wyjaśniła Edyta 
Klasa ze Stowarzyszenia. 
(GD)

Firmy zajmujące się wędzeniem mięsa 
i produktów mięsnych oraz ryb i pro-
duktów rybołówstwa przy wykorzy-
staniu tradycyjnych metod wędzenia 
tj. przy wykorzystaniu drewna.
1 lipca w siedzibie Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 
(ul. Trakt św. Wojciecha 293) ruszy 
szkolenie pod nazwą  “Wpływ procesu 
wędzenia na bezpieczeństwo żywno-
ści”.
Szkolenie skierowane jest do przed-
stawicieli podmiotów zajmujących się 
wędzeniem mięsa i produktów mię-
snych oraz ryb i produktów rybołów-
stwa przy wykorzystaniu tradycyjnych 
metod wędzenia tj. przy wykorzysta-

niu drewna, w tym również podmioty 
prowadzące ww działalność w ramach 
prowadzonej przez nie działalności 
marginalnej i ograniczonej. Program 
szkolenia obejmuje 6 godz. lekcyj-
nych.
Koszty organizacji szkolenia fi nanso-
wane są w ramach projektu. Uczestni-
cy otrzymają materiały biurowe (no-
tatnik, długopis, teczka) i materiały 
szkoleniowe. Ilość miejsc na szkoleniu 
jest jednak ograniczona do 40 osób.
O udziale w szkoleniu decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Współorganizatorem 
szkolenia jest Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie/Oddział 
w Radomiu. (GB)

O wędzeniu na szkoleniu w PODR
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Ruszają dopłaty 
za zalesianie
Rolnicy, którzy prowadzą działalność na słabych jakościowo gruntach 
i otrzymują niskie plony będą mogli otrzymać pomoc finansową 
na posadzenie lasu. Wnioski o przyznanie wsparcia z działania 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” 
można składać  w biurach powiatowych ARiMR 
do końca lipca bieżącego roku.

Wsparcie z tego działania może uzyskać rolnik, który za-
deklaruje posadzenie lasu na swoim gruncie lub na grun-
cie należącym do jego małżonka, albo też na terenie któ-
rego jest współwłaścicielem. Powierzchnia przeznaczona 
do zalesienia musi być większa niż 0,5 ha, a jej szerokość 
musi wynosić powyżej 20 m. W przypadku gruntów gra-
niczących z lasem, nie stosuje się tych wymagań, wystarczy 
jedynie by ich powierzchnia wynosiła co najmniej 0,1 ha. 
Maksymalny obszar, który może zalesić jeden rolnik wy-
nosi 100 ha. 
-Nie można sadzić lasu m.in. na terenach objętych pro-
gramem “Natura 2000”, w parkach krajobrazowych czy 
rezerwatach przyrody. Ważne jest to, że zalesienie gruntu 
nie może być sprzeczne z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy -podkreślają urzęd-
nicy z AriMR.
To, jakie wsparcie otrzyma dany rolnik będzie zależało od 
tego na jakich gruntach zdecyduje się posadzić las. 
Jeżeli są to grunty rolne, wówczas przysługują mu trzy ro-
dzaje pomocy. Pierwszy z nich to, wypłacane jednorazowo 
po posadzeniu lasu, wsparcie na zalesianie. Wynosi ono od 
4160 zł/ha do 6260 zł/ha i zależy m.in. od proporcji gatun-
ków drzew iglastych i liściastych oraz ukształtowania te-
renu. Dodatkowe pieniądze można uzyskać za wykonanie 
odpowiedniego, zaleconego przez nadleśniczego, zabezpie-
czenia sadzonek. Drugim rodzajem wsparcia jest premia 
pielęgnacyjna. Otrzymują ją rolnicy przez kolejne pięć lat 
i wynosi ona rocznie w zależności od ukształtowania tere-
nu od 970 zł/ha do 1360 zł/ha. Tu również można otrzymać 
dodatkową pomoc za stosowanie zaleconych przez nadle-
śniczego środków ochronny uprawy leśnej przed zwierzy-
ną. Ostatnim rodzajem wsparcia, które może otrzymać 
rolnik jest premia zalesieniowa. Uprawnione do niej są 

osoby, które udokumentują że 25% ich dochodów pocho-
dzi z działalności rolniczej. Premię zalesieniową w rocznej 
wysokości 1580 zł/ha rolnik otrzymuje przez 15 lat. Ma ona 
rekompensować utracony dochód, który rolnik osiągnąłby 
prowadząc na danym gruncie uprawy rolne.
Gdy rolnik jest zainteresowany posadzeniem lasu na grun-
tach innnych niż rolne to otrzyma jedynie wsparcie na za-
lesianie oraz premię pielęgnacyjną. Agencja nie wypłaca 
wówczas premii zalesieniowej, bowiem grunty na których 
posadzony został las nie były gruntami rolnymi, a więc nie 
mogły przynosić dochodu z działalności rolniczej.
Pierwszym krokiem przed  ubieganiem się o przyzna-
nie pomocy z działania “Zalesianie gruntów rolnych oraz 
gruntów innych niż rolne” powinno być stworzenie planu 
zalesiania. 
-O jego sporządzenie rolnik musi się zwrócić do nadleśni-
czego. Następnie rolnik musi wykonać zalesienie dokładnie 
według tego planu i w ciągu 7 dni od zakończenia tych prac 
zawiadomić o tym nadleśniczego.Wówczas nadleśniczy 
sporządzi zaświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie 
z planem. Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie 
z planem zalesienia, do którego obowiązkowo dołączone 
jest takie zaświadczenie oraz protokół z odbioru gruntów 
zalesionych w ramach działania “Zalesianie gruntów rol-
nych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, powinno 
zostać złożone do biura powiatowego ARiMR do 20 maja 
roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku na-
stępującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesie-
nią – tłumaczą przedstawiciele  AriMR.
Zalesianie gruntów było dofi nansowywane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 oraz Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 
W tym czasie rolnicy posadzili las na powierzchni ponad 
70 tys. ha.(BG)
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Komisarzem tegorocznej wystawy był Sta-
nisław Brzeziński - Przewodniczący Pomor-
skiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego 
w Gdańsku. W wydarzeniu wzięło udział 49 
hodowców, którzy pokazali łącznie 123 sztuki 
zwierząt, komisyjnie ocenianych na ringach.
W grupie bydła mlecznego 15 hodowców za-
prezentowało 31 jałówek i krów. W grupie ras 
mięsnych 5 hodowców wystawiło 12 szt. (cha-
rolaise i limousine). Grupę trzody chlewnej 
reprezentowało natomiast 14 hodowców, któ-
rzy wystawili 51 sztuk świń (loszki ras PBZ, 
WBP, loszki mieszańcowe ras matecznych 
oraz knurki PBZ, WBP, pietrain i krzyżówko-
we ras ojcowskich. Konie zaprezentowało 15 
hodowców. Ocenie poddano 29 koni (klacze 
ras szlachetnych oraz klacze i ogiery rasy ar-
den polski i typu sztumskiego).
Podobnie jak w ubiegłych latach  po ocenie i 
nagrodzeniu jałówek i krów, odbył się Kon-
kurs Młodego Hodowcy. W jego trakcie  7 
dzieci rywalizowało o tytuł Miniczempiona, 
prezentując 7 cieląt staranie przygotowanych 
do pokazu.
Wystawie zwierząt hodowlanych towarzyszył 
również pokaz drobnego inwentarza, podczas 
którego hodowcy zaprezentowali m.in.: drób 
ozdobny, króliki, gołębie i ptaki egzotyczne. 
Ciekawym akcentem wydarzenia była także 
degustacja wyrobów z mięsa wołowego przy-
gotowana przez Gospodarstwo Agrotury-
styczne „Vitalis”. Organizatorem wystawy był 
PODR Gdańsk. (GB)

Hodowcy spotkali się 
w Starym Polu
49 hodowców, którzy pokazali łącznie 123 
sztuki zwierząt rywalizowało podczas XV 
Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. 
Wydarzenie zorganizowano 14 – 15 czerwca 
w Starym Polu (w pobliżu Malborka).

Na zdjęciu nagrodzeni podczas wystawy hodowcy
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Pomorski Oddział Regional-
ny ARiMR w Gdyni i Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku będą współpra-
cować w sprawie  udzielania 
nieodpłatnego doradztwa 
wnioskodawcom i benefi cjen-
tom  PROW 2007 – 2013.

W ramach Porozumienie w PODR w 
Gdańsku powołano zespół doradczy, 
który udzielać będzie nieodpłatnego 
doradztwa wnioskodawcom i benefi -
cjentom  PROW 2007 – 2013 w działa-
niach: ułatwianie startu młodym rolni-
kom (112), modernizacja gospodarstw 
rolnych (121), przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wyni-
ku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 
wprowadzenie odpowiednich  działań 
zapobiegawczych (126), wspieranie go-
spodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach  gospodarowania (ONW) 
(211,212), program rolnośrodowisko-
wy (214), zalesianie gruntów rolnych 
oraz zalesianie gruntów innych niż rol-

PODR współpracuje z ARMIR.
Doradztwo dla rolników

Od lewej:Aleksander Mach, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku, Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego i Stanisława 
Bujanowicz, Zastępca Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni

ne (221,223), różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej (311), wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju w za-
kresie różnicowania w kierunku dzia-
łalności nierolniczej  (413-311), grupy 

producentów rolnych (142), tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312) i 
wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
w zakresie tworzenia i rozwoju mikro-
przedsiębiorstw (413-312). (GD)
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Na początku czerwca powołano Ze-
społy Ekspertów, które bezpłatnie 
będą pomagały rolnikom i innym 
beneficjentom, którzy złożyli wnio-
ski o przyznanie pomocy w Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Działalność ekspertów 
umożliwiło porozumienie pomiędzy 
Agencją Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa a Wojewódzkimi 

Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. 
Ich powołanie do życia zapowiedział 
na początku czerwca Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
Z pomocy ekspertów będa mogli sko-
rzystać rolnicy, którzy złożyli wnioski 
o przyznanie pomocy w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Chodzi konkretnie o wnioski 
złożone w ARiMR w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 oraz wsparcia na two-
rzenie rynku owoców i warzyw.
Eksperci pomogą w zakresie prawi-
dłowości dokumentowania i rozli-
czania poniesionych przez benefi-
cjentów kosztów, w sprawie zmian 
umów o przyznanie pomocy, przy-
gotowywania odpowiedzi na pisma 
otrzymywane przez wnioskodawców 

Prezentacja produktów znajdujących 
na Liście Produktów Tradycyjnych Wo-
jewództwa Pomorskiego prowadzonej 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi była jedną z atrakcji  ósmej 
edycji Pomorskiego Święta Produktu 
Tradycyjnego. Imprezie, którą zorgani-
zowano 1 czerwca w Gdańsku-Oliwie 
towarzyszyły  Regionalne Obchody 
Dnia Samorządu Terytorialnego.
Podniosły charakter nadała imprezie 
uroczysta msza święta odprawiona 
w Katedrze Oliwskiej pod przewodnic-
twem ks. prałata dr Zbigniewa Zieliń-
skiego, proboszcza parafii pw. Świętej 
Trójcy, w której uczestniczyli przed-
stawiciele samorządów z marszałkiem 
województwa pomorskiego Mieczysła-
wem Strukiem na czele.
W estetycznych domkach trzydzieści 
pięć producentów, w tym członkowie 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dzie-

Rolnikom pomogą eksperci. Za darmo
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SWOJSKIE WyrOby 
na pOmOrSKIm 
świętowaniu

Od lewej: Aleksander Mach, dyrektor PODR w Gdańsku i Kazimierz Plocke, wicemini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i Haliną  Rogińska, prezes Kaszubskiego Stowarzyszenia 
Agroturystycznego „Kościerska Chata”.  Na zdjęciu znajduje się także jeden z najnow-
szych pomorskich produktów tracyjnych – żurawina ucierana na zimno.
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O rolnictwie 
w kontekście 
wejścia do UE
O tym, w jaki sposób wejście Polski 
do UE zmieniło pomorskie rolnictwo 
rozmawiano w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Pomorskie-
go. Na początku czerwca miała tam 
miejsce konferencja- „Pomorskie 
rolnictwo w UE 2004-2014 – na 
fundamencie historii (dokonań) 
z myślą o przyszłości”.Organizatorem 
wydarzenia był PODR w Gdańsku, 
a współorganizatorami - Pomorska 
Izba Rolnicza, ARiMR, ANR, ARR 
i KRUS.
W trakcie konferencji prelegenci 
z w/w instytucji oraz z Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa iGospodar-
ki Żywnościowej dokonali oceny 
minionych 10 lat z różnych punktów 
widzenia.    W trakcie spotkania 
przedstawiono dane dokumentują-
ce zmiany w rolnictwie na podstawie 
m.in. wyników badań w systemie 
rachunkowości rolnej PL FADN oraz 
prezentacje dokonań i zamierzeń 
wiodących instytucji sektora rolnego 
w woj. pomorskim, które przystąpiły 
do współorganizacji.
Istotnym punktem programu kon-
ferencji było wręczenie imiennych 
podziękowań dla rolników prowa-
dzących w swoich gospodarstwach 
rachunkowość rolną w ramach 
systemu Polskiego FADN. 
-Bez zaangażowania rolników 
współpracujących z IERiGŻ – PIB 
oraz z PODR w Gdańsku w ramach 
systemu rachunkowości rolnej PL 
FADN, nie mielibyśmy prawdziwego 
obrazu polskiego a także pomorskie-
go rolnictwa – podkreślił  Aleksander 
Mach,dyrektor PODR w Gdańsku. 
Wszyscy uczestnicy konferencji 
otrzymali teczkę z materiałami kon-
ferencyjnymi. W okolicznościowej 
broszurze zamieszczono artykuły, 
które w formie prezentacji były 
omówione w trakcie konferencji. 
Głównym sponsorem konferencji był 
Bank BGŻ. (GB)

Rolnikom pomogą eksperci. Za darmo
lub beneficjentów z Agencji. Podobny 
Zespół Ekspertów powstanie również 
w Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie.
Centrum Doradztwa Rolniczego 
i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 
będą ściśle współpracować z ARiMR 
w celu zapewnienia jak najwyższej ja-
kości świadczonych usług. 
(GB)

dzictwa Kulinarnego, przedsiębiorcy 
i Koła Gospodyń Wiejskich z woje-
wództwa pomorskiego prezentowało 
bogaty asortyment swojskich wyrobów 
przygotowanych na bazie starych re-
ceptur.
Od końca kwietnia województwo po-
morskie ma już 144 produkty tradycyj-
ne, których receptury zostały spisane 
i zgłoszone do Ministerstwa Rolnictwa. 
Najnowsze specjały wpisane na listę to 
Żurawina z Kaszub ucierana na suro-
wo, parzybroda, pasztet z pomuchla, 
rolmopsy ze śledzia bałtyckiego w zale-
wie słodko-kwaśnej, śledź bałtycki po 

rybacku, zacierka z mątewki i smalec 
z gęsi pomorskiej.
 Swoistą ozdobą dla zwiedzających były 
stragany rękodzielników, prezentują-
cych obrusy z motywami haftu kaszub-
skiego, wyroby z szyszek, biżuterii ze 
szkła i ceramikę.
Oprawę muzyczną zapewniły dwa ze-
społy: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Bazuny” im. Aleksandra Tomaczkow-
skiego z Żukowa pod przewodnictwem 
Roberta Reglińskiego oraz Kapela Ko-
ciewska „Burczybas” z Gniewu pod 
kierunkiem Wojciecha Górskiego.
(GB)

Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego zorganizowano już po raz ósmy.
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Według danych Ministerstwa Rolnic-
twa, w maju najbardziej potaniały tzw.
przetwory stałe – przede wszystkim 
odtłuszczone mleko w proszku (OMP) 
– o prawie 10% wobec kwietnia br. – 
oraz masło w blokach – o ponad 5% 
m/m.
W analizowanym okresie nieco mniej-
sze obniżki odnotowano na rynku se-
rów – średnio o 3% w relacji miesięcz-
nej, zaś ceny przetworów płynnych 
(mleko, śmietana, jogurty) utrzymały 
się na poziomie z kwietnia br.
W porównaniu z początkiem bieżące-
go roku wszystkie produkty stałe po-
taniały o około 13-15%.
Analitycy z BGŻ spodziewają się dal-
szych spadków.
-Biorąc pod uwagę kształtowanie się 
koniunktury na rynku światowym jest 
bardzo prawdopodobne, że kolejne, 
letnie miesiące przyniosą dalsze po-
gorszenie warunków funkcjonowania 
krajowych przetwórców mleka- pro-
gnozują analitycy BGŻ.
Według analityków sytuację może do-
datkowo utrudniać umocnienie złote-
go wobec rubla, co prawdopodobnie 
przełoży się na spowolnienie eksportu 

Mleko-spadają ceny 
zbytu przetworów

do Rosji. Z drugiej strony słabnie kon-
kurencja o surowiec, co przekłada się 
na spadek kosztów przetwórstwa.
Podobnie jak na rynku krajowym, na 
świecie w ostatnich tygodniach utrzy-
mywały się spadkowe tendencje cen. 
Zobrazował to m.in. opracowany 
przez Organizację Narodów Zjedno-
czonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) indeks globalnych cen artyku-
łów mlecznych (OMP, PMP, masło, 
sery i kazeiny). W ubiegłym miesią-
cu jego wartość była o 5% (prawie 
13 punktów) niższa niż w kwietniu 
br. i ukształtowała na poziomie 238,9 
punktów.
Oznacza to jednak, że w maju br. ceny 
monitorowane przez FAO były nadal 
o prawie 139% wyższe niż przeciętne 
w latach 2002-2004).
Dane USDA (Amerykański Departa-
ment ds. Rolnictwa) wskazują,że po-
czątek czerwca nie przyniósł istotnych 

zmian w tej kwestii. Na przełomie 
maja i czerwca br. w portach Oceanii 
w największym stopniu potaniało peł-
ne mleko w proszku – średnio o pra-
wie 5% wobec końca maja br. do 3450-
4400 USD/t. Ceny masła obniżyły się 
w tym czasie o niespełna 1% do 3450-
4300 USD/t, zaś OMP o 2,5% do3575-
4100 USD/tonę.
Z kolei w Europie Zachodniej odno-
towano nieznaczne zwyżki cen (wy-
rażonych w dolarach) masła – średnio 
o 2% wobec końca maja br. do 4550-
4925 USD/tonę.
Zaistniała sytuacja to przede wszystkim 
efekt istotnego wzrostu produkcji mle-
ka w krajach należących do czołówki 
eksporterów artykułów mleczarskich 
(z wyjątkiem Australii, gdzie w okre-
sie lipiec 2013 r. - kwiecień 2014 r.  
produkcja była o 0,8% niższa w po-
równaniu do wcześniejszego sezonu). 
(GB)

Maj upłynął pod znakiem dalszych spadków 
cen zbytu przetworów mleczarskich  
– poinformowali analitycy BGŻ.

Zaistniała sytuacja to przede 
wszystkim efekt istotnego wzrostu 
produkcji mleka w krajach nale-
żących do czołówki eksporterów 
artykułów mleczarskich
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Kampania „Przychylmy pszczołom 
nieba” ma na celu zwrócenie uwagi na 
problem wymierania pszczół miod-
nych i dziko żyjących owadów zapy-
lających oraz promowanie dobrych 
praktyk rolniczych, przyjaznych 
pszczołom. W hotelach, czyli specjal-
nie zaprojektowanych konstrukcjach 
owady znajdą schronienie, miejsce 
do życia, rozmnażania i pracy - czy-
li zapylania - które konieczne jest do 
właściwego funkcjonowania tysięcy 
roślin – w tym wielu drzew i krzewów, 
a także warzyw i owoców. Budowę 
hoteli konsultowano ze specjalistami 
w dziedzinie entomologii i hodowli 
owadów zapylających. Mają nowo-
czesny styl, pasujący do przestrzeni 
miejskiej, są łatwe w obsłudze i mon-
tażu. Hotele produkowane są przez 

przedsiębiorstwa ekonomii społecz-
nej, które podnoszą szanse zawodowe 
osób wykluczanych na rynku pracy.
W Gdańsku hotele dla dzikich zapy-
laczy powstaną w: Parku Oliwskim, 
Parku Prezydenta Ronalda Reagana, 
ROD im. „Obrońców Poczty Polskiej”, 
na terenie Wydziału Biologii Uniwer-
sytetu Gdańskiego oraz Stacji Biolo-
gicznej Uniwersytetu Gdańskiego. 
W ramach pszczelej kampanii, Green-
peace udostępnił również instrukcje 
budowy różnorodnych modeli hoteli, 
dzięki czemu każdy zainteresowany 
może zbudować je we własnym za-
kresie - zarówno mały balkonowy, jak 
i większy ogrodowy. Ponadto, funda-
cja opublikowała bezpłatny poradnik 
konsumencki „Projekt: pszczoła. Zo-
stań pszczelim bohaterem/pszczelą 

Hotele 
dla owadów
powstają 
w Trójmieście
organizacja greenpeace rozpoczęła 
w trójmieście budowę 10 hoteli dla 
pszczół samotnic i innych dziko żyjących 
owadów zapylających. 

Hotele powstają w ramach akcji społecznej 
Greenpeace „Adoptuj Pszczołę”, podczas której udało 
się zebrać fundusze na ustawienie hoteli dla dzikich 
zapylaczy w 17 miastach Polski.
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bohaterką”. Poradnik pomoże czytel-
nikom wybierać te produkty w skle-
pie spożywczym lub ogrodniczym, 
które są przyjazne pszczołom i in-
nym owadom zapylającym.
Twórcy akcji podkreślają, że zjawisko 
wymierania dzikich zapylaczy oraz 
pszczół miodnych nasila się w ostat-
nich latach. Przyczyn wymierania 
owadów zapylających jest wiele, a jed-
nymi z najistotniejszych są: postępu-
jąca chemizacja rolnictwa, zmiany 
klimatyczne, choroby oraz niszcze-
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nie siedlisk. - Owadom zapylającym 
dzieje się źle, mimo że udało się już 
doprowadzić do czasowego zakazu 
używania w Unii Europejskiej kilku 
niebezpiecznych dla nich pestycy-
dów. Jednak o dziko żyjące zapylacze 
dba niewielu, zatem czas zadbać tak-
że o nie. Potrzebujemy ich cichej pra-
cy na terenach wiejskich, ale są one 
również niezwykle ważne dla utrzy-
mania zieleni miejskiej. A to właśnie 
w miastach ich naturalne siedliska są 
przez nas stale niszczone. W parkach 

- Owadom 
zapylającym dzieje 

się źle, mimo że udało 
się już doprowadzić 

do czasowego zakazu 
używania w Unii 
Europejskiej kilku 
niebezpiecznych 

dla nich pestycydów.

najczęściej bardzo nisko strzyże się 
trawniki, wygrabia dokładnie liście 
i usuwa kupki piasku czy żwiru, a to 
naturalne schronienia zapylaczy - za-
znacza Katarzyna Jagiełło, koordyna-
torka kampanii „Przychylmy pszczo-
łom nieba” w Greenpeace Polska.
Greenpeace stworzył także mapę 
z powstającymi w całej Polsce hotela-
mi dla owadów. Została ona opubli-
kowana pod adresem www.greenpe-
ace.org/poland/hotele. 
(GB)
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Uczelnie rolnicze 
stawiają na nowości
Rolnictwo czy też 
zootechnika to tylko 
początek. Polskie 
uczelnie rolnicze 
stawiają na nowe 
kierunki studiów. 
Nie boją się także 
promować kierunków 
egzotycznych.

Egzotyczny kierunek i to w dosłow-
nym znaczeniu tego słowa wprowadzi 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wro-
cławiu. W nowym roku akademickim 
ruszy tam bowiem kierunek „Podsta-
wy dla rolnictwa tropikalnego”. Nowa 
propozycja uczelni to studia inżynier-
skie, trzyletnie, prowadzone w języku 
angielskim i odpłatne. Studenci tego 
kierunku  opanują podstawy hodowli 
zwierząt, uprawy roślin, melioracji.
Chociaż kierunek przeznaczony jest  
głównie dla obcokrajowców to oczy-
wiście mogą go studiować także Po-
lacy.
Za stworzenie nowego kierunku od-
powiedzialny jest prof. Grzegorz Ko-
pij, ornitolog z  wrocławskiej uczel-
ni. Ten naukowiec dzieli swój czas 
między Namibię (gdzie na jednej z 
uczelni wykłada zoologię i niedawno 
stworzył katedrę dzikich zwierząt), a 
Polskę (gdzie wykłada na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym we Wrocławiu).
Nowy kierunek zapowiada także 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 
gdzie w przyszłym roku akademic-
kim pojawi się kierunek „Jakość i  „Podstawy dla rolnictwa tropikalnego” – to nowy kierunek uczelni rolniczej z Wrocławia
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bezpieczeństwo żywności”. W tej 
krakowskiej uczelni „Jakość i bez-
pieczeństwo żywności” była  specjal-
nością  na kierunku „Technologia 
żywności i żywienie człowieka”, wła-
dze uczelni zdecydowały się jednak 
na stworzenie osobnego kierunku z 
powodu wielkiego zapotrzebowanie 
na specjalistów do spraw zarządzania 
jakością w zakładach przemysłu spo-
żywczego czy też  instytucjach urzę-
dowej kontroli żywności.
Nowością w przyszłym roku akade-
mickim będzie też specjalność „Me-
chatronika” na kierunku „Technika 
rolnicza i leśna”.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie otwiera nato-
miast w październiku nowy kierunek 
„meblarstwo” na Wydziale Technolo-
gii Drewna i planuje, że na roku stu-
diować będzie 60 osób. Będą to stu-
dia I stopnia. Według przedstawicieli 
uczelni absolwent tego kierunku stu-
diów  będzie  specjalistą o gruntow-
nej wiedzy i wszechstronnym przy-
gotowaniu w zakresie projektowania, 
planowania produkcji, wytwarzania 
i dystrybucji w branży meblarskiej, 
jak również aspektów związanych z 
organizacją pracy i zarządzaniem w 
przedsiębiorstwie. 
- Posiadać  on będzie także wiedzę i 
umiejętności, dotyczące: praw-
nych, społeczno-ekonomicznych 
i technologicznych uwarunkowań 
działania zakładów, zajmujących 
się produkcją mebli i drzewnych 
elementów aranżacji wnętrz – za-
pewniają władze uczelni. 
Nowy kierunek stworzył także 
Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu. Tam na Wydziale Tech-
nologii Drewna od październi-
ka będzie można studiować na 
nowym kierunku „Inżynieria 
biotworzyw”. Nowa propozycja 
uczelni to  3,5 letnie stacjonarne 
studia inżynierskie.
-Inżyniera biotworzyw  łączy w so-
bie nowoczesne technologie, eko-
nomiczne wykorzystanie surowców 
odnawialnych i troskę o środowisko. 
Ten wyjątkowy kierunek kształcenia 
przygotowywać będzie studentów do 

kariery zawodowej w dynamicznie 
rozwijającej się przestrzeni gospodar-
czej w kraju i na świecie, dając szero-
ką wiedzę i umiejętności w zakresie 
przetwórstwa biomasy i wytwarzania 
biotworzyw – podkreślają władze 
uczelni na stronie internetowej.
Inny z nowych kierunków polskich 

uczelni rolniczych to „Dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze” kierunek 
międzywydziałowy, studia I stopnia, 
który w nowym roku akademickim 
pojawi się na Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim w Olsztynie. 
Według władz uczelni nowy kierunek 

jest odpowiedzią na zmiany jakie do-
konują się w otaczającym nas świecie, 
w postawach konsumenckich i stylu 
życia.
- Zachodzą także duże zmiany w śro-
dowisku przyrodniczym. Pojawiają 
się nowe formy turystyki i działal-
ności gospodarczej. Coraz większe-

go znaczenia nabiera lokalność 
i specyfika regionalna. Zmiany 
te widoczne są zarówno w sferze 
społecznej, jak i gospodarczej. 
Nowa sytuacja wymaga nowych 
kompetencji o charakterze inter-
dyscyplinarnym. Rodzi się rynek 
pracy dla tak zwanej klasy kre-
atywnej, umiejącej dostrzegać 
nowe trendy i wykorzystywać je 
dla pobudzania rozwoju regional-
nego - informują przedstawiciele 
uczelni na stronie internetowej. 
Także na studiach pierwszego 
stopnia w nowym roku akade-

mickim w Olsztynie ruszy „Inży-
nieria akwakultury”, a na studiach 
II stopnia będzie można zgłębiać 
„Inżynierię precyzyjną w produkcji 
rolno-spożywczej” oraz „Odnawialne 
źródła energii”.  
Grzegorz Bryszewski

Coraz większego znaczenia 
nabiera lokalność i specyfika 

regionalna. Zmiany te 
widoczne są zarówno 

w sferze społecznej, jak 
i gospodarczej. Nowa 

sytuacja wymaga nowych 
kompetencji o charakterze 

interdyscyplinarnym.
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