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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,
To już ponad rok funkcjonowania rolnictwa i gospodarstw rolnych w czasach
pandemii. Rolnicy zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
dlatego dokładają wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom kraju. Niemniej jednak, ciągle sami oczekują
i domagają się sprawiedliwego traktowania, na równi z innymi działami gospodarki, oraz należnego wsparcia finansowego w ramach tarcz antykryzysowych dla
branż, które najwięcej ucierpiały w związku z kryzysem spowodowanym przez
COVID-19. Na razie tej pomocy, poza nielicznymi wyjątkami, jakoś nie widać.
To co obecnie budzi duży niepokój rolników to powszechny wzrost kosztów
produkcji – drożeją paliwa, nawozy, maszyny, pasza, energia oraz inne środki
do produkcji rolnej. Natomiast wzrost cen produktów rolnych jest niewielki i widoczny tylko w niektórych
działach. Ponadto rolnicy muszą spełniać coraz więcej, coraz bardziej rygorystycznych wymogów związanych z produkcją rolną. Proponuje się wprowadzenie kolejnych ustawowych obostrzeń przy budowie
budynków inwentarskich, nową formułę „piątki dla zwierząt”. Niepokojącym zjawiskiem są żądania i oczekiwania wynikające z braku zrozumienia specyfiki produkcji rolnej przez nowo zasiedlających obszary
wiejskie mieszkańców. Takie sytuacje nie ułatwiają prowadzenia produkcji i coraz częściej są powodem
międzysąsiedzkich konfliktów. Wszystko to powoduje niepokojący trend wygaszania i odchodzenia od produkcji rolniczej oraz wypadania kolejnych gospodarstw rolnych z działalności.
Obecnie rolnicy z dużą uwagą, lecz z niepokojem, spoglądają na propozycje rozwiązań w przygotowywanym Krajowym Planie Strategicznym dla rolnictwa. Wiadomo, że PROW dla Polski na lata 2021-2027
jest prawie o 14% mniejszy, czyli o 1,4 miliarda euro. Dlatego tak ważne jest przygotowanie właściwych
i efektywnych rozwiązań dla rozwoju rolnictwa. Plan przedstawiony w pierwszym etapie konsultacji dostosowany jest raczej narracyjnie do nowej WPR i Europejskiego Zielonego Ładu, który wśród rolników
nie budzi entuzjazmu. Istnieją obawy, że zaproponowane działania niekoniecznie będą służyć rozwojowi
polskiego rolnictwa. Czy te wszystkie propozycje nie spowodują dalszego ograniczenia produkcji i wzrostu
liczby gospodarstw wygaszających produkcję? Będzie to zależało od wprowadzanych modyfikacji i propozycji zgłaszanych w kolejnych etapach – zwłaszcza od planu finansowego, który ma być przedstawiony
w II etapie konsultacji. Jak na razie wygląda na to, że wymogów będzie więcej, a pieniędzy mniej. Pewną
nadzieją są środki z Krajowego Planu Odbudowy. Obszary wiejskie zamieszkuje 40% mieszkańców naszego
kraju, należy więc wesprzeć intensywny rozwój i modernizację tych terenów, jednak czy uda się przeznaczyć
wystarczającą pulę funduszy na ten cel? Czy też większość środków pójdzie na kilka inwestycji centralnych
np. Centralny Port Komunikacyjny, czy budowę elektrowni jądrowej. Mamy nadzieję, że podejmowane
przez rządzących działania będą prowadziły do zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów.

Szczęść Boże,
Ryszard Czaicki
Prezes Zarządu MIR
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Z życia MIR – posiedzenie Walnego Zgromadzenia
Grudniowe posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR

W

dniu 7 grudnia 2020 r.
odbyło się Walne
Zgromadzenie Małopolskiej
Izby Rolniczej. Jak większość
posiedzeń w okresie pandemii
musiało być przeprowadzone
w trybie on-line.
Zaproszeni goście Agnieszka Szewczyk-Kuta – WojeJolanta Sawińska
wódzki Lekarz Weterynarii
Biuro MIR w Krakowie
oraz Adam Ślusarczyk – Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR, przekazali bieżące informacje na temat ptasiej grypy, ASF planowanych odstrzałów sanitarnych oraz programów pomocowych realizowanych przez ARiMR.
Głównym tematem posiedzenia WZ była akceptacja
planu budżetowego na 2021 r., przygotowanego przez
Zarząd. Wielkość dochodów zaplanowano na poziomie lat ubiegłych, w wysokości 2 050 000 zł. W związku
z tym, że coraz mniej mamy możliwości samodzielnego pozyskiwania środków, poza 2% odpisu od podatku,
zrezygnowano z podwyżek diet dla ciał statutowych zakładając jedynie podwyżkę inflacyjną dla pracowników.
Budżet MIR na 2021 r.
OPIS
Dochody
2% odpis od podatku rolnego
środki pozostałe na koncie na 31.12.2020 r.
inne: granty darowizny, opłaty za usługi
Razem dochody
Wydatki
zużycie materiałów: energia, materiały biurowe, środki

czystości, paliwo, obsługa posiedzeń
usługi obce: telekomunikacja, Internet, czynsze, parkingi, usługi
księgowe, remonty, poczta, poligrafia, ubezpieczenia

wynagrodzenia:

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
diety ciał statutowych
świadczenia na rzecz pracowników: składki ZUS, świadczenia
urlopowe
podróże służbowe: delegacje krajowe
pozostałe koszty: wpłaty na KRIR, opłaty sądowe, skarbowe

środki na I kwartał 2022 r.

Razem wydatki

W zdalnym spotkaniu, z biura MIR w Krakowie,
uczestniczyli przewodniczący i delegaci do WZ MIR
z powiatów: krakowskiego, myślenickiego i wielickiego.

Pozostawiono możliwość przeniesienia środków niewykorzystanych przez Rady Powiatowe MIR do wykorzystania w 2021 r. Po omówieniu planu budżetu przez Dyrektora Henryka Dankowiakowskiego oraz zaopiniowaniu
go przez Komisję Budżetową i Rewizyjną MIR, delegaci
jednogłośnie przyjęli plan budżetu na bieżący rok.
WZ MIR, przy 1 głosie wstrzymującym, przyjęło stanowisko odnośnie zmiany terminu zbioru kukurydzy na
ziarno i kiszonkę, proponując przedłużenie do 1 grudnia. Powodem zmiany terminu są warunki klimatyczne i – co za
tym idzie – wydłużający się okres wegetakwota
cyjny, a także czas potrzebny na szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych.

1 650 000 zł
350 000 zł
50 000 zł
2 050 000 zł
105 000 zł
165 100 zł
823 679 zł
479 161 zł
155 100 zł
10 000 zł
100 000 zł
211 960 zł
2 050 000 zł

Wyjaśnienia do planu budżetu na 2021 r.
Dochody – wysokość skali podatkowej pozostaje na poziomie 2020 r. (ze względu na
doświadczenia z dwóch ostatnich lat).
Wpływy z czynszów oraz zrealizowanych usług i grantów planuje się w wysokości
50 000 zł.
Wydatki – pozycje: zużycie materiałów i usługi obce zawierają kwoty przeznaczone
do dyspozycji rad powiatowych. Pozycja: wynagrodzenia – zaproponowano 3,4%
podwyżkę dla pracowników, uwzględniającą wskaźnik inﬂacji z 2020 r.
Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej
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Z życia MIR – Odpowiedzi na interwencje
Wiele emocji wzbudziła propozycja Rady Powiatowej MIR w Bochni, która przyjęła stanowisko odnośnie
planowanego veta dla budżetu UE. Stanowisko to poparła większość delegatów, jednak po gorącej dyskusji,
wobec braku jednomyślności, wniosek ten został wycofany. Komisja Uchwał i Wniosków WZ MIR zebrała zgłaszane przez delegatów wnioski dotyczące m.in.:
problemu utylizacji opakowań po paszach, przedłużenia terminu stosowania nawozów, traktowania wszystkich rolniczych branż jednakowo, zwiększenia odstrzału dzików, ujednolicenia przepisów dotyczących

zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, uregulowania stosunków pomiędzy rolnikami a nowymi mieszkańcami
wsi, uwzględnienia w odszkodowaniach wypłacanych
rolnikom szkód wyrządzanych przez dzikie ptaki, upublicznienia nazwisk parlamentarzystów głosujących za
„piątką dla zwierząt”. W związku z dramatyczną sytuacją na rynku trzody chlewnej, w opinii delegatów, konieczna jest interwencja państwa. Przekazując życzenia
świąteczne Prezes Ryszard Czaicki zamknął obrady.
Jolanta Sawińska, biuro MIR w Krakowie

* * * * *

Odpowiedzi na interwencje samorządu rolniczego

Od

początku 2021 r.
otrzymaliśmy wiele pism, często bardzo obszernych, z ministerstwa rolnictwa
lub z innych resortów, do których jako samorząd rolniczy
kierowaliśmy nasze wnioski
i postulaty. Wszystkie interwencje oraz odpowiedzi na nie
sukcesywnie zamieszczamy na
Jolanta Kałmuk
Biuro MIR w Krakowie
naszej stronie internetowej,
w zakładce Interwencje.
W niniejszym opracowaniu prezentujemy najważniejsze z nich w bardzo skróconej formie. Wszystkich zainteresowanych szczegółami zachęcamy do zapoznania
się z artykułami, których tytuły i daty zamieszczenia na
www.mir.krakow.pl wyszczególnione są poniżej.

W sprawie umożliwienia rolnikowi otrzymującemu świadczenia emerytalne z KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa, oraz zmiany przepisów dotyczących opodatkowania siedliska: Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, część
składkowa emerytury rolniczej wypłacana jest zawsze
– niezależnie od prowadzenia, bądź nie, działalności rolniczej. Natomiast zaprzestanie prowadzenia
działalności rolniczej jest warunkiem wypłaty części
uzupełniającej (która stanowi od 85% do 95% emerytury podstawowej) świadczenia emerytalno-rentowego rolniczego, finansowanej w całości z budżetu państwa, a więc będącej de facto emeryturą państwową.
W kwestii związanej z podatkiem rolnym – rolnik-emeryt może pozostawać nadal posiadaczem gospodarstwa rolnego i może ono nadal podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym. Tylko w przypadku, gdy przedmiot opodatkowania (grunt) zajęty jest na wykonywanie
innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza,
podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

4

W sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się
producenci warzyw zaopatrujący dotychczas sektor
gastronomii: W obecnych realiach jest absolutną koniecznością, aby producenci owoców i warzyw w Polsce wzmocnili swoją pozycję rynkową poprzez wzrost
koncentracji podaży, planowanie produkcji i dostosowywanie jej do popytu, a także skracanie łańcucha
dostaw. MRiRW zachęca producentów do zrzeszania
się w organizacje producentów, które powinny być
podstawowym filarem funkcjonowania tego rynku.
W piśmie poinformowano również o możliwości uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej
produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Odpowiedź MRIRW ws. trudnej sytuacji producentów warzyw, 27-01-2021.
***

W sprawie opracowania i wdrożenia w Polsce systemu pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych
dotkniętych zniszczeniami upraw rolnych wywołanych przez długotrwałe, intensywne opady atmosferyczne i związane z nimi okresowe podtopienia i zalania gruntów rolnych (wniosek RP MIR w Bochni):
MRiRW poinformowało o dostępnych na dzień dzisiejszy formach pomocy (m.in. kredyt preferencyjny,
ulgi w opłacaniu składek do KRUS, w odprowadzaniu
podatku rolnego, rozłożenie na raty płatności z tytułu
umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości ZWR SP).
Przekazano również informację, że aktualnie trwają
prace nad zmianą systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako instrumentu zarządzania ryzykiem w rolnictwie, a zaproponowane
rozwiązania zostaną skierowane również do konsultacji społecznych.

MRiRW ws. umożliwienia prowadzenia gospodarstwa rolnikom po przejściu na emeryturę, 21-01-2021.

Resort rolnictwa ws. pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku okresowych podtopień, 01-02-2021.

***

***
Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej

Z życia MIR – Odpowiedzi na interwencje
W odpowiedzi na wniosek dotyczący zasadności
i potrzeby wypracowania definicji „aktywnego rolnika”: Od 2018 r., w Polsce nie stosowano przepisów
o rolniku aktywnym zawodowo. Natomiast w odniesieniu do WPR po 2022 r., KE zaproponowała jako obowiązkową dla państw członkowskich definicję osoby
faktycznie prowadzącej działalność rolniczą (tzw.
prawdziwego rolnika). Państwa członkowskie miałyby
w swoich planach strategicznych WPR określić, których
rolników nie uznaje się za osoby faktycznie prowadzące
działalność rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki,
jak badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i figurowanie w rejestrach.
Definicja ta jednak nie powinna skutkować pozbawieniem wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą
i nierolniczą, które aktywnie działają w rolnictwie, lecz
również angażują się w działalność pozarolniczą poza
swoim gospodarstwem.
Rząd RP w swoim stanowisku ocenił, że weryfikacja
kryteriów dla osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą będzie co najmniej równie skomplikowana, jak w przypadku przepisów dotyczących rolnika
aktywnego zawodowo. W październiku 2020 r. wypracowany został kompromis, zgodnie z którym definicja
ta byłaby dobrowolna. Niemniej jednak w tej kwestii
nadal toczą się negocjacje między Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.
Odpowiedź resortu rolnictwa ws. zdefiniowania aktywnego rolnika, 10-02-2021.
***

W sprawie stworzenia możliwości wiarygodnego
potwierdzenia przez rolników parametrów jakościowych swoich płodów rolnych w stosunku do badań
podmiotów skupowych, poprzez stworzenie systemu
odwoławczego: W Polsce istnieje szereg możliwości
weryfikacji wyników badań skupowanych płodów
rolnych, do których należą m.in.:
• zawieranie odpowiednich zapisów w umowach między sprzedającym a pierwszym nabywcą;
• skorzystanie z odpłatnego wykonania badań jakości
produktów rolnych w laboratoriach niezależnych od
podmiotów skupowych;
• rolnicy mogą zgłosić się z wnioskiem do WIJHARS
o dokonanie oceny jakości handlowej (wzór wniosku
na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl);

• baza laboratoriów Inspekcji Weterynaryjnej zapewnia
rolnikom odpłatną możliwość wykonywania badań
metodami akredytowanymi w kierunkach mikrobiologicznych oraz chemicznych dla żywca (mięso) lub mleka.
Wyjaśnienia MRiRW dotyczące możliwości weryfikacji wyników badań skupowanych płodów rolnych, 29-01-2021.
***

W odpowiedzi na uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia ws. szkoleń w zakresie środków
ochrony roślin przeprowadzanych w formie on-line:
Wprowadzenie szkoleń w trybie on-line ma na celu ograniczenie kontaktów pomiędzy uczestnikami, mogących
wpłynąć na transmisję SARS-CoV-2, jednak części
praktycznej szkolenia, z uwagi na jej charakter oraz
potencjalnie negatywny wpływ na jakość szkolenia, nie
można prowadzić w formie zdalnej.
Odstąpiono od proponowanego weryfikowania obecności na szkoleniu on-line.
Stanowisko MRiRW dot. uwag do projektu rozporządzenia ws. szkoleń w zakresie ś.o.r.,11-02-2021.
***

W sprawie ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych; oraz unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach:
Właściwy terytorialnie starosta odpowiada jedynie za
wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, natomiast obwody łowieckie leśne wydzierżawia właściwy terytorialnie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, w związku z czym nadzór starosty nad
kołami łowieckimi mógłby w praktyce dotyczyć części
obwodów łowieckich.
W przypadku problemów z szacowaniem szkód lub z realizacją przez koła łowieckie innych obowiązków, osoby poszkodowane powinny zwracać się bezpośrednio
do właściwych zarządów okręgowych celem podjęcia
działań nadzorczych, a w przypadku braku podjęcia
takich działań przez zarząd okręgowy – do ZG PZŁ.
Resort środowiska nie widzi możliwości zmian przepisów
dot. szacowania szkód łowieckich oraz nadzoru nad kołami łowieckimi, 15-02-2021.
***

W odpowiedzi na pismo MIR ws. nowych formularzy zgłoszeniowych dotyczących przemieszczenia
zwierzęcia oraz utrudnień dla rolników z jakimi wiąże się brak możliwości składania podpisów, na jednym formularzu, przez kupującego jak i zbywającego
zwierzę: Od 01.01.2021 r. ARiMR nie udostępnia już
podmiotom zewnętrznym formularzy dwupodpisowych i przewiduje zastosowanie tylko tzw. jednopodpisowych formularzy. Zmiana została wprowadzona
na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii.

ARiMR ws. stosowania formularzy jednopodpisowych, 22-02-2021.
***
Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej
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Z życia MIR – Odpowiedzi na interwencje
☑ W sprawie interpretacji przepisów dotyczących stosowania ulgi inwestycyjnej: Na podstawie art. 13 ust.
1 ustawy o podatku rolnym podatnik podatku rolnego
nabywa prawo do ulgi w przypadku poniesienia wydatków kwalifikowanych przez ustawodawcę jako wydatki
inwestycyjne. Katalog tych wydatków jest zamknięty.
Odnosząc się do zakresu wydatków kwalifikowanych
jako wydatki inwestycyjne należy zauważyć, że wyłącznie ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych
na budowę lub modernizację budynków inwentarskich
służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy podatników podatku rolnego zajmujących się produkcją zwierzęcą. Pozostałe wydatki
inwestycyjne, wskazane w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, uprawniają podatników podatku rolnego
do uzyskania ulgi inwestycyjnej niezależnie od tego czy
zajmują się produkcją roślinną czy zwierzęcą.

☑ W sprawie unormowania kwestii dotyczącej rozbieżności w świadczeniach otrzymywanych z KRUS
przez rolników, w przypadku zachorowania bądź
podejrzenia zakażenia COVID-19: Przygotowana została propozycja zmiany do ustawy z dn. 02.03.2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, polegająca
na poszerzeniu, obecnie ujętych w ustawie, sytuacji
będących podstawą do ubiegania się przez rolnika
i domownika o zasiłek w wysokości 50% minimalnego
wynagrodzenia, w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19 (kwarantanna, hospitalizacja i objęcie nadzorem epidemiologicznym), także
o objęcie izolacją.

Odpowiedź resortu finansów w sprawie ulgi inwestycyjnej
dla rolników, 23-02-2021.

Zrównanie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji,
16-03-2021.

* * * * *
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I

etap konsultacji projektu Planu Strategicznego
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
(opracowanego w MRiRW), ruszył 18 grudnia 2020 r.
a zakończył się 15 lutego br. W konsultacjach mógł
uczestniczyć każdy: organizacje, stowarzyszenia, ale
również osoby fizyczne. Uwagi do projektu przekazał
również małopolski samorząd rolniczy.
Ocena MIR do projektu
Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
Zgodnie z założeniami reformy nowa WPR będzie w znacznym stopniu zależeć od decyzji państw członkowskich, które będą miały dużą swobodę w kształtowaniu przyszłych
instrumentów interwencji i dostosowania ich do specyfiki
krajowej produkcji i rozwoju rolnictwa. W tym kontekście
należy wnikliwie przeanalizować jak prowadzić naszą politykę rolną, które kierunki rozwijać i wspierać, w których rodzajach produkcji trzeba większego wsparcia finansowego,
a w których regionach, ze względów kulturowych, agrarnych czy zachowania tradycji bądź dziedzictwa, wspierać
określone rodzaje produkcji, stosować niezbędne instrumenty celem utrzymania i zachowania pożądanego stanu.
Władze centralne będą odpowiadać za kształtowanie
zasad i warunków dostępu do wsparcia monitoringu rezultatów realizacji zaplanowanych działań, oraz prowadzenie
kontroli wdrożenia tych celów. Jest niezwykle ważne, aby
te programy były jak najprostsze, transparentne i wspierające przede wszystkim aktywnych rolników, oraz pozwalały
na prowadzenie restrukturyzacji rolnictwa w określonych
kierunkach wynikających z naszych uwarunkowań oraz
potrzeb. Oczywiście wszystkie te cele i potrzeby powinny być zgodne z założeniami i celami WPR. Należy jednak
podkreślić, że wszystkie elementy i wymogi „Zielonego
Ładu”, strategii „Od pola do stołu”, czy „Na rzecz bioróżno-
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rodności” w pierwszej kolejności będą realizować większe
gospodarstwa produkcyjne, które stać na innowacje, czy
precyzyjne rolnictwo. Dlatego Krajowy Plan Strategiczny
musi być również proprodukcyjny, pozwalający uzyskać
rolnikom godziwe dochody.
Nowy Plan Strategiczny dla WPR będzie miał ogromny
wpływ na kierunki rozwoju polskiego rolnictwa w nadchodzącej dekadzie i należy go tak przygotować, aby zapewnić
polskim rolnikom możliwości rozwoju gospodarstw i godziwe dochody, społeczeństwu – bezpieczeństwo żywnościowe, a także utrzymanie wysokiej zdolności eksportowej
sektora rolno-spożywczego. Wszystkie te priorytety powinny być realizowane w ramach WPR z uwzględnieniem
celu strategicznego, czyli doprowadzenia do neutralności
klimatycznej polskiego rolnictwa do 2050 r. oraz zapewnienia, że do 2030 r. emisja gazów cieplarnianych z sektora rolniczego będzie co najmniej o 50% niższa od emisji z 1990 r.
Zadanie to jest bardzo trudne do wykonania i będzie w dużej mierze zależało od założonych celów, przygotowanych rozwiązań, sposobu ich realizacji, ale szczególnie od
przeznaczonych nakładów finansowych na realizację tych
przedsięwzięć. Świadomość społeczeństwa co do ochrony
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klimatu i produktów przyjaznych dla środowiska bardzo
wzrasta. Jednak, by producenci rolni mogli sprostać tym
wymaganiom niezbędne są w tym zakresie odpowiednie
programy, uwzględniające wsparcie finansowe dla takiej
produkcji. Możliwości kapitałowe statystycznego polskiego gospodarstwa są dosyć niskie, a produkcja rolna zrównoważanymi metodami, uwzględniającymi podwyższone
standardy w zakresie ochrony klimatu, wymaga dużego
wsparcia zewnętrznych środków finansach. Wiele spośród
proponowanych ekoschematów wzajemnie się wyklucza,
co niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie produkcji.
Generalnie jednak, nowa WPR może być szansą dla polskiego rolnictwa. Polska jako niezbyt wielki gracz światowej
produkcji surowców rolniczych nie powinna rywalizować
z potentatami w produkcji konwencjonalnych surowców.
Powinniśmy natomiast dążyć do rozwoju produkcji towarów wysokiej jakości, wykorzystywać promocję, dobrą markę i uznanie w świecie dla naszych produktów żywnościowych, szczególnie wysokiej jakości produktów przetworzonych. Taka produkcja pozwala uzyskiwać lepsze efekty
ekonomiczne i skonsumować większe nakłady siły roboczej
w naszym rolnictwie. Tak więc, produkty przetworzone wysokiej jakości, produkcja ekologiczna, produkcja w określonych systemach jakości w tym certyfikowanie produktów
unijnymi znakami jakości (ChNP, ChOG oraz GTS) powinny być naszą rozpoznawalną w świecie marką i dźwignią
eksportu, a także zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na
krajowym rynku, w związku ze wzrostem świadomości i zamożności naszego społeczeństwa. Oczywiście, w ramach
programu „Od pola do stołu” należy wspierać proces skracania łańcucha produkcji i zbytu żywności, który jest szansą
dla rozwoju średnich i mniejszych gospodarstw, ale przede
wszystkim gwarantuje produkcję żywności wysokiej jakości
metodami przyjaznymi dla środowiska i konsumenta. Należy jednak do tego problemu podejść bardzo racjonalnie,
ponieważ w Polsce w ostatnim czasie pow. upraw ekologicznych zmniejszyła się z 5% do 3,3% powierzchni upraw.
Jakim sposobem i środkami jesteśmy w stanie, do 2030 r.,
zwiększyć ją do poziomu 25%? Zresztą to pytanie dotyczy
całej UE. Mimo tego, że w całej UE uprawy ekologiczne stanowią 8% powierzchni upraw, to jednak przyjęcie tak wysokiego wskaźnika zepchnie UE do roli importera żywności,
a to podważa sens reformy WPR.

Uwagi MIR do celów szczegółowych
Planu Strategicznego WPR
Cel I. Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw
rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.
• Wprowadzenie indywidualnego kryterium doboru maszyn, w zależności od regionu, w programach inwestycyjnych i premiowych np. (na obszarach górskich naddatek mocy ciągników co najmniej o 50%).
• W programie "młody rolnik" wprowadzić:
– dodatkowe kryterium punktowe, jeśli w biznesplanie
rolnik będzie zamierzał uruchomić RHD, bądź inne aktywne formy sprzedaży w ramach KŁD;
– dodatkowe punkty przy przekazywaniu całego gospodarstwa przez rodziców w wieku emerytalnym.

• W "modernizacji gospodarstw rolnych" utrzymać wojewódzkie koperty finansowe, zwłaszcza w województwach o dużym rozdrobnieniu agrarnym.
• Uruchomić premiowy program wspierający turystykę
i agroturystykę na obszarach wiejskich.
• Wprowadzić działania wspierające producentów rolnych
wytwarzających produkty lokalne i tradycyjne (min. 3).
• W regionach o rozdrobnionej strukturze – wsparcie do
bydła od 1 sztuki, do owiec i kóz – od 3 sztuk.
• Dla dużych gospodarstw – możliwość ubezpieczenia ryzyka niezawinionego spadku przychodów z dopłatą.
• W "restrukturyzacji drobnych gospodarstw" – brak wymogu ubezpieczenia KRUS, a w działaniach inwestycyjnych – uproszczone zestawienie rzeczowo-finansowe.
• Restrukturyzacja – możliwość zakupu używanych maszyn.
Cel II. Zwiększenie zorientowania na rynek konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację.
• Uruchomienie specjalnych linii kredytowych nisko oprocentowanych na rozwój produkcji wysokiej jakości, produkcji ekologicznej oraz zastosowania nowoczesnych
rozwiązań w zakresie technologii i cyfryzacji.`
• Wzmocnienie dworadztwa rolniczego, budowa systemu
współpracy doradca – rolnik.
• Powszechny dostęp do szybkiego internetu.
• Szerszy dostęp do baz danych.
Cel III. Poprawa pozycji rolników w łańcuchu dostaw.
• Odpowiednie wsparcie dla grup producentów rolnych
i organizacji rolniczych oraz spółdzielczości.
• Wsparcie produkcji i przetwórstwa, zwłaszcza przetwórstwa produktów ekologicznych.
• Wsparcie dla zoorganizowanych form sprzedaży produktów.
• Wsparcie dla działań rolników w zakresie wspólnych form
kooperacji i współpracy.
Cel IV. Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu
i przystosowywania się do niej, a także wykorzystanie
zrównoważonej energii.
• Dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych
związanych z budową lub odtworzeniem sadzawek i małych zbiorników wodnych oraz zakupem urządzeń do
nawodnienia.
• Wsparcie dla gospodarstw, które wdrażają praktyki
sprzyjające zatrzymaniu wody w glebie:
– żyzność gleby (wapniowanie i nawożenie organiczne);
– uprawa roślin mało wrażliwych na brak wody.
• Wsparcie na odtwarzanie lasów prywatnych, zniszczonych
na wskutek klęsk żywiołowych, szkodników lub chorób.
• Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na OZE
zwłaszcza biogazownie, turbiny wodne i wiatrowe, pompy ciepła, fotowoltaika.
Cel V. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi takim jak
woda, gleba i powietrze.
• Wsparcie gospodarstw produkujących pod osłonami, które zastosują systemy ogrzewania tych obiektów
zgodne z wymogami uchwał antysmogowych, podjętych przez właściwe sejmiki wojewódzkie.
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• Dofinansowanie dla spółek wodnych na prowadzenie racjonalnego gospodarowania wodą.
• Dodatkowe, coroczne wsparcie na utrzymanie stawów,
sadzawek i innych rezerwuarów wody w gospodarstwie.
Cel VI. Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz
ochrona siedlisk i krajobrazu.
• Utrzymanie i zwiększenie wsparcia dla zachowania zasobów
genetycznych lokalnych ras zwierząt i roślin (banki genów).
• Wsparcie dla biologicznych metod ochrony roślin.
Utworzenie odrębnego eko-schematu dla biologicznych środków ochrony roślin.
• Dopłaty do wypasu tradycyjnego owiec.
• Dopłaty do łąk wykaszanych ręcznie.
• Wsparcie dla zachowania unikatowego, regionalnego
budownictwa zagrodowo-inwentarskiego, lub innego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (szałasy, szopy
na siano, bacówki itp.).
Cel VII. Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
• Utrzymanie i uproszczenie kryteriów w działaniu „różnicowanie działalności nierolniczej”.
• Utworzenie linii kredytowych z preferencyjnymi dopłatami do oprocentowania na rozwój stymulowanych kierunków produkcji rolnej.
• Poprawa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.
Cel IX. Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej
żywności, zapobiegania marnowaniu żywności, jak
również dobrostanu zwierząt.
• Wsparcie dla producentów w zakresie poprawy dla dobrostanu zwierząt.
• Wsparcie dla producentów wytwarzających żywność
wysokiej jakości w oparciu o lokalne pasze (np. zielone
mleko), produkcja w oparciu o pastwiska, mieszanki zielone, siano, ziarno i mieszanki zbóż.
• Poziom nawożenia powiązać z wydajnością produkcji z ha.
• Wsparcie dla pszczelarstwa, dopłaty do pnia.
• Wsparcie innowacyjnych metod produkcji miodu, zwalczania chorób pszczół.
• Dopłaty do roślin miododajnych.
• Wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w zakresie doświadczalnictwa odmian wysokobiałkowych używanych do produkcji pasz.
• Dopłaty do gospodarstw rolnych ze zbilansowaną produkcją roślinną i zwierzęcą: roczna premia za utrzymanie w cyklu średnio rocznym 0,5 DJP/ha użytków rolnych
w gospodarstwie.
• Wsparcie dla rolników produkujących żywność wysokiej
jakości, certyfikowaną, nie przetworzoną np. jagnięcina podhalańska, jabłko łąckie, czosnek galicyjski, fasola
„Piękny Jaś” z Doliny Dunajca itp.
15.02.2021 r.
Ryszard Czaicki, Prezes MIR
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Uwagi do projektu Planu Strategicznego WPR
wniósł również Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych,
uwzględniając głosy płynące ze wszystkich wojewódzkich izb rolniczych:
W opinii samorządu rolniczego projekt budzi wielkie nadzieje, ale stwarza też wiele obaw związanych z przyszłością wielu gospodarstw rolnych. Wszelkie zawarte w nim
propozycje wiążą się ze zwiększonymi kosztami, tymczasem
projekt WPR nie przewiduje zwiększenia środków. Planowane działania mogą spowodować, że zabraknie wsparcia
dla gospodarstw towarowych, które zapewniają krajowe
bezpieczeństwo żywnościowe, a nadwyżki produkcji przeznaczają na eksport. Wdrożenie projektu Planu w obecnym
kształcie, może zachwiać bezpieczeństwem żywnościowym
oraz odwróceniem sytuacji eksportowej żywności.
Szczegółowe uwagi do przedstawionego projektu dokumentu zamieszczone są na stronie internetowej MIR
w zakładce INTERWENCJE: Uwagi KRIR do projektu Planu Strategicznego WPR, 16-02-2021.

Poparcie petycji ws. włączenia do Planu
Strategicznego WPR dofinansowania do
stosowania środków biologicznych
W grudniu ub.r. zespół składający się z: instytutów badawczych i branżowych, uczelni, usługodawców
zabiegów ochrony biologicznej, producentów biologicznych środków ochrony roślin oraz polskich organizacji producentów roślin rolniczych i ogrodniczych
(koordynatorem prac zespołu jest prof. Małgorzata
Bzowska-Bakalarz z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie), wystąpił do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy oraz do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza
Wojciechowskiego, z apelem o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skali stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce.
Obecnie na polskim rynku znajduje się wiele biologicznych środków ochrony roślin o potwierdzonej skuteczności oraz dostępne są nowoczesne technologie ich
stosowania – zarówno w uprawach pod osłonami, jak też
w sadach, w polowych uprawach warzyw, oraz rolniczych
uprawach wielkoobszarowych. Mimo to biopreparaty
stanowią tylko 2% wszystkich zarejestrowanych ś.o.r.,
podczas gdy na świecie mają już 4% udziału w rynku.
Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienić należy co najmniej dwie: 1) producenci preparatów biologicznych i przedsiębiorstwa świadczące usługi ochrony
upraw metodami biologicznymi nie są w stanie konkurować z koncernami produkującymi chemiczne ś.o.r.;
2) niedostateczne propagowanie metod biologicznych
i niski poziom wiedzy rolników w zakresie możliwości
ochrony biologicznej upraw.
Tymczasem biologiczna ochrona upraw to niewątpliwe korzyści dla środowiska oraz dla konsumentów żywności ponieważ:  nie prowadzi do skażenia
środowiska i niszczenia organizmów pożytecznych;
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czesnej wiedzy i świadomości, w zakresie biologicznych środków i metod ochrony roślin.
stworzenie krajowego programu wspierania zabiegów biologicznych – w formie dofinansowania – na
wzór programów wprowadzonych w innych krajach
UE (jak np. w Czechach, Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji czy Belgii), a także poza Unią (jak np.
w Szwajcarii), będzie skuteczną zachętą dla rolników
do stosowania zabiegów ochrony biologicznej.
Interwencję w tej sprawie zamieściliśmy również
w formularzu zgłaszania propozycji zmian w planie
strategicznym WPR. Treść stanowiska oraz tekst interwencji dostępny jest na naszej stronie internetowej
w zakładce Interwencje: Zachęcamy do wsparcia działań

prowadzących do zwiększenia skali stosowania biologicznej
ochrony upraw, 12-02-2021.

 eliminuje problemy powstające przy stosowaniu pestycydów takie jak: fitotoksyczność i uodpornianie się
szkodników i patogenów na chemiczne substancje aktywne;  pozwala na uzyskanie wysokiej jakości plonu
bez toksycznych pozostałości;  sprzyja spełnianiu założeń rolnictwa ekologicznego oraz integrowanej ochrony roślin;  pozwala na zachowanie i/lub zwiększenie
bioróżnorodności;  jest bezpieczna dla zdrowia ludzi,
zwierząt i środowiska, w tym również dla pożytecznych
organizmów oraz dla gatunków zapylających.

Podsumowując I etap konsultacji społecznych
MRiRW poinformowało, że do 15.02.2021 r. wypłynęło 3,5 tys. wniosków, propozycji i postulatów do projektu planu strategicznego WPR, z których najwięcej
zgłosiły osoby fizyczne, czyli rolnicy i mieszkańcy
obszarów wiejskich (30%). W konsultacjach uczestniczyło wiele organizacji i związków rolniczych, instytutów i ośrodków doradztwa rolniczego.

Jako samorząd rolniczy województwa małopolskiego w pełni popieramy ideę podjęcia działań, które zwiększą skalę stosowania biologicznych metod
i środków ochrony roślin w naszym kraju.
Małopolska Izba Rolnicza jest jednym z sygnatariuszy stanowiska wystosowanego przez ww. zespół,
przesłanego w dn. 14.01.2021 r. do Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej
MRiRW. Głównym postulatem tego stanowiska jest
utworzenie odrębnego ekoschematu dedykowanego
biologicznym metodom ochrony roślin, którego celem
będzie ograniczenie stosowania chemicznych substancji
do zwalczania agrofagów poprzez:
wprowadzenie dofinansowania dla biologicznych
metod i biologicznych ś.o.r., w uprawach rolniczych
i ogrodniczych, do 60% poniesionych kosztów (netto), udokumentowanych rachunkiem, wystawionym
na beneficjenta;
wprowadzenie dopłat (np. w ramach płatności bezpośrednich) dla producentów korzystających z profesjonalnych usług wykonywania biologicznych zabiegów ochrony roślin przy użyciu specjalistycznego
sprzętu, który jest wykorzystywany tylko do aplikacji
określonego biologicznego preparatu;
wsparcie rolników w ramach interwencji Doskonalenie zawodowe rolników; Kompleksowe doradztwo
rolnicze i Doskonalenie zawodowe kadr doradczych
(II filar), z uwagi na konieczność poszerzania nowo-

Dopiero druga wersja Planu, po zawarciu w nim
uwzględnionych uwag i postulatów, będzie uzupełniona o środki finansowe i propozycje stawek płatności.
Główne obszary, nad którymi w szczególności prowadzone będą dalsze prace to:
rozwiązania, które umożliwią szczególne wsparcie gospodarstw rodzinnych, które czerpią dochody z pracy
w rolnictwie i potrzebują wsparcia na dalszy rozwój;
dobrostan zwierząt jako jeden z potencjalnych ekoprogramów, co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej rolników rzeczywiście zajmujących się produkcją zwierzęcą;
wymiana pokoleń – przygotowanie rozwiązań, które
z jednej strony zachęcą młodych rolników do przejmowania gospodarstw, a jednocześnie dadzą alternatywę ich rodzicom.
Wyniki wszystkich konsultacji, również tych na poziomie UE, będą podstawą do przygotowania finalnego
projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.
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Rola rolnictwa w Zielonym Ładzie

Przywracanie przyrody do naszego życia
– unijna strategia na rzecz bioróżnorodności

E

uropejski Zielony Ład
to nowa, niezwykle ambitna strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Jej celem jest głęboka,
proekologiczna przebudowa
gospodarki UE, która z trzeciego, największego źródła
emisji gazów cieplarnianych
Małgorzata Kulgawczuk
na świecie, ma w ciągu trzech
Biuro MIR w Miechowie
dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie.
W tym celu konieczne jest wprowadzenie szeregu usprawnień i zmian, dzięki którym realizacja tych
założeń stanie się możliwa. Podstawą planu jest przekształcenie obecnej gospodarki na czystą gospodarkę
o obiegu zamkniętym, ochrona bioróżnorodności oraz
zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu,
w maju 2020 r., KE opublikowała
Strategię Różnorodności Biologicznej
w UE na okres do roku 2030.

Różnorodność biologiczna to fundament życia. Jest
niezbędna zarówno ludziom, jak i środowisku. Stanowi nieodzowny czynnik w walce ze zmianami klimatu.
Jest ważna dla ludzkiego zdrowia oraz dla gospodarki.
Jednakże ubywa jej w zastraszającym tempie. W ciągu
ostatnich 40 lat łączna wielkość populacji dzikich gatunków na świecie zmniejszyła się o 60%. Utrata bioróżnorodności i kryzys klimatyczny są powiązanymi ze
sobą zjawiskami, które wpływają na siebie negatywnie.
Odbudowa lasów, rekultywacja gleb i terenów podmokłych oraz tworzenie terenów zielonych, to według KE
niezbędne czynniki przeciwdziałania zmianie klimatu,
których wdrożenie konieczne jest do 2030 r.
Główne elementy strategii na rzecz bioróżnorodności:
objęcie ochroną co najmniej 30% gruntów i 30%
mórz w Europie;
zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych;
powstrzymanie spadku liczebności i ochrona owadów zapylających;
ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50%;
przywrócenie co najmniej 25 tys. km rzek w UE do stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących;
zasadzenie 3 mld drzew;
przeznaczenie 20 mld euro rocznie na rzecz bioróżnorodności (funduszy unijnych oraz środków krajowych i prywatnych);
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zapewnienie UE czołowej pozycji na świecie, jeśli
chodzi o reakcję na kryzys w dziedzinie różnorodności biologicznej.
Bioróżnorodność jest ważna dla gospodarki. Jak
twierdzi Światowe Forum Gospodarcze niemal połowa światowego PKB (czyli około 40 bln euro) zależy od
przyrody i jej usług. Wysoce uzależnione od przyrody
są największe sektory: budownictwo, rolnictwo i przemysł spożywczy, które generują ponad 7 bln euro. Dlatego też zdrowe ekosystemy są nieodzowne w odbudowie gospodarczej po pandemii koronawirusa. Korzyści
dla gospodarki wynikające z ochrony różnorodności
biologicznej to m.in.:
zwiększenie rocznych zysków branży żywności pochodzenia morskiego o ponad 49 mld euro poprzez
ochronę zasobów morskich;
oszczędności rzędu 50 mld euro rocznie dla sektora
ubezpieczeń poprzez zmniejszenie strat spowodowanych powodzią dzięki ochronie nadbrzeżnych terenów;
utrzymanie wartości sześciu branż zależnych od zasobów przyrodniczych, które stanowią ponad 50% ich
wartości: chemikalia i surowce; lotnictwo, podróże
i turystyka; nieruchomości; górnictwo i hutnictwo; łańcuchy dostaw i transport; sprzedaż detaliczna, towary
konsumpcyjne i sektor produktów i usług lifestylowych;
200 – 300 mld euro rocznie wartości wynikającej
z sieci ochrony przyrody Natura 2000.
Według KE utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów są największym zagrożeniem
dla ludzkości w najbliższym dziesięcioleciu. Szacuje
się, że w latach 1997-2011 gospodarka światowa traciła
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na usługach ekosystemowych 3,5-18,5 bln euro rocznie, a na degradacji gleby 5,5-10,5 bln euro rocznie.
Różnorodność biologiczna stanowi podstawę bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie. Zaniechanie działań w zakresie ochrony bioróżnorodności
wpłynie na zmniejszenie plonów i połowów ryb, straty
gospodarcze spowodowane powodziami i innymi klęskami żywiołowymi oraz utratę potencjalnych, nowych źródeł leków. Z kolei odbudowa przyrody wpłynie na lokalny rynek pracy. Szacuje się bowiem, że
sieć Natura 2000 przyczyni się do powstania 104 tys.
bezpośrednich miejsc pracy w zarządzaniu obszara-

mi chronionymi i w działalności związanej z ochroną
przyrody oraz 70 tys. pośrednich miejsc pracy.
Ukierunkowanie WPR UE na przeciwdziałanie
zmianom klimatu oraz ochronę zasobów naturalnych
jest niezwykle ważne zarówno dla obecnych jak i przyszłych pokoleń. Bowiem bez żyznej gleby, wody czy
sprzyjających warunków klimatycznych nie jest możliwa produkcja rolnicza, a co za tym idzie bezpieczeństwo żywnościowe. Jednakże wszelkie działania w tym
zakresie powinny być prowadzone w taki sposób, by
pogodzić cele środowiskowe z warunkami gospodarczymi oraz aspektami ekonomicznymi.
Materiały źródłowe: www.ec.europa.eu/info

* * * * *

Unijna strategia „Od pola do stołu” – co oznacza dla rolników?

S

tale zmieniający się obraz współczesnego świata, problemy które zgotowaliśmy sobie i planecie w dążeniu
do pomnażania zysków, w pogoni za łatwiejszym i wygodniejszym życiem, które miał
nam umożliwić rozwój technologiczny, sprawiły, że znaKatarzyna Pniak
leźliśmy się w miejscu wymaBiuro MIR w Krakowie
gającym od nas, jako ludzkości, podjęcia niezmiernie ważnych i trudnych decyzji.
Jak wyżywić rosnącą liczbę obywateli przy kurczącym się areale ziemi? Przy klimacie który coraz bardziej nam nie sprzyja, na zmianę dotykając nas jeśli nie
powodziami to suszą, jeśli nie gradobiciem to trąbami
powietrznymi, które w naszej szerokości geograficznej
są zjawiskiem nowym? W krajach członkowskich Unii
Europejskiej trwają więc intensywne dyskusje co robić,
aby dzięki produkcji rolniczej zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i jednocześnie dążyć do osiągniecia
neutralności klimatycznej (w skrócie: równowagi pomiędzy emisjami gazów cieplarnianych spowodowanymi działalnością człowieka, a możliwością planety do
ich pochłaniania). Dokonanie tego będzie bardzo trudne, gdyż z jednej strony rolnictwo ma znaczny udział
w emisji gazów cieplarnianych, z drugiej jest niejako
ofiarą, ale też zakładnikiem różnych organizacji walczących o poprawę klimatu.
Projektowany przez UE Nowy Zielony Ład jest założeniem długofalowym, opartym na stopniowym
wdrażaniu założeń środowiskowych, prozdrowotnych
i ekologicznych. Państwa Wspólnoty Europejskiej mają
się nim kierować do 2050 r., a jego główne priorytety
to dbałość o klimat przy jednoczesnym zapewnieniu
zdrowej i przystępnej cenowo żywności.

Niektóre jego cele jak: rozwój gospodarstw ekologicznych, czy znaczne (o 50%) zmniejszenie stosowania
pestycydów planuje się osiągnąć już w 2030 r. Mimo, że
transformacja UE w kierunku zrównoważonej produkcji żywności rozpoczęła się w wielu obszarach (m.in.
w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
ograniczenia marnowania żywności, wspierania bioróżnorodności, promowania gospodarki cyrkularnej*,
to systemy żywnościowe pozostają nadal jednym z waż-
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nych czynników wpływających niekorzystnie na klimat
i degradację środowiska. By ten negatywny wpływ rolnictwa na środowisko ograniczyć, należy pilnie zmniejszyć stosowanie pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych używanych w hodowli zwierząt, poprawić
dobrostan zwierząt, ograniczyć nadmierne nawożenie,
przywrócić ziemi stan różnorodności biologicznej i postawić na rozwój rolnictwa ekologicznego. W tym celu
Komisja Europejska opracowała i przedstawiła w ramach Europejskiego Zielonego Ładu dwie strategie:
„Na rzecz bioróżnorodności” oraz „Od pola do stołu”.

* Gospodarka cyrkularna (gospodarka w obiegu zamkniętym) –

zakłada, że surowce i produkty pozostaną w obiegu tak długo
jak jest to możliwe, zaś ich wartość będzie maksymalizowana.
Obecnie przemysł działa w oparciu o liniowy model konsumpcji
zasobów, który w skrócie opisuje zasada „weź, zużyj, wyrzuć”.
W efekcie funkcjonowania takiego modelu zasoby naturalne się
kurczą, a ilość wytwarzanych odpadów rośnie. Organizacja Circle Economy po przeanalizowaniu danych z różnych stron świata,
dotyczących m.in. zużycia zasobów, produkcji odpadów i ich
ostatecznego zagospodarowania podała, że globalna gospodarka jest cyrkularna tylko w 9,1%. Oznacza to, że aż 90,9% odpadów jest marnotrawionych tworząc potężną cyrkularną lukę.

Obydwie strategie mają przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie
zmienić obecny, unijny system żywnościowy na model
bardziej zrównoważony. Strategia „Od pola do stołu”
jako podstawowy cel określa bezpieczeństwo żywnościowe, jednak niemniej ważnymi jej celami są:
zapewnienie wystarczającej ilości pożywnej i przystępnej cenowo żywności,
ograniczenie pestycydów i nawozów sztucznych,
tak by dążyć do osiągnięcia zrównoważonej produkcji rolniczej,
zwiększenie do 25% areałów rolnych z przeznaczeniem na produkcję ekologiczną,
propagowanie bardziej zrównoważonej konsumpcji
żywności i zdrowego odżywiania,
ograniczanie strat żywności i jej marnotrawienia,
przeciwdziałanie fałszowaniu żywności w łańcuchu
dostaw,
poprawa dobrostanu zwierząt.
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W ramach strategii „Od pola do stołu” ustanowiono nowe podejście mające na celu zagwarantowanie, by
rolnictwo, rybołówstwo i akwakultura przyczyniły się
do redukcji gazów cieplarnianych do 50 lub nawet 55%
w porównaniu z poziomem z lat 90-tych XX w. To, że
wraz ze zmianami klimatu będziemy mieć coraz większy problem z produkcją żywności widoczne jest już
dzisiaj: niekorzystne zdarzenia atmosferyczne co roku
niweczą starania wielu producentów rolnych, by zebrać
oczekiwane plony. Co roku wiele tysięcy hektarów pustynnieje, lub w wyniku powodzi lub nieokiełznanych
pożarów, zostają na jakiś czas wyłączone z produkcji
rolniczej. Zjawiska te się nasilają, a my musimy sobie
zdawać sprawę z tego, że możliwość wyżywienia coraz
większej liczby ludności będzie możliwa tylko wtedy, gdy
z większym poszanowaniem, wiedzą i zaangażowaniem
będziemy wspomagać naturalne zdolności gleby do wydawania plonów i regeneracji. Zrozumienie, że zrównoważony system żywnościowy będzie miał zasadnicze
znaczenia dla poprawy klimatu i środowiska w którym
żyjemy, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości
naszego życia i zdrowia, jest bardzo ważne. Nie wyklucza on możliwości zwiększenia dochodów producentów
rolnych, poprzez wzmocnienie konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Nadchodzące zmiany będą wymagały dużego zaangażowania, zarówno rolników jak
i doradców, w pogłębianie wiedzy dotyczącej zasad produkcji roślinnej bez użycia chemicznych ś.o.r., lub przy
ich znacznym ograniczeniu, i przejścia na niechemiczne metody ochrony, opierające się w dużej mierze na
odpowiednio dobranych zabiegach agrotechnicznych.
Niektóre sieci handlowe podejmują już działania,
które wpisują się w ideę strategii „Od pola do stołu”.
Jednym z nich jest pomysł na promowanie żywności
produkowanej przez lokalnych rolników. W sklepach
sieci Carrefour pojawiły się specjalnie oznakowane
stoiska – „Prosto z pola do 50 km” i „Jakość z natury”
– z produktami od rolników zamieszkujących w promieniu 50 km od sklepu. Założeniem tego projektu jest
skracanie łańcucha dostaw oraz rozwój bezpośredniej
współpracy z lokalnymi rolnikami. Czyli produkt od
lokalnego producenta ma zastąpić część asortymentu
dostarczanego z magazynu centralnego sieci. W ten
sposób ogranicza się również nadmierną logistykę. Takie działanie wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom
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klientów, którzy są coraz bardziej świadomi swoich
wyborów i ich wpływu na naszą planetę.
W Informatorze MIR nr 55(62) Lato 2020 opisaliśmy gospodarstwo pana Roberta Stojka z powiatu olkuskiego, który wraz z dwoma innymi rolnikami zdecydował się przystąpić do projektu Carrefour. W przypadku
pana Roberta nastąpiło to w maju 2020 r., chociaż proces
przygotowania gospodarstwa, uzyskania wszelkiego rodzaju pozwoleń, zaczął się kilka miesięcy wcześniej. Produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, niemal całkowita samowystarczalność paszowa, a co za tym idzie
żywienie paszami bez GMO i chów bez antybiotyków,
to główne czynniki, które pozwoliły mu spełnić ostre
wymogi stawiane przez sieć. Po niemal roku funkcjonowania w tym systemie pan Robert może powiedzieć, że
jest zadowolony z podjętej współpracy. Co prawda stale
musi utrzymywać wysokie standardy produkcji, która
podlega kontrolom, jednak gwarantuje mu to w miarę
dobre dochody, pewność odbioru towaru i satysfakcję,
że produkuje żywność wysokiej jakości. W rozmowie ze
mną stwierdził, że produkcja żywności może być jednocześnie tradycyjna i nowoczesna i, że w jego przypadku,
te dwa określenia nie tylko się nie wykluczają, ale nawzajem uzupełniają. Można bowiem produkować zdrową
żywność w zgodzie z naturą, nie rezygnując z ułatwień,
które dają nam nowoczesne urządzenia.

Po wysłuchaniu webinarium na kanale YouTube,
w dniu 4 marca br., z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa
UE, zauważyłam, że gospodarstwo pana R. Stojka dobrze
wpisuje się w planowaną politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Komisarz Janusz Wojciechowski stwierdził
między innymi, że UE zamierza promować rolników
chcących „ścigać się” na jakość, a nie na ilość w produkcji żywności. KE zależy, aby rolnictwo było bardziej
przyjazne dla środowiska, ale i dla rolników. Cel ten należy osiągnąć zachętami, nie nakazami i zakazami.

Wysoka emisja gazów cieplarnianych występuje
głównie w zachodniej Europie, również w rolnictwie, i związane to jest z bardzo dużą koncentracją
produkcji zwierzęcej. Przykładowo: średnia unijna
emisja CO2 wynosi 2,5 tony, najwięksi jej emitenci
w sektorze rolnym to Holandia – 10 ton, Belgia –
7 ton (związane to jest z intensywnością produkcji
zwierzęcej w sztukach w przeliczeniu na 100 ha).
Nasz kraj jest nadal poniżej unijnej średniej.
W Polsce mamy w dużej mierze model rolnictwa
oparty na małych i średnich gospodarstwach rolnych,
które same nie przetrwają, jednak po otrzymaniu odpowiedniego wsparcia mogą być produktywne i wytwarzać dobrą żywność. Np. w wielkotowarowej produkcji wieprzowiny Polska spadła z 10 na 16 miejsce.
Jednak, jeśli niewielkie gospodarstwa się wyspecjalizują w produkcji – co prawda pracochłonnej, jednak wysokiej jakości żywności – może to być dużą szansą dla
naszych producentów. Pan Komisarz zaznaczył również, że główna ofensywa w hodowli zwierząt będzie
polegać na zwiększeniu dobrostanu zwierząt, nie ma
w planach zamykania produkcji zwierzęcej. Na ograniczenie produkcji zwierzęcej może mieć wpływ zwrot
w podejściu do prozdrowotnego żywienia polegający
na ograniczaniu spożycia mięsa na korzyść warzyw
i owoców. Jednak i tutaj konsumenci kierują się ku produkcji, jeśli nie całkowicie ekologicznej to takiej, gdzie
ograniczone jest stosowanie chemicznych środków
ochrony roślin. Jak wcześniej wspomniano, takie przestawienie produkcji dla wielu rolników może być dość
trudne. UE planuje więc wsparcie rolników poprzez
system dopłat celowych w kierunku zwiększenia użycia biologicznych metod ochrony roślin oraz przestrzegania zasad agrotechnicznych, ograniczających występowanie chorób i szkodników w uprawach (takich jak:
odpowiedni termin siewu, dobór odmian odpornych
na stresy abiotyczne i tolerancyjnych na agrofagi, wykorzystanie płodozmianu w celu zwalczania chorób,
szkodników i chwastów, rodzaj orki.)
Problemem rolnictwa jest jego nadmierne uzależnienie od zewnętrznych rynków. Dziś Europa w tym
względzie jest samowystarczalna, jednak czy to się nie
zmieni, gdy przeznaczymy 25% powierzchni rolnych na
rolnictwo ekologiczne? Co prawda popyt na żywność
ekologiczną w UE jest coraz większy, jednak wytworzenie jej jest po prostu bardziej kosztowne, a produktywność niekiedy 2-4 razy niższa niż produkcji konwencjonalnej. Musi się to więc zrównoważyć wzrostem
cen żywności. Tak więc KE powinna obrać wyważony
kierunek, który jednocześnie zabezpieczy interesy rolników i konsumentów, a przy tym będzie przyczyniać
się do ratowania naszej planety.
Materiały źródłowe:
www.tygodnik-rolniczy.pl; www.eurlex.europa.eu;
www. naukawpolsce.pap.pl; www.youtube.com;
www.senat.gov.pl; www. circularhotspot.pl.
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Jaka będzie przyszłość w ochronie roślin?

Czy

zrównoważone stosowanie pestycydów to
przyszłość ochrony roślin? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli eksperci, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w naszym webinarium nt. konsekwencji wycofywania z użycia substancji czynnych
wykorzystywanych do produkcji środków ochrony
roślin (ś.o.r.), które odbyło się 24 lutego br.

Swoimi obawami i wątpliwościami podzielił się
z nami prof. Marek Mrówczyński, Dyrektor IOR-PIB
w Poznaniu, przedstawiając naukowe fakty oraz problemy, z którymi będą musieli się zmagać praktycy:

To ważny i aktualny problem, z którym już dziś
mierzą się nasi rolnicy. W 2020 r. MRiRW wycofało
z listy dopuszczonych do stosowania ś.o.r. 237 środków (99 fungicydów, 58 insektycydów, 56 herbicydów
i 24 regulatory wzrostu). W latach 2021-2022 wycofanych zostanie kolejnych 10 substancji czynnych,
a w związku z tym 287 zarejestrowanych obecnie
preparatów w tym: 150 fungicydów, 115 herbicydów
i 19 insektycydów (tab. poniżej). Problem będzie narastał, ponieważ zgodnie z założeniami Europejskiego
Zielonego Ładu, w nadchodzącej dekadzie stosowanie
pestycydów będzie sukcesywnie ograniczane, tak aby
w 2030 r. ich zużycie było o połowę mniejsze niż obecnie. Co więcej z asortymentu ś.o.r. zniknie również
wiele zapraw nasiennych, których stosowanie uważane
jest za działanie proekologiczne. Jak w związku z tym
będzie wyglądała przyszłość w ochronie roślin? Jakie
działania należy podejmować, aby sektor rolny mógł
produkować wystarczającą ilość żywności?
Terminy wycofywania ze stosowania substancji czynnych środków ochrony roślin w latach 2021-2022
Końcowy termin
stosowania

Substancja
czynna

Liczba
zarejestrowanych
preparatów

Rośliny rolnicze

Agrofagi
mszyca, omacnica prosowianka, pchełka
burakowa, ploniarka zbożówka, śmietka
ćwiklana, stonka kukurydziana, stonka
ziemniaczana

3 lutego 2021 r.

tiachlopryd

13 insektycydów

burak cukrowy, kukurydza,
rzepak, ziemniak

20 lipca 2021 r.

beta-cyflutryna

6 insektycydów

burak cukrowy, groch, len,
pszenica, rzepak, ziemniak

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny,
mszyce, pchełka burakowa, pchełka kapuściana,
skrzypionki zbożowe, stonka ziemniaczana

1 września 2021 r.

chlorosulfuron

11 herbicydów

jęczmień, owies, pszenica,
pszenżyto, żyto

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

17 września 2021 r.
5 października 2021 r.

bromoksynil

15 herbicydów

kukurydza

chwasty dwuliścienne

benalaksyl

2 fungicydy

alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka

19 października 2021 r.

tiofanat
metylowy

25 fungicydów

ziemniak
bobik, burak cukrowy,
groch, jęczmień, łubiny,
pszenica, pszenżyto,
rzepak, soja, żyto

30 października 2021 r.

fenpropimorf

9 fungicydów

burak cukrowy, jęczmień,
pszenica, pszenżyto, żyto

różne patogeny

30 listopada 2021 r.

mankozeb

62 fungicydy

pszenica, ziemniak

alternarioza ziemniaka, septorioza liści pszenicy,
zaraza ziemniaka

1 marca 2022 r.

epoksykonazol

52 fungicydy

burak cukrowy, jęczmień,
pszenica, pszenżyto, żyto

różne patogeny

glifosat

89 herbicydów

różne rośliny

różne patogeny

15 grudnia 2022 r.
Razem

10

284

Opracowanie: prof. M. Mrówczyński, IOR-BIP w Poznaniu.
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różne patogeny

Jaka będzie przyszłość w ochronie roślin?
W drugiej części spotkania dr Michał Pniak, z BIOCONT Polska, przedstawił nieco inne, bardziej optymistyczne spojrzenie na to, w jakim kierunku zmierza
i jak będzie wyglądała ochrona roślin w niedalekiej
przyszłości. Choć na dzień dzisiejszy sama biologiczna ochrona roślin – jako zasób dostępnych preparatów
stosowanych do zwalczania/ograniczania organizmów
szkodliwych występujących w uprawach, szczególnie
roślin rolniczych – nie stanowi jeszcze skutecznej alternatywy dla środków chemicznych, to nie ma wątpliwości, że biopreparaty powinny być coraz powszechniej
stosowane, wymiennie z chemicznymi ś.o.r. Już dziś
wiele z nich doskonale sprawdza się w ochronie upraw
sadowniczych i ogrodniczych (szczególnie pod osłonami), a branża biologicznych środków ochrony roślin
dynamicznie się rozwija, co z pewnością zaowocuje
większą liczbą dostępnych preparatów, o coraz szerszym spektrum działania.

Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcamy
do obejrzenia wykładów na naszym kanale na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCnnYdbLZysmDfGtbMBebMhg/videos. Na kanał szkoleniowy można wejść poprzez stronę internetową MIR: https://mir.krakow.pl, wy-

starczy kliknąć w ikonkę (logo YouTube) znajdującą się
w prawym górnym rogu, a następnie odszukać nagrania:

Aspekty ekologiczne, środowiskowe i ekonomiczne
wycofywania substancji czynnych środków ochrony
roślin i konsekwencje dla ochrony roślin rolniczych
– prof. M. Mrówczyński, Dyrektor IOR-PIB w Poznaniu.
Znaczenie zapraw nasiennych w ochronie upraw rolniczych i skutki ich wycofywania – prof. M. Mrówczyński.
Biologiczne środki ochrony roślin – skuteczna alternatywa dla pestycydów (?) stosowanych w ochronie kukurydzy oraz w sadownictwie i ogrodnictwie
– dr M. Pniak, BIOCONT POLSKA Sp. z o.o.
Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie

* * * * *

Coraz mniej substancji czynnych, stosowanych w środkach ochrony roślin,
dopuszczonych do użytku

W

spółczesny rolnik musi w uprawach sadowniczych i ozdobnych. Tiachlopryd
zmierzyć się z coraz znajdował się w ponad 60 insektycydach stosowanych
większą liczbą przeciwności. do ochrony ww. roślin.
Od wielu lat takim problemem
Kolejną wycofaną substancją będącą składnikiem
są skutki zmiany klimatu: suwielu insektycydów jest beta-cyflutryna. Insektycydy
sza, ulewne deszcze lub inne
zawierające tę substancję stosowane są w m.in. upraniekorzystne zjawiska atmosferyczne, które wpływają na wach warzyw kapustnych, cebuli, czosnku, grochu
jakość upraw. „Koszyk pro- oraz roślin rolniczych. Środki te mogą być sprzedawablemów” uzupełniają coraz to ne i dystrybuowane do dnia 30 maja 2021 r. Końcowy
Dorota Korepta-Kura
inne choroby i szkodniki ro- termin ich stosowania przechowywania i unieszkodliBiuro MIR w Krakowie
ślin oraz ich uodparnianie się wiane upływa 20 lipca 2021 r.
na stosowane preparaty.
Z rynku zniknie także benalaksyl będący składnikiem
fungicydów stosowanych w ochronie ziemniaków,
Od kilku lat rolnicy borykają się z kolejnym problepomidorów
i cebuli. Istniejące zapasy ś.o.r. w skład, któmem – z coraz mniejszą liczbą środków ochrony roślin
(ś.o.r.), które można stosować w ochronie warzyw, sa- rych wchodzi powyższa substancja czynna mogą być
sprzedawane do 15 sierpnia 2021 r. natomiast ostateczdów, upraw rolniczych i ozdobnych.
Z powodu nieodnowienia zatwierdzeń substancji ny termin na ich zastosowanie, po którym nie można go
czynnych przez Parlament Europejski, państwa człon- również przechowywać, to 5 października 2021 r.
Od 17 września 2021 r. nie będzie można stosować
kowskie UE zostały zobowiązane do wycofania zezwobromoksynilu
będącego substancją czynną herbicyleń na wprowadzanie ś.o.r. do obrotu, w skład których
dów
wykorzystywaną
w uprawach kukurydzy i cebuli.
wchodzą przedmiotowe substancje czynne. Z uwagi na
to MRiRW ustanowiło terminy sprzeLiczba zarejestrowanych środków ochrony roślin
daży i dystrybucji ś.o.r. zawierających
Po wycofaniu
wycofywane substancje oraz graniczRodzaj środka
Początek 2021 r.
Koniec 2022 r.
substancji czynnych
ne terminy, do których środki na bazie
776
622
351
tych substancji mogą być stosowane, fungicydy
herbicydy
1026
808
673
przechowywane i unieszkodliwiane.
insektycydy
310
302
250
3 lutego 2021 r. minął ostateczny
moluskocydy
41
41
41
termin stosowania tiachloprydu, storegulatory
wzrostu
145
146
146
sowanego do zwalczania szkodników
107
105
25
ssących i gryzących w uprawach rze- zaprawy nasienne
razem
2405
2025
1486
paku, ziemniaków, kukurydzy, buraka cukrowego, grochu, warzyw oraz Opracowanie: prof. M. Mrówczyński, IOR-BIP w Poznaniu.
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Jak tworzyć krótkie łańcuchy dostaw
Sprzedaż i dystrybucja tych środków może odbywać się
do 31 lipca br.
Tiofanat metylowy stosowany w ochronie roślin
przed chorobami grzybowymi: prewencyjnie do zaprawiania nasion i do odkażania podłoża; interwencyjnie
do ochrony upraw rolniczych i ogrodniczych, będzie
dostępny w sprzedaży do 31 sierpnia 2021 r., a jego stosowanie możliwe jest do 19 października 2021 r.
Kolejną ważną i skuteczną substancją czynną wycofaną z użycia jest mankozeb. Powszechnie wykorzysty-

wany przede wszystkim w programie ochrony ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie, ale także stosowany zapobiegawczo do ograniczania szerokiego spektrum patogenów grzybowych w uprawie roślin
warzywnych, rolniczych, sadowniczych i ozdobnych.
Wraz z wycofaniem tej substancji zniknie z rynku kilkadziesiąt fungicydów. Zgodnie z rozporządzeniem KE
środki wyprodukowane na bazie tej substancji mogą
być sprzedawane do 4 lipca 2021 r., a zapasy powinny
zostać zużyte nie później niż 4 stycznia 2022 r.
Materiały źródłowe: www.gov.pl.

* * * * *

Współpraca się opłaca – czyli jak rolnicy mogą sprzedawać więcej
swoich produktów bezpośrednio konsumentom

26

stycznia br. Małopolska
Izba Rolnicza zorganizowała szkolenie na internetowej platformie YouTube
na temat różnych możliwości
sprzedaży produktów rolnych
bezpośrednio konsumentom.
Szkolenie poprowadził pan
Rafał Serafin – Prezes Fundacji Partnerstwo dla ŚrodoJolanta Jop
Biuro MIR w Nowym Sączu
wiska oraz firmy społecznej
Iso-Tech, która projektuje
rozwiązania informatyczne i organizacyjne dla inicjatyw Krótkie Łańcuchy Żywności. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób.
Zapis ze szkolenia jest nadal dostępny na naszym
kanale na YouTube: https://youtu.be/Xf1MiyxZEMs.
Nasz ekspert przedstawił podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej, możliwe formy dystrybucji/sprzedaży żywności bez pośredników (dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny,
działalność marginalna, lokalna, ograniczona) oraz
szeroko omówił program „Współpraca”.
Wybór jednej z form sprzedaży produktów rolniczych zależy od indywidualnej decyzji rolnika, który
zamierza wprowadzać na rynek określony rodzaj żywności. Wymienione wyżej formy sprzedażowe nie tylko
ułatwiają sprzedaż, ale też stwarzają szansę rolnikom
ekologicznym zwiększenia swojej oferty na rynku.
W związku z tym pozwalają na zwiększenie dochodów.
Mogą również zachęcać rolników produkujących żywność metodami tradycyjnymi (gospodarstwa nieposiadające certyfikatu ekologicznego) do przystąpienia do
systemu rolnictwa ekologicznego. Warunkiem rozpoczęcia działalności w zakresie wytwarzania i sprzedaży
produkowanej w gospodarstwie żywności jest spełnienie określonych wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, bezpieczeństwa żywności i prawa podatkowego.
16

Konieczne jest zawiadomienie o rozpoczęciu sprzedaży
właściwego powiatowego inspektora sanitarnego (SANEPID) lub powiatowego lekarza weterynarii. Celem
rejestracji jest umożliwienie organom urzędowej kontroli i posiadanie wiedzy o lokalizacji gospodarstwa.
Krótkie łańcuchy dostaw to ważny temat dotyczący
wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej. Obecnie
funkcjonują różne rodzaje krótkich łańcuchów dostaw żywności, począwszy od sprzedaży bezpośredniej
w gospodarstwie, po zbiorową sprzedaż bezpośrednią,
zakupy internetowe, żywienie zbiorowe, na dystrybucji
do sklepów czy supermarketów kończąc. Rolnicy mogą
sprzedawać na lokalnych targach czy imprezach regionalnych. Mogą także łączyć się i sprzedawać wspólnie
produkty od innych rolników, tworząc tym samym
własny punkt sprzedaży (np. Paczka od Rolnika z regionu Zakliczyna, Targ Pietruszkowy w Krakowie, Klub
Zakupowy Koszyk Lisiecki, Eko Bazarek w Tarnowie).
Rolnicy powinni być zainteresowani skracaniem łańcucha dostaw produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, poprzez unikanie pośredników, gdyż
im dłuższy łańcuch, tym niższe marże na każdym etapie oraz droższy produkt.
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Jak tworzyć krótkie łańcuchy dostaw

Nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania "Współpraca" –
Krótkie Łańcuchy Dostaw prowadzi
ARiMR od 29 marca do 12 maja 2021 r.
Wszystkie dokumenty aplikacyjne, stanowiące
podstawę do ubiegania się o przyznanie wsparcia,
dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Pan Serafin omówił również działanie „Współpraca”
objęte PROW na lata 2014-2020. Umożliwia ono wsparcie finansowe między innymi dla rozwiązań krótkich
łańcuchów żywności dla lokalnych rynków. Podstawą
uzyskania dofinansowania jest stworzenie grupy rolników (tzw. grupy operacyjnej), którzy wspólnie będą dostarczać produkty żywnościowe do konsumentów. Jest
to duża szansa dla rolników, którzy będą mogli wypromować swoje produkty i tym samym zwiększyć swoją
konkurencyjność na rynku. Pomoc będzie przyznawana
na operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich
łańcuchów dostaw polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem
żywności a konsumentem, w sposób minimalizujący
liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie.
Pomoc na operację tworzenia
krótkich łańcuchów dostaw
jest przyznawana w formie ryczałtu w wysokości:
• 325 000 zł – w przypadku zakupu środka transportu,
• 280 000 zł – w pozostałych przypadkach.

Pomoc przyznaje się, jeżeli:
☑ jest realizowana przez grupę minimum 5 rolników;
☑ przedsięwzięcie będzie realizowane w nie więcej niż
dwóch transzach;
☑ złożenie wniosku o płatność pierwszej transzy nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
a wniosek drugiej transzy – po zakończeniu operacji
i spełnieniu warunków przyznania pomocy (nie później niż po 12 miesiącach);
☑ koszty planowane obejmują:
a) rozwiązania informatyczne takie jak narzędzia in-

ternetowe do sprzedaży online lub narzędzia internetowe wspierające sprzedaż oparte na platformie
sprzedażowej, koszty e-sklepu, wykup domeny, serwera, oraz prace informatyczne;
b) wynajem powierzchni magazynowych, sprzedażowych i punktów odbioru, dostosowanie pomieszczeń do wymogów jakościowych (koszty wdrożenia
systemu jakości dopasowanego do rodzaju produktu, w celu rozszerzania rynków zbytu);
c) wyposażenie pomieszczeń magazynowych, sprzedażowych i punktów odbioru (artykuły i narzędzia
potrzebne w procesie magazynowania, pakowania
i konfekcjonowania) np. lodówki, regały do wystawiania produktów, kartony, skrzynki, palety, pakowarki próżniowe, urządzenia usprawniające logistykę magazynowania produktów, itp.;
d) badania związane z wprowadzaniem oraz kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zgodności z przepisami sprzedaży bezpośredniej i podatkowymi, oraz badania i analiza rynku (eksperci
i specjaliści z wymienionego zakresu, prace zlecane
jednostkom specjalistycznym jak np. badania wody,
produktów, rynku, itp.);
e) koszty związane z zakupem lub wynajmem środków transportu np. samochody-chłodnie, samochody dostawcze, samochody-sklepy tzw. food trucki,
zakupem lub wynajmem maszyn lub urządzeń do
przechowywania, pakowania, przetwórstwa, itp.;
f) obsługę i rozwój punktów sprzedaży oraz kanałów
dystrybucji (koszty osobowe).
Wniosek składa grupa operacyjna, która wyznacza
lidera ze swojego grona do prowadzenia rozliczeń i raportowania. W skład grupy musi wejść co najmniej 5 rolników. Premiowane będą grupy, w których będzie więcej
niż 10 rolników. Dodatkowe punkty przyznawane są za
rolników posiadających certyfikat rolnictwa ekologicznego czy też certyfikat jednego z krajowych lub unijnych
systemów jakości. Rolnicy muszą również wykazać, że
prowadzą sprzedaż bezpośrednią na podstawie jednej
z 4 form legalnej sprzedaży bezpośredniej (tj. RHD,
MOL, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie).
Poza rolnikami, w grupie mogą uczestniczyć inne
podmioty (np. samorząd, izba rolnicza, organizacja pozarządowa, uczelnia, ODR, przedsiębiorcy).
W grupie operacyjnej wymagany jest podmiot, który podpisze weksel za wszystkich do kwoty dotacji.
W innym przypadku wszyscy członkowie grupy muszą
podpisać weksel do wysokości udzielonego wsparcia finansowego ze strony programu „Współpraca”.
Materiały źródłowe:
prezentacja R. Serafina; www.arimr.gov.pl.
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Analizy i opinie – o wartości ziemi rolnej

Ziemia rolnicza

Z

iemia, a ściślej grunt rol- sunku do przyszłych pokoleń. Uprawy hydroponiczny, jest podstawowym ne nie zapewnią nam zbóż, okopowych, co najwyżej
środkiem produkcji rolnej. wyprodukują trochę warzyw i owoców. Nowe propoJest to środek niepomnażal- zycje WPR poświęcają znaczną część swoich założeń
ny i w zasadzie nie do odtwo- ochronie ziemi i ekologizacji produkcji rolnej. Wielu
rzenia, gdyż raz stracony dla to się nie podoba, ale pytaniem retorycznym jest, czy
produkcji rolnej do niej nie nie jest to ostatni czas, aby o ziemi myśleć tak, jak jest
powraca. Jest podstawowym to zapisane w tych założeniach.
środkiem produkcji stanoIzba Rolnicza od wielu lat zwraca uwagę decydenwiącym zasadniczy element
Henryk Dankowiakowski
tom,
że nie możemy się godzić na istnienie gruntów
Dyrektor MIR
w strukturze organizacyjnej
źle użytkowanych (odłogów, ugorów) zarastających
każdego gospodarstwa.
inwazyjnymi gatunkami drzew i krzewów (szacuje się,
Ziemia rolna od ponad 2,5 tys. lat na terenie Polski
że w Małopolsce 80 tys. ha jest źle użytkowane).
jest podstawą produkcji żywności. Losy jej władania
Obecnie funkcjonujące prawo słabo obliguje włodai użytkowania to karuzela – od procesu koncentracji do
okresu rozproszenia i rozdrobnienia (latyfundia, par- rzy gminnych do walki z tym problemem. Nasze procelacja, scalenia). Cykl historii się powtarza. Obecnie pozycje o ustanowieniu lokalnych regulacji prawnych
jesteśmy w okresie tendencji zmierzającej do koncen- pozostają bez echa. W przeszłości prawo było bardziej
tracji ziemi w gospodarstwach.
restrykcyjne w stosunku do właścicieli ziemi rolnej źle
Jedno jest pewne – ziemia była zawsze źródłem po- użytkowanej. Po reformie rolnej definiowano to wprost:
żądania, wojen, kryzysów, strajków i głodu. Była jednak ➢ prawo własności rolnej zostało obciążone obowiązzawsze źródłem produkcji żywności. Stosunek do niej
kiem wykonywania go w sposób zgodny ze społeczproducentów i konsumentów wynikał z wielu zdarzeń
nym i gospodarczym interesem Państwa;
historycznych, politycznych i ekonomicznych. Ziemia ➢ ustawa z dn. 26 października 1971 r. o ochronie grunrolna była inspiracją dla wielu pisarzy, malarzy i komtów rolnych i leśnych (art. 16, ust. 1) „właściciel gruntów
pozytorów (Władysław Reymont, Bolesław Prus, Józef
rolnych zobowiązany jest do ich należnego użytkowania”;
Chełmoński, Fryderyk Chopin, Leon Wyczółkowski).
➢
w 1976 r. do Konstytucji PRL wprowadzono zasadę
Jednym słowem, jest bardzo ważnym elementem w żywłaściwego
użytkowania rolniczego gleby jako obociu każdego z nas.
wiązku ogólnonarodowego;
Obecnie w Polsce na jednego mieszkańca przypada
➢
ustawa z dn. 26 marca 1982 r. ograniczała przeznacza0,38 ha ziemi i systematycznie ta wielkość maleje. Przynie ziemi na cele nierolnicze, zapobiegała jej degradacji;
bywa mieszkańców, co w konsekwencji zwiększa powierzchnie inwestycji mieszkaniowej, drogowej i prze- ➢ ustawa z dn. 1 lipca 1982 r. umożliwiła odebranie
mysłowej i tym samym wymusza inCeny ziemi w II kwartale 2020 r. [zł/ha]
tensyfikację produkcji rolnej w celu
pokrycia zapotrzebowania na żywGrunt orny
Województwo
ność zwiększającej się populacji ludzi.
ogółem
dobry*
średni**
słaby***
Dzisiaj żywności nie brakuje,
dolnośląskie
39 484
47 550
39 588
32 962
a wręcz się ją marnuje – statystycznie,
kujawsko-pomorskie
55 456
68 162
55 335
40 519
każdy z nas marnuje ok. 250 kg żywlubelskie
34 130
48 391
34 674
24 739
ności w ciągu roku – to ewidentne
lubuskie
29 738
37 143
31 455
27 850
łódzkie
42
471
57
548
44
876
34 528
marnotrawstwo wody, energii, pracy,
małopolskie
35
343
41
769
32
753
25 714
środków do produkcji, w tym ziemi
mazowieckie
42
599
61
390
43
820
34 119
wykorzystywanej w rolnictwie.
opolskie
49 423
69 512
46 610
31 826
W związku z nadprodukcją żywpodkarpackie
28 613
38 714
26 541
21 000
ności – czy warto jej produkcję ograpodlaskie
44 476
54 000
49 947
35 831
niczać, a zarazem chronić obszary
pomorskie
41 728
56 605
44 246
34 147
ziemi uprawnej? Oczywiście tak –
śląskie
38 108
58 750
38 924
27 952
chronić przed dewastacją, nadmierświętokrzyskie
32 082
40 821
29 708
19 833
nymi inwestycjami, a zarazem dbać
warmińsko-mazurskie
46 254
59 625
48 215
34 680
o jej jakość łącząc nowe technologie
wielkopolskie
63 401
84 927
66 181
45 431
z tradycyjnymi metodami uprawy.
zachodniopomorskie
30 000
35 000
30 000
22 300
POLSKA
48
096
60
490
49
674
35 370
Jeżeli tego nie będziemy robić, bęŹródło:
GUS,
ceny
ziemi
w
II
kwartale
2020
r.
dzie to grzech zaniechania w sto18
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Ceny czynszów dzierżawnych [zł/ha]
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodnio-pomorskie
POLSKA

Użytki rolne

Grunty orne

906
1616
790
750
805
832
906
787
834
674
902
620
876
1071
1434
1190

957
1626
803
750
816
856
947
787
870
685
902
642
876
1089
1471
1219

Źródło: GUS, dane za IV kwartał 2020 r.

gruntów rolnych właścicielom, którzy doprowadzali
ją do degradacji;
➢ ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, wraz z ustawami towarzyszącymi (prawo wodne, prawo geodezyjne, ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne) miały w swym zamierzeniu
grunty rolnicze chronić;
➢ ustawa z dn. 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego stwierdza, że obowiązek prowadzenia
działalności rolniczej dotyczy gospodarstwa rolnego,
w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie
mniejsza niż 1 ha.
W ciągu ostatnich 20 lat w Małopolsce
ubyło z uprawy o ok. 200 tys. ha ziemi.
Izba z obowiązku opiniuje zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, podejmuje decyzje odnośnie zmiany użytkowania lasów, opiniuje zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych.
Mamy świadomość nieuchronnych procesów historycznych i z bólem opiniujemy tysiące hektarów wyłączonych z produkcji gleb I, II, III klasy. Dla tych, którzy
zagospodarowują te tereny sugerujemy, aby chronić
chociaż warstwę gruntów ornych. Bo ona była tworzona przez dziesiątki lat.
Proces lekceważenia gruntów rolnych będzie trwał
do czasu wystąpienia braku żywności. W niedalekiej
przeszłości mieliśmy już przykłady takich zjawisk: wojna w Rwandzie była spowodowana brakiem żywności
dla dużej populacji w stosunku do powierzchni ziemi,
a w czasie II wojny światowej, kiedy brakowało żywności w Anglii, zaorano wszystkie pola golfowe.
Epidemia COVID-19 jest źródłem pytań – co po
pandemii? Czy świat będzie taki sam jak przed nią?

Nie mogę zrozumieć planu WPR na lata
2023-2027 zmierzającego do wyłączenia
Łąki
z produkcji 5% gruntów. To, że dzisiaj je325
steśmy znaczącym eksporterem żywności
882
w UE i na świecie (w 2020 r. Polska uzy400
skała wpływy z eksportu towarów rolnospożywczych w wysokości 34 mld euro;
610
przed wejściem do UE było to tylko
429
3 mld), nie oznacza, że zawsze będzie
680
tak dobrze. Żywności na świecie brakuje
i bogata północ świata, do której należy
383
również Unia Europejska, usprawiedli562
wia swoje sumienie darowiznami żywności dla biednych krajów Sahelu, gdzie na
475
żywność przeznacza się 1 dolara na dzień.
Ciekawym przykładem dbałości o zie890
mię
rolną i systematycznie powiększanie
774
jej
areału
jest rolnictwo Izraela. Państwo,
które
powstało
„z niczego” w 1948 r.,
667
gdzie produkcja rolna odbywa się na piaskach i bagnach, obecnie jest samowystarczalne żywnościowo, za wyjątkiem zbóż, których
produkuje się 50%w stosunku do potrzeb.
Najważniejszą dziedziną gospodarczą Izraela,
w czasach kiedy powstawał, było rolnictwo oparte
o spółdzielcze formy gospodarowania – kibuce. Pierwszy kibuc w Izraelu założyli Żydzi pochodzący z Tarnowa. Dzisiaj Izrael jest potentatem w zakresie produkcji
i eksportu owoców, oraz nowych technologii stosowanych w rolnictwie, np. w zakresie kropelkowego nawadniania roślin, odzyskiwania wody użytkowej oraz
systemów odsalania. Izrael, według mnie, jest przykładem, jak należy chronić to, co jest najcenniejsze, czyli ziemię, i jak dzięki połączeniu nowych technologii
można zmieniać nieużytki w grunty uprawne.
Porzucanie gruntów rolnych pozostaje ważnym
wyzwaniem dla UE i w różny sposób wpływa na poszczególne kraje i regiony, prowadząc do skutków
nieodwracalnych pod względem społecznym i ekologicznym. Obecnie ok. 30% (czyli ok. 56 mln ha)
gruntów rolnych w UE narażonych jest na ryzyko
porzucenia. Szacuje się, że do 2030 r. może zostać
porzuconych ok. 5 mln ha ziemi rolnej, czyli 2,9%
obecnej powierzchni użytków rolnych.
Fragment z komunikatu prasowego nr 36 K. Jurgiela
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu
Europejskiego dn. 24.02.2021 r..

Średnia wartość ziemi w gospodarstwach rolnych
Warmii i Mazur to około 1 mln zł, w województwie
świętokrzyskim i małopolskim 140-172 tys. (źródło:
www.onet.pl, dostęp: 12.02.2021 r.). Trzeba jednak zaznaczyć, o czym nie piszą autorzy tej informacji, że ziemia to
warsztat pracy dla rolnika i generalnie nie należy kolejny
raz antagonizować mieszkańców miast i wsi pieniądzem.
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Ubezpieczenia rolnicze do naprawy – cd.

W

poprzednim numerze "Informatora MIR
– zima 2020" – przeprowadziłem analizę
obecnej sytuacji w ubezpieczeniach dopłatowych na
podstawie materiałów z konferencji pt. „Gospodarstwa rolnicze w dobie globalizacji” oraz dokumentu
autoryzowanego przez MRiRW pt. „Ubezpieczenia
z uwzględnieniem stabilizacji dochodu jako instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie”. Warto
powtórzyć początek tej analizy.
„1. Polska posiada ok. 13,8 mln ha gruntów rolnych.
2. Obowiązkowi ubezpieczenia podlega 6,9 mln ha (min.
50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie).
3. Ubezpieczonych jest tylko ok. 30% powierzchni upraw.
4. Przeciętna stawka w ubezpieczeniach upraw
w 2018 r. wynosiła 2 952 zł (bez państwowych dopłat do składki w wysokości 65%).
Wnioski:
• Rolnicy nie wypełniają obowiązku ubezpieczenia.
• Sankcje za brak ubezpieczeń są nieefektywne.”
Obecnie mamy do dyspozycji nową propozycję ministerstwa, będącą elementem składowym projektu
WPR na 2023-2027. W celach strategicznych określonych nr 8. „szczegółowa polityka dotycząca ubezpieczeń” oraz w celu 9. „szczegółowa polityka dotycząca
funduszy ubezpieczeń wzajemnych” zawarte są następujące propozycje: strategia przewiduje limit wsparcia
na jedno gospodarstwo w wysokości 736 euro. Za podstawę do kalkulacji przyjęto średni koszt dofinansowania jednej umowy ubezpieczenia upraw rolnych
z 2018 r. przy jednoczesnym założeniu, że składka ma
być subsydiowana do 70% jej wysokości. Ponadto przewidywane jest, że składka zostanie opłacona najpierw
przez rolnika i dopiero wtedy polisa będzie podstawą
zwrotu jej części, będącej przedmiotem dotacji. Przewidywany jest przy tym rozwój ubezpieczeń zwierząt
(nie wiem na czym on ma polegać).
Program wsparcia funduszy ubezpieczeń wzajemnych przewiduje natomiast refundację 70% kosztów
utworzenia funduszu i 70% koszów wypłaconych odszkodowań, z uwzględnieniem ograniczeń progowych.
Limit wsparcia to 2 mln 240 tys. euro dla jednego funduszu ubezpieczeń wzajemnych. Za podstawę tej kalkulacji przyjęto 70% minimalnego wymogu kapitałowego
z kwoty 2,5 mln euro (art. 272 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) oraz 70% rocznej kwoty wypłaconych odszkodowań szacowanych
w pierwszym roku na 700 tys. euro – w kolejnych latach pomoc będzie dotyczyła wyłącznie refundacji 70%
kwot wypłaconych odszkodowań.
Wzajemność ubezpieczeniowa ma na celu wspólne
zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w rolnictwie, upodmiotowienie członków, ograniczenie prób wyłudzenia odszkodowań.
20

Z tych złożeń wynika, że fundusze ubezpieczeń
wzajemnych funkcjonowałyby na zasadzie quasi TUW
-ów i stanowiły konkurencję dla komercyjnych zakładów ubezpieczeń.
Ograniczenie kwotowych dotacji na jedno gospodarstwo do wysokości 736 euro oznaczać będzie załamanie popytu. Z jednej strony gospodarstwa małe,
które do tej pory nie korzystają z ubezpieczeń z powodu niskiej rentowności, w przyszłości również prawdopodobnie nie będą w stanie zapłacić składki w pełnej
wysokości, i dopiero potem ubiegać się o jej częściowy
zwrot. Dla wyżej wymienionych górna granica dotacji
spowoduje, że gwałtownie spadnie dofinansowanie do
składek dla dużych, wysokotowarowych gospodarstw
powyżej 20 ha, a właśnie ta grupa producentów rolnych
korzysta przede wszystkim z dotowanych ubezpieczeń
upraw. Krajowa Rada Izb Rolniczych, opiniując projekt Planu Strategicznego WPR sugeruje, aby wielkość
wsparcia na gospodarstwo wynosiła 2 tys. euro. Analizując wielkość dotacji do ubezpieczeń dopłatowych od
początku ich funkcjonowania, tj. od 2008 r., a szczególnie w latach ostatnich, wielkość kwot przewidzianych
z budżetu państwa na dopłaty do ubezpieczeń była
zdecydowanie za mała w stosunku do chętnych. Z analizy efektywności przekazanych dopłat dla zakładów
ubezpieczeń wynika, że w latach 2008-2019 nadwyżka
z zebranych składek nad wypłaconymi odszkodowaniami wynosiła 1 022 982 235 zł, z wyłączeniem skrajnych wartości w latach 2012-2016 nadwyżka należnych
zakładom składek nad wypłacanymi odszkodowaniami wynosiła 1 688 488 645 zł. Z tymi wyliczeniami polemizują zakłady ubezpieczeń stwierdzając, że w latach
2008-2019 zebrały 4 mld 338 mln zł składki i wypłaciły
odszkodowania w wysokości 3 mld 373 mln zł zauważając, że do wyliczenia tego należy wziąć pod uwagę koszty administracyjne, i że w ujęciu wieloletnim zakłady
nie osiągnęły trwałej rentowności z tej linii biznesu.
Plan Strategiczny WPR nie odnosi się w sposób
szczegółowy do formy prawnej funduszy ubezpieczeń
wzajemnych, zasad oceny ryzyka, wypłaty odszkodowań oraz sposobu inwestowania zgromadzonych środ-
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ków finansowych. Obciążenia finansowe funduszy, wynikające ze skutków niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub gospodarczych, mogą przekraczać zdolność
ich dofinansowania przez gospodarstwa rolne, będące
udziałowcami tych funduszy, nawet przy założeniu dotacji w wysokości 70%.
Zgodnie z zalecaniami KE fundusze wspólnego inwestowania (fundusze ubezpieczeń wzajemnych) mogą
obejmować przede wszystkim produkcję sadowniczą
i warzywniczą, i być narzędziem komplementarnym
na rynku ubezpieczeń. Podstawowa różnica między towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, a funduszami
ubezpieczeń wzajemnych jest następująca: w przypadku TUW-u powstaje tytuł prawny do odszkodowania,
a składki ubezpieczeń są kalkulowane na zasadach aktuarialnych z indywidualnym szacunkiem ryzyka ubezpieczenia osoby ubezpieczającej się, natomiast w funduszach ubezpieczeń wzajemnych składka stanowi określoną kwotę niezależną od poziomu ryzyka konkretnej
osoby. Wpłacane składki pozostają w dyspozycji osób
tworzących fundusz do czasu wypłaty ewentualnych odszkodowań. Nie mają one charakteru za transfer ryzyka.
W Europie funkcjonują fundusze ubezpieczeń wzajemnych czy też wspólnego inwestowania m.in. w Holandii, we Włoszech i w Hiszpanii. Organizowane są
one dla grup producentów, np. sadowników, i obejmują
określony teren związany z daną specjalizacją produkcji, co z jednej strony jest pozytywną cechą związaną
z identyfikacją skali zagrożeń oraz poszczególnych
członków funduszu, zaś z drugiej strony stanowi niebezpieczeństwo, że przy określonej produkcji, wrażliwej na ekspozycje zjawisk katastroficznych, zgromadzony kapitał nie wystarczy na pokrycie strat.

W systemie ubezpieczeń majątkowych w Polsce, w ramach towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, funkcjonują
związki wzajemności członkowskiej, które w głównych
założeniach są podobne do założeń funduszu ubezpieczeń wzajemnych. Nie mają jednak osobowości prawnej
i są rozliczane przez TUW, w ramach którego funkcjonują. Z doświadczeń TUW „TUW”, w którym obecnie funkcjonuje 22 ZWC, wynika możliwość wpływu
ZWC na proces ubezpieczeń poprzez udział we władzach zakładu, wpływ na taryfy, system likwidacji oraz
udzielanie pomocy finansowej w przypadku uzyskania
nadwyżki wyliczonej zgodnie z zapisami umowy między TUW, a reprezentantami ZWC. I tak się dzieje od
ponad 20 lat w ZWC „Galicja” na terenie Małopolski.
KRIR w swojej opinii dotyczącej Planu Strategicznego WPR sugeruje, aby rozszerzyć zakres działania
funduszy ubezpieczeń wzajemnych o mechanizm rekompensujący rolnikom niskie ceny za produkty.
Reasumując należy uznać, że stworzony system dopłatowych ubezpieczeń w rolnictwie, funkcjonujący
od 2008 r., pomimo jego niedoskonałości jest dobrym
kierunkiem w procesie chroniącym rolników przed
ryzykiem wynikającym z produkcji rolnej, natomiast
tworzenie prawnych możliwości funkcjonowania funduszów ubezpieczeń wzajemnych, czy funduszy stabilizacji cen, będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej kwoty w budżecie państwa na dopłaty do
tych funduszy, oraz zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej wśród rolników i konieczności zaakceptowania wspólnej działalności.
Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR

* * * * *

Gospodarstwa agroturystyczne bez "tarczy"

Do

przedsiębiorców
z różnych branż
turystyki poszkodowanych
przez pandemię, którzy
w ostatnich tygodniach liczyli straty i apelowali o pomoc,
dołączają gospodarze kwater
agroturystycznych.
W grudniu 2020 r. podczas
posiedzenia Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej omawiano m.in. oferowaną przez rząd RP pomoc „covidową”
dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Karol
Zachwieja, reprezentujący w Zarządzie MIR rolników
z Podhala, zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację gospodarstw, które dotychczas mogły prosperować dzięki
dodatkowej działalności agroturystycznej. Tymczasem,
górale zostali pozbawieni tego źródła dochodu, a nie
przewidziano ich w żadnym programie pomocowym.
Lucyna Chęcińska
Biuro MIR w Nowym Sączu

Pandemia koronawirusa wciąż szaleje na świecie,
w tym również w Polsce. Polacy muszą dostosować się
do utrudnień wynikających z rządowych obostrzeń
i ograniczeń. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 06.11.2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, działalność obiektów
noclegowych została mocno ograniczona. Wcześniej,
na podstawie informacji, które przedostawały się do
mediów, polska agroturystyka liczyła na to, że mniejsze obiekty noclegowe nadal będą mogły przyjmować
turystów. Teraz już wiemy, że zakaz objął całą branżę
turystyczną, w tym również gospodarstwa agroturystyczne. Agroturystyka jest zakazana, ale są wyjątki.
Taka sytuacja ma miejsce wyłącznie dla gości:
➢ przebywających w podróży służbowej, co oznacza, że
wykonują swoje zadania zawodowe poza siedzibą pracodawcy, lub są w podróży wykonywanej w związku
z czynnościami służbowymi lub zawodowymi. Można
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więc przyjmować osoby, które pracują zdalnie, a z różnych względów nie mają na to warunków w domu;
➢ będących zawodnikami, którzy biorą udział w zmaganiach sportowych lub zgrupowaniach;
➢ będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn.
15.04.2011 r. o działalności leczniczej, czyli osoby
będące lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, położnymi, ale również farmaceutami czy
psychologami;
➢ będących pacjentami i ich opiekunami, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej.
Agroturystyka może więc działać tylko i wyłącznie
w oparciu o wyżej wymienione wyjątki. By móc zapewnić zakwaterowanie takim osobom, konieczne jest
przedstawienie przez nie odpowiednich dokumentów.
Może to być oświadczenie gościa albo zaświadczenie,
które zostanie wystawione przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą lub przez związek sportowy.
Polska Federacja Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne” w związku
z bardzo trudną sytuacją
rolników – właścicieli
gospodarstw agroturystycznych, 25.01.2021 r.
wystosowała pismo do
ministra rolnictwa z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego dla rolników świadczących usługi hotelarskie na wsi informując, że wielu z nich pozostaje bez jakichkolwiek dochodów oraz
wsparcia ze strony państwa. W imieniu rolników prowadzących działalność bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej PFTW „GG” zwróciła się z prośbą
o jednorazowe wsparcie w formie dofinansowania
w kwocie 1 000 zł do każdego pokoju, zadeklarowanego
w zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie, zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. DzU
z 2019 r. poz. 238). Wsparcie mogłoby zostać zrealizowane przez regionalne oddziały ARiMR, lub inne instytucje podległe ministrowi rolnictwa, na podstawie wniosków składanych przez kwaterodawców. Do wniosku
powinno być załączone zaświadczenie wydane przez
właściwego wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące
wpisu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie, zawierające informacje o sezonowym lub całorocznym okresie przyjmowania gości oraz liczbie wynajmowanych pokoi.
28.01.2021 r. resort rolnictwa przekazał do Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii swoje stanowisko, w którym potwierdza konieczność oraz chęć podjęcia współpracy w celu znalezienia rozwiązania umożliwiającego
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wsparcie gospodarstw agroturystycznych (w ramach
tarczy antykryzysowej), dotkniętych ekonomicznymi
skutkami epidemii, dla których wpływy z działalności
agroturystycznej stanowią istotny element rodzinnego
budżetu. Zauważono, że dotychczasowy brak konkretnej
pomocy w przedmiotowym zakresie może prowadzić,
w dłuższej perspektywie, do działań rolników, które nie
byłyby korzystne z punktu widzenia interesów państwa.
W piśmie podkreślono też, że w polskim prawodawstwie
stworzono możliwość prowadzenia gospodarstw agroturystycznych bez rejestrowania działalności gospodarczej, m.in. w celu zatrzymania migracji do miast, mając
na uwadze szczególną rolę i misję polskiego rolnictwa.
Również właściciele gospodarstw agroturystycznych
podjęli szereg działań, m.in. informując o bardzo trudnej sytuacji jednostki samorządu terytorialnego i małopolski samorząd rolniczy. MIR zwróciła się w tej sprawie
do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o interwencję.
Na szczeblu lokalnym, działania podjęli również
radni powiatu nowotarskiego. 28 stycznia br., podczas
XXVI Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego, poza stałymi elementami posiedzenia, Przewodniczący Tadeusz
Rafacz wprowadził do porządku obrad głosowanie nad
rezolucją dotyczącą wsparcia dla gospodarstw agroturystycznych, które zostały pominięte przy dzieleniu
rządowej pomocy dla przedsiębiorstw. Tymczasem stanowią one znaczący filar branży turystycznej, również
na terenie powiatu. W tekście rezolucji czytamy: „Rada
Powiatu Nowotarskiego udziela poparcia działaniom podejmowanym przez Polską Federację Turystki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”, mającym na celu udzielenie
pomocy finansowej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników prowadzących działalność agroturystyczną na obszarach wiejskich, bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (...). Mając na uwadze, że
również na terenie powiatu nowotarskiego funkcjonują
gospodarstwa agroturystyczne prowadzące działalność,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez jej rejestrowania w ewidencji działalności gospodarczej, Rada
Powiatu Nowotarskiego uznaje za w pełni uzasadnione
objęcie pomocą rządową także tego rodzaju aktywności
gospodarczej na obszarach wiejskich”.
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Rolnictwo w dobie pandemii
Rezolucja została przyjęta jednogłośnie i przekazana do:
Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy, Prezesa Zarządu PFTW „GG” Wiesława Czerniec, Sekretarza Stanu w MRPiT Andrzeja Guta-Mostowego oraz parlamentarzystów z terenu Podhala.
W dniu 05.02.2021 r. Przewodniczący T. Rafacz
otrzymał odpowiedź w piśmie z Departamentu Turystyki MRPiT, w którym poinformowano o działaniach
podejmowanych przez resort rozwoju w celu wsparcia
gospodarstw agroturystycznych. Treść pisma przedstawił Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław
Waksmundzki, podczas posiedzenia Rady Powiatowej
MIR w Nowym Targu, w dn. 25.02.2021 r. Poniżej cytujemy fragment tej odpowiedzi:
1. Wszyscy rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwach agroturystycznych zyskali w ramach tarczy
antykryzysowej prawo do odroczenia zwrotu wpłat za
usługi niewykonane z powodu COVID-19, oraz zaproponowania klientowi vouchera w zamian za zwrot gotówki. Zgodnie z art. 15zp ust.4 ustawy z dn. 31.03.2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(DzU z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) „przepisy ust. 1-3
stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika
świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy
z dn. 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
2. Każdy z rolników świadczących usługi hotelarskie
w gospodarstwach agroturystycznych samodzielnie podjął decyzję o zasadach prowadzenia tej działalności 2.1.
Część rolników zdecydowała, że będzie prowadzić zareje-

strowaną działalność gospodarczą ze wszystkimi obciążeniami i konsekwencjami z tym związanymi. Są to płatnicy podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie
ZUS. Mogą oni korzystać z instrumentów oferowanych
przez tarcze antykryzysowe pod warunkiem spełnienia
odpowiednich kryteriów. (skan pisma dostępny jest na
stronie internetowej MIR w zakładce Interwencje: Gospodarstwa agroturystyczne bez tarczy..., 04-02-2021).
Danuta Machała, delegatka RP
MIR z powiatu nowotarskiego,
rolnik-kwaterodawca, prezes
Koła Terenowego Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Krościenku nad
Dunajcem: Żyjemy prawie rok
z koronawirusem, wszyscy umęczeni
tym co się dzieje. My, kwaterodawcy, gotowi na przyjęcie
gości i nasi przyszli goście, przemęczeni, często w mieszkaniach bez balkonu, z ciemną kuchnią, pracą zdalną
w domu i nauką. Wszyscy czekamy na to, co w czasie
każdej kolejnej konferencji prasowej przekażą nam rządzący. Czy już wolno wynająć, a jeżeli tak, to jakie zasady ostrożności mamy stosować. Często jeszcze w trakcie
konferencji otrzymujemy telefony z rezerwacjami, bo już
wolno wynajmować. Radość obopólna, chociaż potem
dręczy obawa w czasie przyjmowania gości, czy wszyscy
zdrowi. Jednak te miesiące, kiedy mogliśmy przyjmować
gości, nie odrobią strat z maja, czerwca, okresu świąt czy
ferii. Chociaż turyści dopisali, często wynikało to ze strachu przed wyjazdami poza granice Polski.
Wielu rolników-kwaterodawców, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii i wprowadzonych w związku z nią
ograniczeń, nie uzyskało do tej pory żadnego wsparcia.

* * * * *

Trudna sytuacja na rynku wieprzowiny

P

Joanna Krasicka
Biuro MIR w Krakowie

roducenci wieprzowiny od dłuższego czasu mierzą się z ogromnym
kryzysem: ASF, COVID-19
oraz niskie ceny skupu żywca
powodują, że sytuacja od co
najmniej roku nie jest łatwa
i wpływa negatywnie na perspektywy branży.

Bardzo niskie ceny skupu
nie pokrywają rosnących kosztów produkcji. Niestety nie widać wyraźnych sygnałów,
które mogłyby świadczyć o poprawie sytuacji. W pierwszych tygodniach stycznia ceny były na poziomie 3,2 do
3,8 zł/kg żywca oraz 4,9 zł/kg w rozliczeniach poubojowych. W Polsce, w styczniu br., w porównaniu do stycznia 2020 r., cena wieprzowiny była o prawie 42% niższa.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.
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Sytuacja na rynku wieprzowiny / Chów a hodowla zwierząt
To doskonale obrazuje skalę problemu, z jakim mamy do
czynienia. Niskie ceny są efektem kilku czynników. Jednym z winowajców jest lockdown i wprowadzone ograniczenia w branży gastronomicznej w związku z sytuacją
epidemiologiczną. Na dramatyczną sytuację wpłynęła
także „tania” wieprzowina z Niemiec, która trafia do
Polski z powodu wycofania się Chin z rynku niemieckiego w związku z wykryciem ASF u naszego zachodniego
sąsiada. Jako że Niemcy są największym producentem
wieprzowiny w UE, wstrzymanie dostaw na rynek chiński generuje konieczność zagospodarowania nadwyżek
na rynku unijnym. Ponadto osłabiony popyt na wieprzowinę, spowodowany trwającą pandemią koronawirusa,
wpływa na zachwianie równowagi popytowo-podażowej na rynku i generuje presję na spadek cen skupu.
Do trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny przyczyniają się szybko rosnące ceny pasz. Niebezpiecznie droga
jest śruta sojowa, za którą w połowie stycznia w Polsce
płacono 2 600 zł/t brutto, która w grudniu 2020 r. kosztowała taniej o 500 zł/t netto. Coraz droższa jest również śruta rzepakowa, którą coraz powszechniej próbuje

się zastępować droższą soję, jednak ceny śruty rzepakowej są również bardzo wysokie i sięgają 1 400 zł/t netto,
dodatkowo coraz trudniej o nią na rynku.
Wszystkie te czynniki mają wpływ na pogarszającą
się kondycję producentów wieprzowiny, stąd konieczne jest podjęcie pilnej interwencji w tej sprawie. Polska,
jak i wiele innych państw członkowskich UE, ponownie wnioskuje o wsparcie dla sektora wieprzowiny, bowiem coraz więcej gospodarzy rezygnuje z produkcji,
ponieważ zarówno produkcja w cyklu zamkniętym,
jak i zwłaszcza tucz zakupionych warchlaków zamiast
oczekiwanego zysku generują straty.
W odpowiedzi Komisarz ds. Rolnictwa UE Janusz
Wojciechowski poinformował, że KE nie wyklucza działań interwencyjnych w sektorze wieprzowiny. Komisarz
Wojciechowski przyznał jednak, że trudno będzie przygotować rozwiązanie, które pomogłoby wszystkim hodowcom. W sektorze wieprzowiny występuje bowiem
wiele problemów strukturalnych takich jak wysoka
koncentracja produkcji, a sytuacja w poszczególnych
państwach członkowskich jest bardzo różnorodna.

* * * * *

Chów a hodowla zwierząt w Polsce

Z

Joanna Kołodziej
Biuro MIR w Wadowicach

arówno termin „chów”
jak i termin „hodowla”
w życiu codziennym funkcjonują często zamiennie, podczas
gdy z zootechnicznego punktu
widzenia słowa te określają zupełnie inne działania człowieka,
znacznie różniące się co do formy i celu posiadania zwierząt.

Chowem nazywamy zapewnienie zwierzętom użytkowym
i hodowlanym odpowiednich warunków bytowania
i rozwoju. Celem chowu zwierząt jest planowana i kontrolowana działalność człowieka, polegająca na stworzeniu zwierzętom warunków do prawidłowego wzrostu, rozwoju i rozrodu, dzięki czemu możliwy jest pełny
rozwój pożądanych cech. Odchowane zwierzęta mogą
być użytkowane do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako
surowiec do produkcji (mięso, skóra), jako siła robocza
(np. koń, muł, osioł) lub zwierzęta domowe (pies, kot).
Chów jest taką hodowlą, której celem nie jest rozmnażanie dobytku, a jedynie czerpanie korzyści ze sprzedaży uzyskanych produktów.
Główne kierunki chowu zwierząt
gospodarskich w Polsce:
• mleczarski (chów bydła);
• mięsny (chów trzody chlewnej, drobiu oraz bydła –
na tzw. żywiec rzeźny);
• rekreacyjno-sportowy (w mniejszym stopniu).
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Sposoby chowu zwierząt gospodarczych w Polsce:
➢ chów ekstensywny – występujący przede wszystkim
w słabo rozwiniętych, lub o niewielkiej gęstości zaludnienia rejonach kraju, prowadzony jest on głównie
z przeznaczaniem na własne potrzeby;
➢ chów intensywny – występujący głównie w regionach wysoko rozwiniętych i gęsto zaludnionych (często w otoczeniu wielkich miast).

Zalety utrzymania bydła

w systemie ekstensywnym pastwiskowym
wpływa korzystnie na cały
organizm zwierzęcia
(lepsza przemiana materii)
przyczynia się do
lepszego rozwoju
młodych zwierząt

zwiększa odporność
zwierząt na choroby

wpływa na lepszy
rozwój narządów
rozrodczych,
zwiększa zdolność
rozrodczą

wydłuża okres
użytkowania
i wydajność bydła

wpływa na
łatwość wycieleń

zmniejsza koszty
utrzymania

Źródło: agroFakt.pl, Ekstensywna hodowla bydła: czy to się opłaca?
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Czym różni się chów od hodowli zwierząt
Produkcja zwierzęca na skalę przemysłową:
• odbywa się przy użyciu nowoczesnych, najczęściej
sterowanych komputerowo urządzeń;
• zwierzęta z reguły karmione są wysokowartościowymi koncentratami paszowymi zawierającymi niezbędne składniki do ich szybkiego wzrostu;
• chów jest całoroczny;
• chów odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach.
Hodowla to działalność człowieka polegająca na
doskonaleniu cech genetycznych pokoleń potomnych
zwierząt gospodarskich. Celem hodowli jest podnoszenie jakości, produkcyjności lub też dążenie do określonych wyników poprzez odpowiednie kierowanie rozrodem i dobór zwierząt do kojarzeń. Pojęcie to zakłada
więc pracę twórczą, świadome działanie umożliwiające
uzyskiwanie takiego potomstwa utrzymywanych zwierząt, które będzie wykazywało przewagę wobec pokolenia rodziców względem konkretnej, wybranej przez
nas cechy bądź grupy cech. Rozpoczynając hodowlę,
warto więc zastanowić się jaki jest cel podejmowanych
przez nas działań i dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów zastosować odpowiedni, długofalowy plan.
Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że właściwie
prowadzona, ukierunkowana hodowla musi opierać się
na selekcji zwierząt. Selekcja, czyli wybór, narzuca nam
trudny obowiązek zarówno zidentyfikowania najlepszych sztuk, jak i eliminacji z dalszego rozrodu tych, których cechy nie osiągają określonego przez nas poziomu.

cjał może być realizowany. Chcąc uzyskać wysokie
wydajności przy dobrej płodności i zdrowotności zwierząt, należy doskonalić oba te czynniki jednocześnie.
Doskonalenie genetyczne jest procesem długotrwałym,
kosztownym i wymaga konsekwencji w selekcji i doborze. Aby uzyskać pożądane efekty pracy hodowlanej
należy opracować program hodowlany.
Program hodowlany to szczegółowo opracowany
schemat genetycznego doskonalenia populacji.
Składają się na niego następujące elementy:
➢ cel hodowlany; ➢ kontrola użytkowości; ➢ ocena
wartości hodowlanej; ➢ selekcja i dobór; ➢ ścieżki
rozpowszechniania postępu ➢ kontrola efektów:
• monitoring trendów genetycznych
• monitoring inbredu
• efektywność ekonomiczna.
W bardzo ogólnym ujęciu programy hodowlane realizowane są w celu uzyskania „najlepszych” zwierząt.
Sprecyzowany cel hodowlany jest podstawowym elementem programu hodowlanego, który rzutuje na jego
składowe, dlatego też powinien zostać określony na samym początku programu.
STRUKTURA PROGRAMÓW HODOWLANYCH

Program hodowlany

CEL HODOWLANY

Kontrola użytkowości
Ocena wartości
hodowlanej

Ścieżki postępu
hodowlanego
Selekcja i kojarzenie

Ryc. Tomasz Strabel „Programy hodowlane” 2010.

Hodowca, Paweł Buła z Morawczyny z krową Łatką,
rasy polskiej czerwono-białej, która otrzymała tytuł
czempiona podczas RWZH w Klikowej w 2012 r.

Etapy pracy hodowlanej:
wybór zwierzęcia do reprodukcji,  ocena wartości
użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich,
 selekcja dobór osobników do kojarzenia.
Hodowla jest skuteczna, gdy pokolenie potomne jest
bardziej wydajne od rodzicielskiego (postęp hodowlany). Uzyskanie postępu hodowlanego zależy od dwóch
czynników: 1) potencjału genetycznego zwierząt oraz
2) warunków środowiskowych, w których ten poten-

Cel hodowlany jest kombinacją cech i w jego skład
powinny wchodzić wszystkie istotne dla hodowców cechy. Prawidłowo sformułowany cel hodowlany winien
uwzględniać kierunek zmian rynku i warunków środowiskowych oraz innych uwarunkowań, w jakich będą
użytkowane zwierzęta w perspektywie czasu. Wynika
to z faktu, że decyzje podejmowane podczas realizacji
założeń planu przyniosą skutek w postaci „lepszych”
zwierząt dopiero po upływie dłuższego czasu, dla wielu
cech o dużym znaczeniu gospodarczym, po wielu latach. Należy pamiętać, że nadmierna liczba cech podanych w celu hodowlanym oznacza zmniejszenie skuteczności prowadzonej pracy na poszczególne cechy.
Kolejnym elementem programu hodowlanego jest
kontrola użytkowości. Jest to proces gromadzenia
informacji na temat użytkowości zwierząt, dotyczący
zarówno cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych.
Zebrane informacje wraz z rodowodami zwierząt stanowią podstawę oceny wartości hodowlanej, jednego
z podstawowych elementów programu hodowlanego.
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Czym różni się chów od hodowli zwierząt
Ocenę wartości hodowlanej prowadzi się w celu
oszacowania zdolności zwierzęcia gospodarskiego do
przekazywania określonej cechy, lub zespołu cech, potomstwu. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej to
procesy o charakterze ciągłym, a ich wyniki są miernikami postępu genetycznego i świadczą o racjonalnie bądź niewłaściwie prowadzonej pracy hodowlanej
w doskonalonych populacjach zwierząt gospodarskich.
Następnym, ważnym etapem planu hodowlanego jest
selekcja i kojarzenie. Selekcja to podstawowe narzędzie
pracy hodowlanej. Polega na określaniu, które zwierzęta stają się rodzicami. Celem selekcji jest doskonalenie
cech. Dzięki temu następne pokolenia stają się lepsze
pod względem genetycznym, w odniesieniu do ważnych
dla hodowcy cech. Aby selekcja była skuteczna musi być
prowadzona z dużą ostrością i dokładnością. Natomiast
dobór, inaczej kojarzenie, polega na zestawieniu w pary
osobników różnej płci w celu uzyskania potomstwa.
Podczas doboru bierze się pod uwagę:
➢ cechy, które są istotne z punktu widzenia celu hodowlanego, jakie hodowca sobie wyznaczył dla swojego stada;
➢ wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
i funkcjonalnych;
➢ wartość indeksu(ów) syntetycznych;
➢ dokładność oceny;
➢ informację rodowodową;
➢ nosicielstwo genów recesywnych warunkujących
wady genetyczne.
Należy również pamiętać, że praca hodowlana prowadzona jest na podstawie ustawy o hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich. Obejmuje ona nadzór nad hodowlą zwierząt, ocenę ich wartości użytkowej, kojarzenie zwierząt (rozmnażanie) oraz prowadzenie rejestru
zwierząt. Nowa ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(DzU 2021 poz. 36) ma zastąpić obowiązującą wcześniej
ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (DzU 2017 poz. 2132).

Najważniejsze różnice pomiędzy
„hodowlą„ a „chowem”:
Hodowla dotyczy zwierząt i roślin, chów – tylko
zwierząt.
Chów służy tylko czerpaniu korzyści z produktów
jakie dostarczają zwierzęta, bez ich rozmnażania.
Hodowla ma na celu rozmnażanie gatunku.
Hodowla zwierząt to proces bardzo złożony
i twórczy, wymagający dużej wiedzy oraz doświadczenia, aby zmierzał ku doskonaleniu cech
u pokoleń potomnych. Hodowla zwierząt nie jest
możliwa bez odpowiedniego chowu.

23 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa
ustawa o hodowli zwierząt, która kompleksowo
reguluje sprawy dotyczące hodowli, a także rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich.
W nowej ustawie podano zasady obowiązujące przy
hodowli bydła, świń, owiec, kóz, a także koni. Oprócz
tego, doprecyzowano sposób prowadzenia hodowli
pozostałych zwierząt: drobiu, zwierząt futerkowych,
pszczół, jeleniowatych, a także alpak i jedwabników
morwowych, które na wniosek hodowców tych zwierząt
również zostały zaliczone do zwierząt gospodarskich.
W ten sposób w jednej ustawie uregulowano sprawy
prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt
zaliczanych w Polsce do zwierząt gospodarskich. Ponadto, nowa ustawa o hodowli zwierząt wyjaśnia kwestie związane z ochroną zasobów genetycznych, oraz
kontrolą nad hodowlą i rozrodem zwierząt.
Jednocześnie w nowej ustawie utrzymano w mocy
wpisy zwierząt do dotychczas prowadzonych ksiąg hodowlanych i rejestrów. Utrzymano także uprawnienia
i upoważnienia podmiotów do wykonywania zadań
określonych w dotychczasowej ustawie.
Nowa ustawa wprowadza również przepisy zakładające udzielenie pomocy finansowej na prowadzenie
ksiąg hodowlanych oraz ocenę wartości użytkowej lub
hodowlanej zwierząt gospodarskich.
Nowe przepisy wprowadzają też zmiany w określaniu wysokości pobieranych opłat, które mają być ustalane samodzielnie przez uprawnione podmioty. Będzie się
to odbywać na podstawie wysokości kosztów związanych z dokonaniem wpisu, wystawieniem zaświadczenia, bądź świadectwa zootechnicznego. Ustawa wprowadziła też zmiany w zakresie zatwierdzania programu
hodowlanego. W art. 9 wskazano tryb, w jakim minister
właściwy do spraw rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez uznany związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.
Materiały źródłowe:

„Programy hodowlane”, materiały do zajęć. T. Strabel, UP w Poznaniu, Katedra Genetyki i Podstawy Hodowli Zwierząt, 2010;
Zróżnicowanie rozmieszczenia chowu zwierząt gospodarskich na
świecie – platforma edukacyjna MEN (www.epodreczniki.pl);
Strony internetowe: www.geografia24.eu, www.kowr.gov.pl,
www.szkolnictwo.pl, www.eleksykon.pl, www.agrofakt.pl,
www.mojafirma.infor.pl, www.modr.mazowsze.pl,
www.encyklopedia.pwn.pl, www.alpacaspot.pl.
* * * * *
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Jak przygotować próby glebowe

Badania gleb pod potrzeby wapnowania

– krótki poradnik prawidłowego przygotowania próbek glebowych

Od

Marcin Słowik
Biuro MIR w Tarnowie

dwóch lat wiele
zainteresowania
wśród rolników budzi możliwość odzyskania części
środków przeznaczonych na
zakup wapna nawozowego.
Możliwość taka związana jest
z realizacją w Polsce „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb
poprzez ich wapnowanie”.

Przypomnijmy, że program umożliwia uzyskanie
dofinasowania do zakupu wapna nawozowego w wysokości do 300 zł/t w gospodarstwach o powierzchni
nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych; do 200 zł/t
w gospodarstwach mieszczących się w przedziale od
Specjalista OSChR
w Krakowie

Konrad Pęczek
tel. 694 450 761

Józefa Dróżdż
tel. 694 450 762

Wojciech Matoga
tel. 694 450 763

Grzegorz Gryźniak
tel. 694 450 764
Leokadia Wilusz
tel. 694 450 767
Antoni Zarzycki
tel. 694 450 766

25 do 50 ha użytków rolnych; oraz do 100 zł/t w gospodarstwach gospodarujących na areale mieszczącym się
przedziale od 50 do 75 ha. Jak zwykle więc gospodarstwa największe, prowadzące rzeczywistą produkcję
towarową muszą za wapnowanie płacić z własnych
środków. Ale i tak musimy cieszyć się z faktu, iż od
wielu lat postulowana pomoc dla rolników wreszcie
została skonkretyzowana i wprowadzona w życie.
Czynnikiem mającym największy realny wpływ na
uzyskanie prawidłowych, odzwierciedlających rzeczywistą sytuację wyników badań gleb jest oczywiście prawidłowe pobranie próbek glebowych. Choć samo pobieranie próbek nie jest dla rolników niczym nowym,
wielu z nich wykonuje takie badania co 4 lata, bowiem
tak długo ważne są ich wyniki, praktyka, z którą spotykamy się na co dzień pokazuje, że również w tej czynno-

Zasięg działania w powiatach i gminach Małopolski
pow. bocheński: Bochnia, Drwinia, Rzezawa
pow. krakowski: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca,
Krzeszowice, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki
powiat miechowski: Gołcza
powiat olkuski: Trzyciąż
powiat proszowicki: Koniusza, Nowe Brzesko, Proszowice, Radziemice
powiat wielicki: Kłaj, Niepołomice
m. Kraków oraz gmina Kraków
powiat bocheński: Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina
powiat krakowski: Mogilany, Świątniki Górne
powiat myślenicki: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia,
Wiśniowa
powiat limanowski: Dobra, Jodłownik, Słopnice, Tymbark
powiat wielicki: Biskupice, Gdów, Wieliczka
powiat chrzanowski: Alwernia
powiat krakowski: Czernichów, Liszki, Skawina
powiat limanowski: Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź
powiat nowotarski: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko n. Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze
Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Spytkowice, Szaflary
powiat suski: Jordanów, Bystra-Sidzina
powiat tatrzański: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Zakopane
powiat gorlicki: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie
powiat limanowski: Limanowa, Laskowa, Łukowica
powiat nowosądecki: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica,
Łabowa Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz
m. Nowy Sącz oraz gmina Nowy Sącz
powiat dąbrowski: Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin
powiat tarnowski: Lisia Góra, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Szerzyny, Skrzyszów, Tuchów
powiat brzeski: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa
powiat dąbrowski: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno
powiat tarnowski: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Tarnów, Wietrzychowice, Wierzchosławice,
Wojnicz, Zakliczyn, Żabno
m. Tarnów oraz gmina Tarnów
* * * * *
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Jak przygotować próby glebowe
Przykładowe schematy pobrania próbek glebowych z działki rolnej

ści pojawić się mogą błędy skutkujące zafałszowaniem
wyników lub brakiem możliwości ich wykorzystania
pod potrzeby programu. Zacznijmy więc od początku:
1. Przygotowanie do pobrania próbek.
Pobranie próbek glebowych pod potrzeby badań
gleb nie wymaga specjalnych przygotowań. Jednym
z pierwszych kroków jakie powinny zostać poczynione
jest wyznaczenie działek rolnych, z których próbki zostaną pobrane. Kolejnym krokiem powinno być nawiązanie kontaktu z pracownikiem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. W przypadku naszego województwa większość terenu obsługiwana jest przez OSChR
w Krakowie (tab. na str. 31).
2. Pobranie próbek
Technika pobrania podstawowych próbek
gleby, a o takich mówimy w kontekście badań
gleb pod potrzeby wapnowania, nie jest zbyt
skomplikowana. Nie wymaga również posiadania specjalistycznego sprzętu. Próbki glebowe
pobrać można nawet przy pomocy posiadanego w gospodarstwie szpadla lub łopaty. Szybszym i wymagającym mniej wysiłku sposobem
jest pobranie próbek przy pomocy laski Egnera Riehma. Umożliwia ona pobranie próbek
z warstwy ornej (od 0 do 20 cm). W gospodarstwach o dużych areałach, gdzie istnieje Laska Egnera
konieczność pobrania wielu próbek z dużej powierzchni,
nierzadko rozproszonych na znacznym obszarze pól, stosuje się bardziej zaawansowane urządzenia automatyczne,
montowane na quadach lub samochodach terenowych.
Jednym z najważniejszych zagadnień, od których
zacząć powinniśmy praktyczne pobranie próbek, jest
zapoznanie się z instrukcją wykonania tej czynności.
Otrzymamy ją od pracownika terenowego OSChR lub
znajdziemy na stronach internetowych. Czynność pobrania próbek wydaje się, i w gruncie rzeczy jest, banalna w swojej prostocie. Jednak wielu z rolników, którzy
decydują się na samodzielne pobranie próbek glebowych, popełnia w trakcie ich pobrania błędy skutkujące
niewielką przydatnością uzyskanych wyników. Często
zdarza się, że rolnik chcąc oszczędzić przysłowiowe parę
złotych (koszt wykonania 1 próbki w OSChR to w chwili
obecnej 13,12 zł), pobiera glebę z kilku działek. Nie stanowi to oczywiście problemu w przypadku, gdy działki te graniczą ze sobą oraz są na całej powierzchni wyrównane pod względem kategorii agronomicznej gleby.
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W świadomości rolników utarło się przekonanie, że
1 próbka glebowa może reprezentować do 4 ha użytków rolnych. Jest to oczywiście prawda, ale w praktyce
takie próbki pobierane mogą być wyłącznie na dużych,
jednorodnych użytkach rolnych. Na terenie Małopolski trudno jest więc spotkać miejsca, w których próbki
takie można pobrać prawidłowo. Jednocześnie, rolnicy
pobierający próbki powinni zwrócić szczególną uwagę
na prawidłową technikę ich pobrania. Nie wystarczy bowiem dokonać poboru próbki w jednym wytypowanym
na działce miejscu. Zgodnie z instrukcją próbki należy
pobrać min. w 4-5 miejscach, (liczba punktów zależy
od powierzchni działki oraz jej wyrównania pod względem kategorii agronomicznej gleby), a następnie pozyskaną ziemię należy wymieszać i dopiero z tak pobranej gleby tworzy się próbkę reprezentatywną dla danej
działki, o masie ok. 0,5 kg. Próbkę taką można dostarczyć pracownikowi OSChR lub bezpośrednio do stacji
w worku foliowym, dedykowanym pudełku lub innym
opakowaniu. Do tak przygotowanych próbek dołączyć
należy jeszcze prawidłowo wypełniony druk zlecenia.
Wprawdzie do wykonania analiz wystarczy zapewnić
możliwość identyfikacji każdej z dostarczonych próbek
i przypisanej jej do konkretnej pozycji na zleceniu (próbki można ponumerować 1, 2, 3 itd. lub opisać nazwami
zwyczajowymi np. za stodołą, za sadem itp.), ale chcąc
wykorzystać wyniki do wypełnienia wniosku o refundację zakupionego wapna, na zleceniu znaleźć się muszą
numery ewidencyjne działek, z których zostały pobrane.
Brak takiej informacji uniemożliwia bowiem identyfikację działek przebadanych i weryfikację poprawności wypełnienia wniosku o dofinasowanie wapnowania.
3. Wykorzystanie wyników
Uzyskane w procesie badania gleb wyniki służyć
będą rolnikowi do określenia potrzeb nawozowych występujących w jego gospodarstwie. Obejmują one określenie pH gleby oraz zawartości potasu (K), fosforu (P)
i magnezu (Mg). Aby jednak formalnościom stało się zadość do wykazania ilości niezbędnego do zastosowania
wapna nawozowego, wyniki badań, wykorzystywane
jako załącznik do wniosku o dofinansowanie wapnowania, muszą zostać poddane dodatkowej obróbce – wyliczeniu zalecanej dawki wapna przeprowadzanej przez
OSChR. Jest to oczywiście czynność odpłatna. Za wyliczenie dawki każdej z próbek glebowych, ujętych w zlecanym badaniu, rolnik musi zapłacić dodatkowo 2,13 zł.
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Gospodarowanie wspomagane komputerowo

Mapowanie plonów – precyzja podstawą zysku z upraw polowych

U

prawa zintegrowana, obniżenie dawek nawożenia mineralnego, zmniejszenie dawek środków ochrony roślin, likwidacja całych grup środków
ochrony roślin opartych na określonych substancjach
czynnych, regulacje związane z wprowadzaniem tzw.
Zielonego Ładu… Najprostszym sposobem wykazania
dbałości o środowisko naturalne jest, jak obserwujemy w ostatnim czasie, wprowadzanie coraz większej
ilości ograniczeń i nakazów zmniejszających możliwość prowadzenia upraw rolnych, w sposób umożliwiający realizację określonych przez rolnika planów
ekonomicznych.
Częściowym remedium na te problemy może być
wprowadzane w gospodarstwie zasad rolnictwa precyzyjnego. Czym więc jest rolnictwo precyzyjne? Według
jednej z definicji jest to: „gospodarowanie wspomagane
komputerowo, oparte głównie na gromadzeniu danych
o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w obrębie pola.
Rejestracja wielkości plonu, w miejscu pola o dokładnie
określonych współrzędnych, odbywa się m.in. w kombajnie
zbożowym lub innej maszynie do zbiorów, wyposażonej
w miernik plonów, oraz w oparciu o satelitarny, referencyjny
system globalnego pozycjonowania (ang. DGPS, Differential Global Positioning System). Dane te, po przeniesieniu
do komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie, przetwarzane są w barwną mapę plonów, której analiza i interpretacja stanowią najistotniejszy element
tej technologii. Na podstawie mapy plonów stosuje się
wybiórczo zabiegi nawożenia i ochrony roślin polegające
na tym, że te części pola, które mogą wydać większy plon
otrzymują odpowiednio dostosowane do niego wyższe
nawożenie i intensywniejszą ochronę roślin, natomiast te,

które mają mniejszy potencjał plonotwórczy – otrzymują
odpowiednio mniej. Używa się do tego celu maszyn do precyzyjnej aplikacji agrochemikaliów. Koncepcja rolnictwa
precyzyjnego zapewnia uzyskiwanie większych plonów
wyższej jakości, obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenie skażenia środowiska” (www.pl.wikipedia.org).
Jak wynika z powyższej definicji rolnictwo precyzyjne wymaga więc przede wszystkim gromadzenia
i przetwarzania dużej ilości informacji. Są one pozyskiwane z różnych źródeł. Przykładem danych, na podstawie których można rozpocząć mapowanie pól uprawnych, są wyniki badań zasobności gleb. Oczywiście
precyzja wyników uzyskanych w efekcie badań, a co za
tym idzie ich przydatność do określenia potrzeb wapnowania czy nawożenia, wynika bezpośrednio z precyzyjnego określenia miejsca pobrania próbek i ich pobrania zgodnie z wymogami instrukcji. Pobranie próbek
w zbyt małej liczbie punktów, czy niedopilnowanie, aby
próbka przekazana do badań była rzeczywiście reprezentacyjna w stosunku do badanego pola, stawia pod
znakiem zapytania możliwość wykorzystania uzyskanych w ten sposób wyników. Osiągnięcie wymaganej
precyzji ułatwia pobranie próbek przy pomocy wyspecjalizowanych pojazdów wyposażonych w urządzenia
do monitorowania położenia oraz przenoszących te
dane bezpośrednio do systemu komputerowego,
łączącego je z mapą terenu, na którym pobieramy
próbki. Innym przykładem pozyskiwania informacji jest, opisany powyżej, system monitorowania wielkości plonu uzyskiwanego z poszczególnych części działki rolnej. Na podstawie tak
pozyskanych danych możemy, używając dedykowanego oprogramowania lub specjalnej aplikacji
na urządzenia mobilne, utworzyć mapę zasobności
i potencjału plonotwórczego poszczególnych pól.
Dane te wykorzystywane są później do planowania
poziomu nawożenia, ochrony roślin czy też chociażby zakupu materiału siewnego. Oczywiście, optymalne wykorzystanie danych zgromadzonych w gospodarstwie uzyskamy przede wszystkim w gospodarstwach wyposażonych w dostosowany do tego sprzęt.
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Gospodarowanie wspomagane komputerowo
malnego terminu ich zastosowania. Zmniejszenie, poprzez wyznaczenie progów ekonomicznej szkodliwości
agrofagów, liczby koniecznych do wykonania zabiegów
oraz uniknięcie nakładania się przejazdów podczas
oprysków, znacząco obniża koszt chemicznej ochrony
roślin pozwalając również na zachowanie coraz ostrzejszych rygorów prawnych regulujących uprawę roślin.
Czy każdy rolnik może korzystać z zalet tego systemu?

Na rynku dostępne są siewniki, agregaty uprawowosiewne, opryskiwacze czy też kombajny, i inne maszyny
do zbioru płodów rolnych, wyposażone w czujniki, anteny GPS i automatykę pozwalającą optymalnie wykorzystać zebrane dane. Część rolników, w tym również
rolników małopolskich, już z takich maszyn korzysta.
Istnieją również urządzenia umożliwiające zastosowanie precyzyjnego sterowania czy monitorowania w maszynach, które fabrycznie nie były w nie wyposażone.
W jaki sposób zebrane dane wpływają
na podniesienie rentowności upraw?

Zebranie danych i ich wykorzystanie pozwala rolnikowi dostosować agrotechnikę zabiegów związanych
z siewem i ochroną roślin do wielkości oczekiwanych
plonów. Posiadanie pełnej wiedzy o zasobności gleby
umożliwia m.in. dobór nie tylko odpowiednich dawek
nawozów, ale również określenie racjonalności i opty-

Zasadniczo tak, chociaż nie każdy wykorzysta całe
spektrum z katalogu dostępnych rozwiązań. Rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach nie zainwestują raczej kilkudziesięciu lub kilkuset tys. zł, żeby wyposażyć
swoje gospodarstwo w sterowany komputerowo ciągnik,
siewnik, opryskiwacz lub kombajn zbożowy. Sprzęt taki
znajdzie swoje zastosowanie w gospodarstwach wielkoobszarowych, o odpowiednio wyrównanym rozłogu pól.
Gospodarstwa małe korzystać mogą natomiast z bazy
wiedzy o zasobności stworzonej na podstawie wyników
z badania zasobności gleb oraz z analizy wydajności poszczególnych działek, o ile dane takie zostaną zgromadzone podczas zbioru ziemiopłodów.
W lutym i marcu br. Małopolska Izba Rolnicza wraz
z firmą CLAAS rozpoczęła cykl szkoleń z zakresu rolnictwa precyzyjnego oraz mapowania plonów i wykorzystania aplikacji komputerowych do wspomagania
zarządzania gospodarstwem rolnym. Materiały szkoleniowe zamieszczone są na kanale YouTube Izby. Zachęcam wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej
wiedzy do zapoznania się z tym materiałem i kontakt
z przedstawicielami firm, zajmujących się dystrybucją
narzędzi wspomagających wprowadzanie zasad precyzyjnego gospodarowania w rolnictwie.
Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie

* * * * *

Kiedy komornik puka do drzwi rolnika

W

życiu zdarzają się różne sytuacje, czasami
niezależne od nas. Coraz częściej kredyty,
na które decydują się rolnicy – po to by inwestować
w modernizację gospodarstwa i w rozwój działalności
– okazują się niepowodzeniem i skutkują znacznym
zadłużeniem. Zdarzają się też inne, życiowe okoliczności, w wyniku których dochodzi do postępowania
egzekucyjnego i zajęcia majątku przez komornika
sądowego. Jednak przepisy, przynajmniej w pewnym
zakresie, chronią rolnika-dłużnika przed nadmierną
aktywnością komornika.
Od 2 sierpnia 2017 r. obwiązuje bowiem rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
Celem rozporządzenia jest ograniczenie egzekucji ko30

morniczej z gospodarstwa rolnego w taki sposób, aby
zadłużony rolnik nie zbankrutował zupełnie, ale mógł
nadal prowadzić swoje gospodarstwo.
Zgodnie z tym rozporządzeniem komornik prowadzący egzekucję nie może pozostawić rolnikowi wyłącznie tego, co jest mu niezbędne do utrzymania siebie
i swojej rodziny, ale musi pozostawić również wszystko to, co umożliwi dalsze prowadzenie gospodarstwa.
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Czego komornik nie może zabrać rolnikowi
W rozporządzeniu wymieniono przy tym w sposób
szczegółowy składniki gospodarstwa rolnego, które nie
podlegają egzekucji komorniczej, są to m.in.:
1. stado podstawowe zwierząt gospodarskich (bydła
mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń,
drobiu i zwierząt futerkowych),
2. zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie
odchowu potomstwa,
3. stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów
pochodzących od tych ptaków,
4. zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł
umowę na dostawę skór tych zwierząt,
5. rodziny pszczele pszczoły miodnej wraz z zasiedlonymi przez nie ulami,
6. podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie,
w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem
współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze
niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów,
7. silosy na zboża i pasze,
8. zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych na okres
niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego,
9. materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do zasiewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika,
10. zapasy opału na okres 6 miesięcy,
11. nawozy, środki ochrony roślin,
12. zapasy paszy i ściółki,
13. podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do
zakończenia cyklu danej technologii produkcji
w przypadku gospodarstwa specjalistycznego,
14. zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych,
15. budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne
do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od
wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza,
16. budynki gospodarcze magazynowe, składowe,
przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.
Ponadto, w interesie zadłużonego rolnika, komornik
może również zdecydować o wyłączeniu składników
gospodarstwa rolnego spod egzekucji ponad ilości i zakres wskazany w rozporządzeniu, jeżeli uzna, że jest to
niezbędne do zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jednak w takiej sytuacji
komornik musi wystąpić do izby rolniczej, właściwej ze
względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika,
w terminie 3 dni po dokonaniu zajęcia, o wydanie opinii, czy dane składniki gospodarstwa rolnego są niezbędne do dalszego prowadzenia tego gospodarstwa.

Opinia taka powinna zostać wydana w terminie 14 dni.
W razie uznania nadwyżki inwentarza żywego oraz
tych przedmiotów, za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, komornik umarza postępowanie
egzekucyjne w tym zakresie.
W sprawach o egzekucję alimentów lub renty mającej charakter alimentów, jak również w sprawach
o egzekucję należności powstałych w związku z pracą zarobkową, wykonywaną w gospodarstwie rolnym
dłużnika, nie stosuje się wyłączeń wymienionych w pkt
1, 3–5 i 14. W takich sytuacjach, komornik może sprzedać wyszczególnione zwierzęta i przedmioty, z tym,
że musi zwrócić się do izby rolniczej o wydanie opinii.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie
równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego prowadzonego przez dłużnika.
W praktyce, w Małopolskiej Izbie Rolniczej, wygląda to tak, że na wniosek komornika sądowego,
zajęcie stanowiska należy do właściwej terytorialnie
rady powiatowej Izby. Członkowie rady zobligowani
są do zebrania niezbędnych informacji, koniecznych
do wydania opinii o gospodarstwie. Jednak w rozporządzeniu nie sprecyzowano jakie dane izba rolnicza ma przekazać komornikowi wydając opinie, nie
wskazano też podstaw prawnych dla właściwego
wywiązania się z tego obowiązku.

Tymczasem, Izba nie ma dostępu do informacji
o prowadzeniu produkcji rolnej w gospodarstwie, hodowli zwierząt, pobieranych dopłatach, płaconym podatku, windykowanej należności itd. Na jakiej zatem
podstawie Izba ma wydawać wiążące i rzetelne opinie,
nie mając wglądu w akta sprawy i nie mając upoważnienia do otrzymania informacji od podmiotów trzecich?
Problem ten poruszaliśmy w "Informatorze MIR
Lato 2020" na str. 39-41. Mając na uwadze przedstawione powyżej trudności, związane z wydawaniem opinii
komorniczych, zwróciliśmy się do Krajowej Rady Izb
Rolniczych przekazując uwagi i propozycje zmian do
rozporządzenia w sprawie określenia przedmiotów na-
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leżących do rolnika, które nie podlegają egzekucji. Zdaniem MIR wydawane przez izby rolnicze opinie powinny być oparte o rzetelne dokumenty i fakty, a nie
tylko o informacje pozyskiwane w drodze prywatnych
znajomości delegatów.
Samorząd rolniczy nie otrzymał żadnych narzędzi
umożliwiających ocenę faktycznej niezbędności składników majątku ujętych we wniosku komornika do prawidłowego prowadzenia produkcji rolnej. W rezultacie
zmuszeni jesteśmy do zajmowania stanowiska na podstawie subiektywnych, często bardzo powierzchownych
opinii delegatów z terenu gminy, w której położone jest
gospodarstwo dłużnika.
Również wnioski przesyłane przez komorników są
bardzo lakoniczne. Przede wszystkim nie ma w nich informacji o wysokości zadłużenia ciążącego na rolniku.
Brakuje też podstawowych informacji, jak np. czy rolnik
składa wniosek o dopłaty bezpośrednie w ARiMR (czy
jest rolnikiem aktywnym), czy jest ubezpieczony w KRUS,
czy jest zameldowany i stale zamieszkuje na terenie gminy (lub na terenie gmin sąsiednich), w której położone jest
wymienione we wniosku gospodarstwo rolne.

W konsekwencji, nie mając rzetelnej wiedzy, aby
ocenić czy realna wartość wnioskowanych do zajęcia
składników majątku nie przewyższa rażąco kwoty jego
zobowiązania, samorząd rolniczy zobligowany jest do
wyrażenia zgody lub sprzeciwu na zajęcie składników
majątku wymienionych we wniosku komornika.
KRIR zwróciła się w tej sprawie do MRiRW, które
z kolei poinformowało, że przekazane propozycje zmian
w przedmiotowym rozporządzeniu zostały przekazane
do dalszych analiz do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w resorcie sprawiedliwości.
Niezależnie od tego wskazano, że w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego nie są prowadzone
żadne prace nad przedmiotowym rozporządzeniem,
a zadania uregulowania omawianych kwestii na poziomie ustawowym podjął się Senat RP. W tym zakresie Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
opracowała projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (druk 222) planując przenieść
rozwiązania zawarte w rozporządzeniu do ustawy.
Barbara Gabryś, radca prawny MIR

* * * * *

Rolnictwo – zamiłowanie i ciężka praca z pokolenia na pokolenie

N

azywam się Zbigniew
Gwóźdź. Zostałem rolnikiem z wielkiego zamiłowania
do ziemi. Mam bardzo głębokie
pochodzenie chłopskie, a może
nawet ziemiańskie, ponieważ
moja miejscowość Modrzany,
położona w gminie Koszyce jest
już wzmiankowana przez kronikarza Jana Długosza. W zachowanym dokumencie z 1678 r. *
czytamy, że opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu nadało w dożywocie, Mikołajowi i Annie Gwoździom w Modrzanach, karczmę
oraz kilka folwarków.

Swoją pasję do rolnictwa pogłębiałem będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych w Krakowie. W 1986 r.
odbyłem służbę wojskową. Następnie przez 3 lata pracowałem
w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Modliszewicach, jednocześnie pomagając
w 10-ha gospodarstwie rodziców
przy uprawie warzyw, tytoniu,
zbóż i ziemniaków. W 1990 r.,
wraz z żoną Zofią przejęliśmy
gospodarstwo o profilu wielokierunkowym, prowadząc produkcję zwierzęcą w połączeniu
z roślinną. Próbowaliśmy wielu
W 1985 r. ukończyłem Akadziałalności, m.in.: przejście na
demię Rolniczą w Krakowie na
gospodarstwo ekologiczne, wywydziale rolniczym i odbyłem
piek chleba metodami tradycyjPaństwo Zofia i Zbigniew Gwóźdź.
staż w Spółdzielni Ogrodniczo
nymi, ubój gospodarczy, sprzedaż
– Pszczelarskiej w Kazimierzy Wielkiej. W tamtym mleka świeżego i jego przetworów. Niestety, pomimo iż
czasie działałem już głęboko w strukturach NSZZ RI odbiorców było już wystarczająco dużo, ówczesne prze"Solidarność". Dostrzegałem dużą niesprawiedliwość pisy podatkowo-sanitarne całkowicie zablokowały dalspołeczną, widoczną w stale pogarszającym się paryte- szą działalność. W 2000 r. przeszedłem na VAT nadając
cie dochodów wsi w stosunku do miast co prowadziło, swojemu gospodarstwu nazwę: Rodzinne Gospodari w dalszym ciągu prowadzi, do porzucania przez mło- stwo Rolne JURAND. Cały czas sukcesywnie gospodych ludzi swojej ojcowizny. W miejsce małych i śred- darstwo było i jest nadal powiększane poprzez zakup
nich gospodarstw powstają duże, negatywnie wpływa- ziemi oraz dzierżawę, dochodząc aktualnie do 70 ha.
jące na środowisko naturalne, przedsiębiorstwa rolne. W gospodarstwie opieramy się o własną siłę roboczą.
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Mamy troje dzieci – dwoje najstarszych – Paulina i Kamil ukończyli Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a Oliwia aktualnie studiuje na Akademii
Muzycznej w Katowicach. Syn, idąc tą samą ścieżką
co ja, kształcony przez wielu tych samych profesorów, jest potencjalnym następcą gospodarstwa.
Widoczne jest u niego ogromne zaangażowanie
w pracy na roli oraz pomysłowość w planowaniu
dalszego rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa.
Obecnie prowadzimy gospodarstwo w kierunku
produkcji roślinnej, z zachowaniem płodozmianu
typu norfolskiego tj. 1. rok – ziemniaki, 2. rok – pszenica ozima, 3. rok – soja, 4. rok – pszenica ozima,
z zastosowaniem poplonów ścierniskowych. Uprawiamy ziemniaki w typie jadalnym na areale ok.
15 ha, pszenicę ozimą – ok. 30 ha, soję ok. – 15 ha,
pozostałe 10 ha, byłe użytki zielone, obsiewamy prosem oraz gryką. Podczas rozmów, dyskusji wraz z żoną
i synem wprowadzamy oraz modyfikujemy dotychczas
uprawiane gatunki/odmiany roślin. Dwa lata temu do
płodozmianu wprowadziliśmy uprawę soi jako rośliny fitosanitarnej. Dawki nawożenia ustalamy w oparciu o wyniki analiz glebowych. Szukając oszczędności
energetycznych, uprawę pszenicy prowadzimy w systemie bezorkowym. Każdego roku na gruntach po ziemniakach stosujemy wapno nawozowe, nabywane w pobliskiej oczyszczalni ścieków.
Budynki gospodarcze przystosowaliśmy do obecnie
prowadzonego kierunku działalności rolniczej. Budynek inwentarski przekwalifikowaliśmy na chłodnię do
ziemniaków, wiata, która kiedyś służyła do suszenia tytoniu, dziś jest wykorzystana do garażowania sprzętu
rolniczego. Dodatkowo wybudowaliśmy dwa budynki z przeznaczeniem na magazynowanie ziemniaków
w skrzyniopaletach. Pszenica częściowo przechowywana jest w silosach płaskodennych.
Z uwagi na dość duży areał uprawy ziemniaków
wyposażyliśmy gospodarstwo we wszystkie niezbędne maszyny do uprawy, pielęgnacji i zbioru oraz linię
sortująco-pakującą. W gospodarstwie bazujemy na
sprzęcie produkcji krajowej. Posiadamy 5 ciągników
rodzimej marki URSUS. Kombajny ziemniaczane:
Anna, Pyra oraz kombajn zbożowy Bizon Z056. Prace naprawcze wykonujemy we własnym zakresie lub
z pomocą zaprzyjaźnionego mechanika. Korzystamy
z pomocy unijnych w umiarkowanym stopniu, ograniczamy kredytowanie. Jesteśmy w stałej współpracy ze
specjalistami z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Proszowicach.
Zmartwieniem naszego krajowego rolnictwa
jest brak ustabilizowanej polityki rolnej, rolnictwo od lat traktowane jest pobieżnie. Ponadto jesteśmy gorzej traktowani jako rolnicy w porównaniu z rolnikami z państw starej Unii Europejskiej.

Zbigniew Gwóźdź z synem Kamilem.

Chciałbym, aby były:
1) wyrównane dopłaty w całej Unii, ewentualnie całkowite ich zniesienie;
2) zagwarantowane ceny minimalne na produkty rolne;
3) wprowadzone kontrole importu żywności;
4) dofinansowania do hodowli, celem uzyskiwania krajowych odmian roślin rolniczych i warzywniczych
oraz ras zwierząt.
Osobiście uważam, że wyżywienie i obronność kraju są to najbardziej istotne dziedziny gospodarki narodowej. Niekiedy nie do końca przemyślane decyzje polityków mogą wpłynąć na destabilizację życia rolników.
Mam na uwadze np. próbę wprowadzenia ustawy „piątka dla zwierząt”, bądź forowanie zakazu promowania
produktów pochodzenia zwierzęcego do spożycia.
Praca na roli sprawia satysfakcję, szczególnie kiedy
przynosi dużą korzyść finansową. Ponadto, codzienne
obcowanie z przyrodą, obserwacje przebiegu wegetacji
sprawia dużą przyjemność.
Obecnie, gdy mój syn przejmuje coraz więcej prac
w gospodarstwie, ja mogę poświęcić się bardziej dla
sprawy ogółu, dlatego między innymi zaangażowałem
się w działalność Małopolskiej Izby Rolniczej. W chwilach wolnych poświęcam czas na moje hobby: historia
Polski – szczególnie II wojna światowa, kolekcjonowanie
starych maszyn i urządzeń rolniczych, a największa moja
pasja to pszczelarstwo. W przyszłości planujemy nadal
rozwijać gospodarstwo, a dodatkowo rozpocząć działalność przetwórczą produktów rolnych w oparciu o rolniczy handel detaliczny, który jest obecnie promowany.
W 2016 r. wraz z synem przystąpiliśmy do PiS
z przekonaniem, że to jedyna partia polityczna o nurcie
prawicowo-religijnym, dzielnie walcząca o sprawy Polski na forum międzynarodowym.
* St. M. Przybyszewski, Leksykon Ziemi Koszyckiej, 2011.
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Ciekawe miejsca – Izba Młynarska w Nowej Wsi

Historia kołem się toczy – jak w Nowej Wsi powstała Izba Młynarska

I

zba Młynarska w Nowej
Wsi w gminie Kęty powstała w miejscu, gdzie od już
1860 r. działał młyn. Młyny
mają bardzo głęboką i ciekawą historię, związaną z wynalezieniem koła w połowie
IV tysiąclecia p.n.e. w Mezopotamii. Od tego czasu zaJolanta Mocniak
częła się rewolucja techniczna
Biuro MIR w Wadowicach
w dziejach ludzkości, ponieważ koło znalazło zastosowanie m.in. w garncarstwie,
transporcie a także w kole młyńskim i w żarnach.
Koło rozprzestrzeniło się po starej
Europie, Azji, Afryce. Warto nadmienić, że stosunkowo rozwinięte cywilizacje Ameryki nie znały
koła przed przybyciem pierwszych
Europejczyków. W III w. p.n.e. Filon z Bizancjum pisał już o kołach
wodnych, ale pierwszy znany młyn
wodny zaczął pracować w Kaburze
(Azja Mniejsza) dopiero w końcu I w. p.n.e.
Kiedy ludzkość zaczynała przechodzić z gospodarki
łowiecko-zbierackiej na rolniczą trzeba było coś zrobić
ze zbieranym z upraw zbożem. Pierwszym rozdrabniaczem ziarna był kamień, na który wysypywano ziarno,
a drugim kamieniem go rozcierano, jednak ten sposób
okazał się bardzo mało wydajny. Wówczas wynaleziono żarna, które były już znane w starożytnym Egipcie.
To urządzenie przetrwało bardzo długo, ale żarna wymagały bardzo dużej siły ludzkiej lub zwierzęcej.
Do Polski młyny trafiły z kultury zachodniej.
Na południu kraju pojawiły się razem z zakonem cystersów, którym zawdzięczamy nowe technologie
w produkcji zbóż, hodowli ryb, ale także konstrukcji
młynów. W Polsce północnej młyny pojawiły się wraz
z zakonem krzyżackim. Wielkopolska, Mazowsze, Pomorze to tereny, gdzie nie było możliwości zastosowania koła wodnego i dlatego tam stosowano do napędzania młynów wiatraki. W Polsce były dwa rodzaje wiatraków: koźlaki i holendry. Nasze rodzime młynarstwo
rozwijało się powoli, a konstrukcją młynów zajmowali
się głównie samoucy, cieśle i stolarze, ponieważ były to
zazwyczaj konstrukcje drewniane.
W Polsce południowej działały głównie młyny wodne. Konstrukcja koła wodnego była bardzo skomplikowana. Koło – zazwyczaj podsiębierne – musiało być bardzo dobrze wyważone, montowano je nad korytem rzeki
w taki sposób, aby nurt przepływającej wody uderzał
w jego łopatki od spodu, wprawiając je w ruch obrotowy.
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Koło wodne nadsiębierne poruszało się dzięki spiętrzonej wodzie, doprowadzanej na jego łopaty od góry.
Młyn, w którym powstała Izba Młynarska opiera
się na bardzo długiej historii. Rodzina Hałatów kupiła
ten młyn w 1860 r. od Jana Pytla, za kwotę dwunastu
tysięcy złotych. Po zakupie młyn został zmodyfikowany i wyposażony w dwa kamienie. Kolejni właściciele
unowocześniali i przebudowywali młyn, aby służył
jak najlepiej i najwydajniej. Młyn w Nowej Wsi funkcjonował w rękach Hałatów do 1955 r. Później został
upaństwowiony i zniszczony. Rzeka, która przepływa
przez Nową Wieś jest odnogą rzeki Soły. Macocha, bo
tak nazywa się rzeka, była nazywana Matką Młynów.
Na jej ok 20-km odcinku, w okresie przedwojennym,
działało 14 młynów i inne zakłady (papiernia, tartaki,
zakład włókienniczy). Młyny te przetrwały po II wojnie
światowej, ponieważ było zapotrzebowanie na mielenie
ziarna. Młyn w Nowej Wsi był na owe czasy bardzo nowoczesny, ponieważ posiadał aż 4 mielniki napędzane
kołem wodnym, dzięki którym uzyskiwano doskonałą
mąkę. Po upaństwowieniu młyna zlikwidowano koło
i wprowadzono turbinę, którą źle zamontowano, dlatego praktycznie nie działała. Niestety, wraz z rozwojem
postępu technicznego młyny powoli upadały i tak też
się stało z młynem w Nowej Wsi.
Po latach, 11 grudnia 2019 r. – dzięki staraniom
żony wnuka ostatnich właścicieli młyna, Pani
Adrianny Procner – w zabudowaniach dawnego młyna
wodnego w Nowej Wsi, w którym obecnie działa
nowy, tradycyjny młyn żarowy, odbyło się uroczyste
otwarcie Izby Młynarskiej.

Adrianna i Wojciech Procnerowie podczas otwarcia Izby Młynarskiej.

Pomieszczenie, w którym powstała Izba, jest częścią
zabudowań zagrody młynarskiej znajdującej się w ewidencji zabytków Województwa Małopolskiego. W najbliższych latach państwo Procnerowie, którzy jako piąte pokolenie młynarzy zamieszkują na terenie zagrody,
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planują zakupić koło wodne, które pozwoli w pełni
przywrócić dawny wygląd zabudowań młyna.
Zadanie pn. Utworzenie Izby Młynarskiej w Nowej
Wsi Gmina Kęty zostało zrealizowane środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pn.
„Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz
dziedzictwa lokalnego Doliny Soły” (www.dolinasoly.eu).

Obecnie Izba Młynarska jest otwarta dla zwiedzających. Można w niej zobaczyć, wiele cennych, zabytkowych eksponatów związanych z produkcją mąki,
a przede wszystkim poznać cały proces jej powstawania.
Odbywają się tu również spotkania, podczas których
ze świeżo zmielonej mąki wyrabiane są ciasta i chleby.
W imieniu właścicieli serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia Izby Młynarskiej w Nowej Wsi.

* * * * *

Nie marnuj jedzenia

F

ederacja Polskich Banków
Żywności (FPBŻ) wraz
z czołowymi instytucjami naukowymi w Polsce (Instytutem Ochrony Środowiska, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego), w ramach
„Programu racjonalizacji i ograniczania marnotrawstwa żywności”
podjęła się wyzwania zbadania skali marnowania jedzenia w naszym
kraju, określenia głównych ognisk
odpowiedzialnych za marnowanie
żywności oraz określenia najczęstszych przyczyn tego zjawiska.
W ramach projektu badano najważniejsze ogniwa łańcucha żywności począwszy od
produkcji podstawowej przez przetwórstwo, sieci handlowe, kończąc na gospodarstwach domowych stanowiących finalnych odbiorców żywności. Wyniki badań
zostały podsumowane w opublikowanym przez PBŻ
raporcie „Nie marnuj jedzenia 2020”.
Jak przedstawia raport, na etapie produkcji żywności roczne straty w skali kraju wynoszą ok. 2 mln ton,
przy czym najwięcej żywności marnuje się w sektorze
owocowo-warzywnym oraz zbożowym. Za marnotrawstwo na tym etapie odpowiadają głównie gospodarstwa rolne, choć przyczyny występowania
strat są bardzo zróżnicowane: wpływ mają warunki atmosferyczne (burze, gradobicia, powodzie, susze), niewłaściwy czas zbioru czy nieodpowiednie warunki przechowywania.
Kolejnym etapem w łańcuchu żywnościowym, gdzie żywność jest marnowana, jest
przetwórstwo, choć złożoność procesów przetwórczych utrudnia określenie skali strat. Oszacowano, że poziom strat wynosi w przedziale
0,5-8,5%. W raporcie określono, że sektor owocowo-warzywny generuje najwięcej strat (8,5%)
w stosunku do wielkości produkcji. W dalszej
kolejności jest branża olejarska (4,8%) i branża
mięsna (3,2%). Na skalę marnotrawstwa na tym
etapie wpływ ma okres przydatności przetwarzanych produktów (im krótszy okres przydat-

ności do spożycia produktów tym
skala marnotrawienia jest większa),
ale również nierzetelni dostawcy
zaopatrujący zakłady przetwórcze
w niskiej jakości surowce oraz przypadki losowe, jak brak dostaw prądu
czy błędy podczas pracy.
Jak wynika z przeprowadzonych
badań w przemyśle spożywczym
najmniej strat generowanych jest
w trakcie przewożenia produktów
żywnościowych (0,019%). Niewiele strat powstaje również na etapie
przechowywania żywności w centrach logistycznych (0,18%).
Gastronomia to kolejny obszar, gdzie dochodzi do zjawiska marnowania żywności. W sektorze tym pierwsze
straty zaczynają się już w momencie zatowarowania. 22%
przedstawicieli punktów gastronomicznych deklaruje,
że robi zakupy „na zapas”, tylko 4% kupuje zdeformowane warzywa i owoce, a 3% sięga po produkty ze zdeformowanym opakowaniem. W gastronomii duże straty
występują również na etapie obróbki i przechowywania.
W punktach gastronomicznych najczęściej wyrzucane
są produkty napoczęte z oznakami zepsucia, produkty przeterminowane oraz zwiędnięte warzywa i owoce.
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Jeśli chodzi o dania to najczęściej wyrzucane są surówki, sałaty i sałatki (40,9%),
najmniej zupy i sosy. Jako najczęstszy
powód wyrzucania żywności w gastronomii podaje się przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia oraz zbyt duże zakupy.
Następnym obszarem, gdzie mamy do
czynienia z marnowaniem żywności są
sieci handlowe. Jak podaje Komisja Europejska straty żywności w sieciach handlowych wynoszą ok. 5% całości marnowanej żywności. W Polsce, w 2019 r. weszła
w życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności nakładająca na sklepy
karę za wyrzucanie żywności (wszystkie
wielkopowierzchniowe placówki, powyżej 400 m2, muszą przekazywać niesprzedaną żywność do organizacji pozarządowych), a za każdy zmarnowany kg żywności obowiązuje opłata 10 gr, jednak pomimo przepisów zjawisko nadal istnieje.
Do najczęściej wyrzucanych produktów przez sklepy
należą: pieczywo, owoce, warzywa, świeże niepakowane mięso, drób i ryby. Z zebranych danych wynika, że
60% sklepów codziennie wyrzuca chleb czy bułki, a 50%
postępuje tak z warzywami i owocami. We wskazanych
powodach wyrzucania produktów najczęściej pojawia
się przekroczenie terminu przydatności do spożycia lub
daty minimalnej trwałości, w dalszej kolejności jest utrata świeżości produktów (głównie owoców i warzyw oraz
świeżego mięsa, drobiu czy ryb), a w przypadku produktów mrożonych, przerwanie łańcucha chłodniczego.
Finalnymi odbiorcami żywności są konsumenci – gospodarstwa domowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 53,75% Polaków zdarza się wyrzucić żywność (70,3% gotowych niespożytych posiłków
i 37,2% produktów spożywczych). Najczęściej wyrzucamy pieczywo (62,9%), świeże owoce (57,4%), warzywa
(56,5%), wędliny (51,6%) oraz napoje mleczne (47,3%).
Jakie są powody wyrzucania żywności prze Polaków? Najczęstszymi przyczynami są: zepsucie produktu (65,2%), upłynięcie daty przydatności do spożycia
(42%), przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia (26,5%)
oraz zbyt duże zakupy (22,2%).

Zachowania tj.: brak przygotowanej listy niezbędnych
produktów, niesprawdzanie zawartości lodówki przed
zakupami, zakupy "na zapas" i nabywanie niezaplanowanych produktów to główne czynniki sprzyjające wyrzucaniu żywności przez konsumentów finalnych w Polsce.

Przeprowadzone badanie jasno pokazuje, że zjawisko marnowania jedzenia występuje na różnych etapach łańcucha żywności – od produkcji, aż po gospodarstwa domowe. Aby zmniejszyć skalę tego zjawiska
konieczne są wspólne działania i współpraca przedstawicieli wszystkich obszarów w kierunku ograniczania
marnowania żywności.
Czy pandemia nauczyła nas szanować jedzenie?
We wrześniu 2020 r., na zlecenie firmy McCormick
i Federacji PBŻ, przeprowadzono badania dot. gospodarowania żywnością w trakcie pandemii. Wynika z nich,
że ok. 27% badanych zmieniło swoje zwyczaje związane z zakupami spożywczymi, a co piąta osoba dokonała zmian w swojej diecie. Jak się okazuje zmieniła się
również częstotliwość robienia zakupów: aż 82% przebadanych osób zadeklarowało, że robi zakupy rzadziej,
przy czym aż 52% osób przyznaje, że kupuje więcej.
W reakcji na ogłoszenie stanu epidemii prawie połowa
badanych zrobiła zakupy "na zapas", 25% zaczęło gotować nowe potrawy, a 21% przygotowywać samodzielnie
wypieki, których wcześniej nie robiło w domu. Wzrosła
liczba osób, które planują zakupy z wyprzedzeniem,
oraz osób, które kupują zbyt dużo. Wśród wyrzucanych
produktów nadal dominują owoce, warzywa i pieczywo, jednak w trakcie pandemii wzrósł odsetek osób,
które starały się nie dopuścić do zepsucia się produktów i zmarnowania żywności.
Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: www.bankizywnosci.pl
* * * * *
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NUTRI-SCORE – nowy system oznaczania produktów spożywczych

C

oraz częściej na opakowaniach produktów
spożywczych można znaleźć oznaczenia z literkami od A do E umieszczonymi na różnokolorowym tle (ciemnozielony – jasnozielony – żółty – pomarańczowy – czerwony).
To nowy system oznaczania produktów spożywczych opracowany przez francuskich naukowców, który
ma za zadanie ułatwić konsumentowi wybór najzdrowszego produktu. Dzięki zastosowaniu NUTRI-SCORE
konsument nie musi sprawdzać tabeli wartości odżywczych oraz składu produktu, w którym jest mnogo od
oznaczeń typu E i dziwnie brzmiących nazw dodatków
do żywności. Nie każdy kupujący ma wiedzę dot. składu produktów odżywczych i wartościach odżywczych,
aby w pełni ocenić czy dany produkt jest korzystny dla
zdrowia. Nowy system znakowania żywności ułatwia
odróżnienie „lepszego” produktu od „gorszego” pod
względem odżywczym i pomaga w dokonaniu słusznych wyborów żywieniowych. Jedyne co konsument
musi, to poznać znaczenie poszczególnych liter.
Jak korzystać z nowego systemu znakowania żywności? Na opakowaniach należy szukać kodu składającego się z 5 liter (od A do E) i odpowiadającego im
kolorom (od ciemnozielonego do czerwonego). Produkt oznaczony literką A na ciemnozielonym tle będzie
wskazywał produkt spożywczy o najwyższej wartości
odżywczej. Jego przeciwieństwem będzie produkt najmniej wartościowy i oznaczony literką E na czerwonym tle. Pośrodku skali znajduje się litera C na żółtym
tle – w ten sposób oznaczone są produkty, które należy
spożywać w umiarkowanych ilościach. Skala NUTRISCORE nie obejmuje produktów nieprzetworzonych,
stąd nie znajdziemy jej na świeżych owocach, warzywach, surowym mięsie, kawie czy herbacie.
Oznaczenie literką danego produktu jest obliczane
na podstawie specjalnego algorytmu: biorąc pod uwagę

ilość składników które należy ograniczać w diecie tj. cukry, tłuszcze nasycone i sól (od 0 do 10 pkt), oraz składniki korzystne, które spożycie należy zwiększyć tj. owoce, warzywa, orzechy i błonnik pokarmowy oraz białko
(od 0 do 5 pkt). Wynik jest obliczany według specjalnej
skali Raynera, od sumy punktów ze składników do ograniczenia odejmuje się sumę punktów składników pozytywnych. Uzyskany wynik od - 15 do + 40 klasyfikuje
produkt do jednej z pięciu klas wartości – od A do E.
W 2020 r. taki sposób oznaczania na etykietach
funkcjonował już w 10 europejskich krajach w tym
m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Belgii oraz
w Polsce, gdzie można już go spotkać na produktach
marek własnych dużych sieci handlowych takich jak:
Auchan i Carrefour.
Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia system
ten to dobre narzędzie do walki z chorobami dietozależnymi, ponieważ pomaga konsumentom wybierać
produkty spożywcze, które są najbardziej wartościowe
i pozytywnie wpływają na zdrowie.
Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: www.nutriscore.pl.

* * * * *

Kiełbasa krakowska sucha staropolska

Z

wnioskiem o rejestrację kiełbasy krakowskiej suchej staropolskiej jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), wystąpił Związek Polskie Mięso oraz Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1201
z dn. 22.08.2018 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę kiełbasa krakowska sucha staropolska).
Nadzór nad procesem produkcyjnym tego wyrobu prowadzi Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) lub jednostki certyfikujące, upoważnione przez
ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
Nazwa kiełbasa krakowska stała się nazwą rodzajową. Natomiast
określenie rejestrowanego produktu staropolska odnosi się do metody
produkcji, a nie obszaru geograficznego. W odniesieniu do specyficzneBiuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej
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go produktu, który powstaje zgodnie ze sposobem produkcji wywodzącym się z tradycji kiełbas krakowskich
grubo krojonych, o których w wydanej w 1926 r. publikacji pt. Krakowskie wyroby wędliniarskie – praktyczne
wskazówki o wyrobie wędlin pisze mistrz wędliniarski
Andrzej Różycki.
Zgodnie ze słownikiem etymologicznym słowo staropolski oznacza – związany z dawną Polską. Kiełbasa krakowska sucha staropolska to kiełbasa suszona, grubo rozdrobniona, z mięsa wieprzowego, peklowana na sucho,
o długości batonów ok. 300 mm i średnicy 50 – 70 mm,
o równomiernie pomarszczonej skórce. Cechą charakterystyczną jest powierzchnia o barwie ciemnobrązowej,
typowej dla produktów wędzonych i przekrój o wyraźnie widocznych, większych kawałkach mięsa klasy I (stanowiącego 70% składu surowcowego) o barwie różowej
do ciemnoróżowej, a pomiędzy nimi – mięsem pozostałych klas o kolorze nieco jaśniejszym. Produkuje się ją,
w przeważającej części, z mięsa wieprzowego klasy I oraz
mięsa wieprzowego klasy IIA i klasy III, z dodatkiem
tłuszczu i peklosoli. Przyprawiana jest czarnym i białym
pieprzem, gałką muszkatołową oraz czosnkiem, z dodatkiem cukru. Dopuszczalne jest zastąpienie niewielkiej ilości mięsa wieprzowego klasy I mięsem wołowym
klasy II – zgodnie ze specyfikacją. Jej powierzchnia jest
sucha i lśniąca. Wszystkie składniki mięsne są dobrze
związane, co umożliwia łatwe plasterkowanie wyrobu.
Cechą charakterystyczną kiełbasy krakowskiej suchej
staropolskiej jest – widoczny po wzięciu pod światło
cienkiego plasterka – tworzący się mozaikowy układ
tzw. witrażyk. Smak i zapach są charakterystyczne dla
peklowanego, wędzonego i pieczonego mięsa, z wyraźnymi nutami pieprzu i delikatnym posmakiem czosnku
oraz gałki muszkatołowej.
Proces produkcyjny polega na: wstępnym rozdrobnieniu surowców mięsnych i poddaniu ich procesowi
peklowania, następnie rozdrobnieniu mięs i podmrożo-

Początki kiełbasy krakowskiej suchej sięgają czasów,
kiedy dłuższe przechowywanie mięsa było możliwe
wyłącznie po jego odpowiedniej obróbce, polegającej na zasoleniu lub po wędzeniu i suszeniu. Zgodnie
ze specyfikacją, kiełbasa krakowska sucha staropolska
to kiełbasa suszona, grubo rozdrobniona, długo zachowująca świeżość, której tradycja wytwarzania wywodzi się z tzw. krakowskiego ośrodka przetwórstwa
mięsnego, tworzącego się na przełomie XII i XIII w.
Pierwotnie kiełbasa krakowska sucha produkowana
była z przewagą mięsa wołowego, z dodatkiem wieprzowiny, a nawet dziczyzny. W XIX w. wytwarzano ją
z wysokiej klasy mięsa wieprzowego, głównie z szynki
(85% składu), z dodatkiem skrobi ziemniaczanej. Kiełbasa majstra masarskiego Wincentego Sataleckiego
z Krakowa, była wyrobem tradycyjnym, którego recepturę odziedziczył po przodach. Pierwszy zakład
i sklep w Krakowie, gdzie można było ją nabyć (do
1918 r., a następnie do 1939 r. ) mieścił się przy ul. Floriańskiej 6, gdzie do dziś stoi Kamienica Sataleckich
(pod „Okiem Opatrzności i Dwoma Baranami”).

nego tłuszczu wieprzowego, dokładnym wymieszaniu
surowców mięsnych i tłuszczu z dodatkiem przypraw,
nadziewaniu osłonek powstałym farszem i osadzaniu,
a w konsekwencji na obróbce termicznej (osuszaniu,
wędzeniu, pieczeniu i finalnym osuszaniu) z użyciem
drewna olchowego, bukowego, owocowego lub ich mieszanek. Dopuszczalne jest stosowanie oleju rzepakowego lub słonecznikowego na powierzchni batonu, celem
zapobiegnięcia wytrącania się białka w postaci białego
nalotu, w trakcie jej przechowywania.
Marcin Chorągwicki
Inspektor Wydziału Kontroli WIJHARS w Krakowie
Materiały źródłowe:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2018/C 53/07);
www.wikipedia.org.

* * * * *

Czosnek z małopolskiej Galicji

A

llium sativum L. – czosnek pospolity (dawniej nazywany woniejącą różą) w XXI w. uzyskał dodatkową nazwę, ściśle związaną
z długowiekową polską tradycją uprawową i wieloletnią pracą hodowlaną. Od sierpnia 2018 r. czosnek galicyjski jest zarejestrowany w rejestrze
chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.
Nazwa ta może być używana dla świeżego czosnku odmian: „Harnaś” i „Arkus”, które spełniają określone kryteria, są uprawiane zgodnie z opisaną technologią oraz pochodzą z obszaru dawnej Galicji
(który w latach 1774-1918 należał do zaboru austriackiego) na ziemiach
małopolskich. Obydwie odmiany pochodzą z hodowli Krakowskiej
Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego Polan sp. z.o.o. w Krakowie,
a odmiana „Harnaś” została uhonorowana Złotym Medalem na krajowych targach POLAGRA w 2007 r. Produkcja czosnku galicyjskiego
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Małopolskie specjały – czosnek galicyjski
i jego sprzedaż jest kontrolowana przez Stowarzyszenie
Czosnek Galicyjski, przez jednostki certyfikujące oraz
przez właściwe organy administracji państwowej.

Plantacja czosnku we wsi Muniakowice (gm. Słomniki).

Obszar, na którym produkowany jest czosnek galicyjski, został zawężony do trzech gmin tj.: Słomniki,
Radziemice i Koniusza. W przypadku gminy Koniusza
obszar obejmuje wyłącznie 5 sołectw, tj.: Niegardów,
Niegardów Kolonia, Piotrkowice Wielkie, Budziejowice i Muniaczkowice. Podstawą takiego precyzyjnego
określenia obszaru uprawy są jednolite warunki glebowe panujące na bardzo urodzajnych rędzinach powstałych w wyniku wietrzenia skał wapiennych. Gleby te charakteryzują się wyjątkowo zasadowym odczynem (pH na poziomie 6,7 - 7,9), który jest jednym
z istotnych warunków dla uzyskania przebarwień antocyjanowych łuski okrywającej, stanowiących cechę
charakterystyczną czosnku galicyjskiego. W przypadku
gleby o odczynie obojętnym barwniki obecne w łuskach przyjmują kolor fioletowo-różowy, a w przypadku gleby o odczynie zasadowym – fioletowy.
Czosnek galicyjski wyróżnia specyficzny
skład substancji biologicznie aktywnych oraz
charakterystyczne cechy morfologiczne roślin.
Na podstawie badań stwierdzono, że czosnek uprawiany na tym terenie zawiera więcej alliny, średnio o 5%,
w porównaniu z czosnkiem tych samych odmian uprawianym w innych częściach kraju. Wyższa zawartość
alliny wpływa na lepsze walory smakowe czosnku, który charakteryzuje się intensywnym zapachem i wyrazistym smakiem przez co jest chętniej używany w kuchni.
Śmierdząca róża,
co życie przedłuża

Czosnek pospolity jest zarówno warzywem, przyprawą,
jak i rośliną leczniczą o szerokim, pozytywnym działaniu na
organizm człowieka. Oprócz
niezaprzeczalnych wartości kulinarnych, ma on również zastosowanie w medycynie.

Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski
to inicjatywa producentów czosnku,
dystrybutorów warzyw oraz hodowców, która powstała w celu wypromowania czosnku, a w szczególności zarejestrowania nazwy czosnek
galicyjski jako chronione oznaczenie
geograficzne (ChOG). Stowarzyszenie liczy 81 członków.
Zdecydowaną większość stanowią producenci, wspierani przez dystrybutorów warzyw i KHiNO Polan sp. z.o.o.
Siedziba Stowarzyszenia to miejscowość Prandocin Iły,
skąd pochodzą pierwsze wzmianki o produkcji czosnku.

Najważniejszym składnikiem w czosnku jest siarkoorganiczny związek chemiczny – allicyna, która odpowiada za charakterystyczny smak i zapach czosnku. Oprócz
tego czosnek zawiera także: liczne związki flawonoidowe, aminokwasy, związki śluzowe, witaminy (A, B1, B2,
PP, C) i minerały (wapń, magnez, kobalt, chrom, nikiel).
Czosnek wykazuje szereg właściwości leczniczych.
Działa jak łagodny antybiotyk (zwalcza liczne bakterie
chorobotwórcze, w tym niektóre szczepy wywołujące
zakażenie jamy ustnej, dróg oddechowych czy dróg moczowych). Oprócz tego działa przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. W przeziębieniu pomaga także dzięki
właściwościom przeciwgorączkowym, napotnym i przeciwzapalnym. Wpływa na zwiększenie odporności, a stosowany w przypadku wystąpienia objawów przeziębienia i grypy ułatwia odkrztuszanie wydzieliny, niweluje
ból gardła, zmniejsza duszności, pomaga zbić gorączkę.
Ponadto zawarte w czosnku związki mają działanie
przeciwrobacze, wpływają korzystnie na układ krążenia,
wykazują działanie przeciwnowotworowe, obniżają poziomu cholesterolu. Regularne spożywanie czosnku powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, co ma duży udział
w profilaktyce miażdżycy, udarów mózgu i zawałów serca.
Czosnek może być też stosowany w dolegliwościach
układu pokarmowego. Działa żółciopędnie, rozkurczowo
i wspomaga trawienie. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym chroni wątrobę. Spożywanie czosnku jest
zalecane osobom na diecie redukcyjnej, gdyż poprawia
pracę całego układu pokarmowego i sprzyja utracie wagi.
Właściwości czosnku docenili już starożytni
Grecy i Rzymianie, którzy rozpowszechnili jego
uprawę w całym basenie Morza Śródziemnego.
Tradycja leczenia czosnkiem przetrwała wieki
w pismach Hipokratesa, a następnie Arystotelesa.
Pliniusz, pisarz i historyk rzymski, skatalogował
aż 61 leków czosnkowych.
Obecność czosnku odkryto także w legendarnych ogrodach króla Babilonu. Najstarsze
wzmianki o czosnku sięgają czasów neolitycznych, ale znajdziemy go również w świętych księgach hinduskich.
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Małopolskie specjały – czosnek galicyjski
Duży wpływ na jakość czosnku galicyjskiego mają też
umiejętności lokalnych producentów i przestrzeganie
określanych zasad na każdym etapie jego produkcji. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego
terminu sadzenia, tak aby
rośliny mogły się dobrze ukorzenić przed nadejściem przymrozków. Do sadzenia producenci przeznaczają materiał
kwalifikowany (ząbki) po uprzedniej
selekcji. Wybór do sadzenia ząbków odpowiedniej wielkości, uzyskanych po rozdzieleniu główki bezpośrednio przed sadzeniem,
gwarantuje wysoki plon dobrej jakości.
W przypadku zbyt dużego przesuszenia gleby producenci decydują o wprowadzeniu nawadniania, ponieważ odpowiednia wilgotność gleby późną wiosną
sprzyja tworzeniu się dużych główek czosnku o wysokiej zawartości alliny. Główki czosnku galicyjskiego
powinny być kuliste w kształcie, o średnicy nie mniejszej niż 50 mm, z odpowiednią liczbą ząbków w główce
(w okółku zewnętrznym powinno być 6 - 9 ząbków).
Ważnym i koniecznym zabiegiem jest ogławianie
polegające na usunięciu pędu kwiatostanowego po jego
skręceniu się. Istotny jest wybór terminu tego zabiegu,
ponieważ zbyt wczesne usunięcie kwiatostanu sprzyja ponownemu wyrastaniu, natomiast pozostawienie pędu na
roślinie znacznie ogranicza plon i pogarsza jakość główek.
Ochrona upraw czosnku galicyjskiego przed szkodnikami i chorobami musi odbywać się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.
Zbiór czosnku galicyjskiego (ręczny lub maszynowy)
rozpoczyna się ok. 10 lipca, ale dokładną datę wyznaczają panujące w danym roku warunki atmosferyczne.
Dojrzałość zbiorczą stwierdza się, gdy 40% roślin na
plantacji ma zaschnięte liście, a reszta liści jest zżółknięta. Zbiór musi być przeprowadzony w odpowiednim
czasie, aby łuska okrywająca główkę nie uległa spękaniu, a ząbki nie rozdzieliły się w główce.
Po zbiorze i wyschnięciu czosnek jest doczyszczany
ręcznie z zanieczyszczonych łusek, resztek korzeni i liści. To wszystko wymaga specyficznego sposobu zbioru i suszenia w suszarniach, tj. w wiatach, w stodołach
i innych budynkach, gdzie panuje odpowiednia temperatura (min. 15°C, niska wilgotność i dobra wymiana
powietrza. Podczas przechowywania wymagane jest
utrzymywanie stałej wilgotności na poziomie 60-70%.
Takie wymogi spełniają przewiewne pomieszczenia
lub zawansowane technicznie specjalistyczne przechowalnie. Tylko takie warunki gwarantują odpowiednią
jakość czosnku galicyjskiego.
Ostatni etap to pakowanie, które tak jak wszystkie
etapy produkcji musi odbywać się na obszarze objętym ochroną ChOG.
40
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Warzywa i owoce na poprawę odporności
W Polsce, na cześć czosnku galicyjskiego organizowane jest Małopolskie Święto Czosnku – wspólna
inicjatywa gmin Słomniki i Radziemice, mająca swój
początek w 2007 r. Coroczne obchody tego Święta
– na przełomie lipca i sierpnia – stały się wizytówką
regionu i świadczą o tym jak bardzo warzywo to jest
cenione przez lokalnych rolników. Podczas obchodów
– na które zjeżdżają najwięksi producenci tego warzywa – prezentowane są potrawy i przetwory z czosnkiem
galicyjskim w roli głównej, organizowane są konkursy,
m.in. na najpiękniejszą ozdobę wykonaną z czosnku,
czy najcięższą wiązkę czosnku. Wszystko to odbywa się
z udziałem władz województwa, organizacji rolniczych,
producentów oraz kół gospodyń wiejskich.

XII Małopolskie Święto Czosnku, Prandocin, 28.07.2019 r.

Czosnkobranie
Najbardziej znane w świecie są obchody czosnkowych
żniw w Kalifornii, w miasteczku Gilroy okrzykniętym
światową stolicą czosnku. W Europie takie święto jest
organizowane we francuskim mieście Arleux na granicy
z Belgią. Natomiast w Uzes pod Avignonem (Prowansja)
odbywają się największe europejskie targi czosnkowe.

Elżbieta Gębołyś-Pawilk
Starszy Spec. Wydziału Kontroli WIJHARS w Krakowie
Materiały źródłowe:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2018/C 110/08);
Strony internetowe: www.naukawpolsce.pap.pl,
www.e-biotechnologia.pl, www.wilanow-palac.pl.

* * * * *

Domowe sposoby na poprawę odporności
z wykorzystaniem warzyw i owoców

Z

godnie z zasadami zdrowego żywienia z 2020 r.
w diecie powinny dominować warzywa i owoce –
powinny stanowić połowę tego co jemy. Minimalna ich
ilość to 400 g warzyw i owoców dziennie, ale im więcej
tym lepiej, z zachowaniem proporcji więcej warzyw niż
owoców. W dobie trwającej pandemii warto spojrzeć
na warzywa, które stymulują układ odpornościowy.
Czosnek jest stosowany w medycynie od bardzo
dawna – znany i doceniany był już w starożytności.
Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, stymulujące układ odpornościowy, a także działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwzakrzepowe, przeciwnowotworowe, regulujące poziom cukru we krwi i ciśnienie.
Jeśli chodzi o działanie układu odpornościowego, czosnek przede wszystkim wzmacnia właściwości obronne
organizmu, regulując reakcje immunologiczne.
Na szczególną uwagę na polskim rynku zasługuje czosnek galicyjski, o którym mowa w poprzednim artykule.
Cebula kolejne warzywo, które wpływa na poprawę
odporności. Warzywo to ma silne właściwości bakteriobójcze, stąd szeroko wykorzystywana jest w medycynie
ludowej i fitoterapii. W leczeniu wykorzystuje się całe
świeże cebule, liście oraz sok. Dla celów leczniczych można wykorzystywać cebulę przez cały jej okres wegetacyjny. Przypisuje się jej działanie: dezynfekujące, obniżające
ciśnienie tętnicze krwi, moczopędne, poprawiające przemianę materii, wykrztuśne. Na układ immunologiczny
bardzo dobrze wpływa syrop z cebuli. Jest bardzo prosty

w wykonaniu, posiada specyficzny smak
– może jest niezbyt
smaczny, ale warto się
do niego przekonać.
Burak ćwikłowy
jest powszechnie
uprawiany w Polsce.
Jego młode liście są
jadane jako botwina.
Ma szczególnie znaczenie dietetyczne dzięki dużej zawartości błonnika, który wpływa dodatnio na trawienie, oraz dzięki zawartości
kwasów: jabłkowego, cytrynowego, winnego i szczawiowego. Na wzmocnienie odporności organizmu polecane są kiszone buraki. Szczepy bakterii, które powstają
w trakcie fermentacji mają silne właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe. Właściwości buraka są znane
od wielu lat. Nasze prababcie często gotowały barszcz
lub robiły ćwikłę, by podnieść odporność organizmu.
Stosując domowe, babcine sposoby na poprawę odporności, nie można zapomnieć o kiszonej kapuście
i kiszonych ogórkach. Dzięki właściwościom probiotycznym i bogactwu witamin kapusta kiszona wspiera
funkcjonowanie całego organizmu i pomaga walczyć
z wieloma dolegliwościami. Dzięki zawartości witaminy C, rutyny i bakterii probiotycznych, jest świetnym
sposobem na wzmocnienie odporności. Aktywuje bariery obronne organizmu, a więc bakterie i wirusy nie
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Warzywa i owoce na poprawę odporności / Jadalne owady
przedostają się przez nie tak łatwo. Jedząc regularnie
kapustę kiszoną w okresie przeziębień i grypy, możemy skutecznie ochronić się przed zachorowaniem.
Bakterie kwasu mlekowego wzmacniają naszą pożyteczną florę bakteryjną, która sprawnie walczy z drobnoustrojami chorobotwórczymi i zapobiega ich przedostawaniu się do organizmu.
Dopełnieniem dobroczynnych właściwości warzyw
są owoce. Duże zastosowanie we wzmacnianiu odporności ma aronia czarnoowocowa. Ze świeżych owoców sporządza się różne przetwory, np. soki. Ekstrakty
z aronii są też częstym składnikiem suplementów diety.
Bez czarny jest popularną rośliną stosowaną w celach
leczniczych od wieków. Jest on składnikiem wielu suplementów poprawiających odporność oraz syropów na kaszel. W ziołolecznictwie zastosowanie znajdują zarówno
kwiaty, jak i owoce czarnego bzu. Czarny bez ma właściwości napotne, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe.
W domowych sposobach wzmacniania odporności,
nie może zabraknąć miodu. Regularne spożywanie
miodu może korzystnie wpłynąć na poziom komórek
układu odpornościowego.

Jego działanie lecznicze
znajdzie zastosowanie
szczególnie w przypadku przeziębienia,
stanów zapalnych gardła, zapaleniach migdałków czy podwyższonej temperatury.
Warzywa, owoce i ich przetwory w codziennym jadłospisie to fundament zdrowia. Ich uprawa to ważny
element gospodarki – zapewnia utrzymanie milionom
rodzin rolniczych. ONZ ogłosiła 2021 r. Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
(FAO) promuje zwiększenie spożycia warzyw i owoców.
Więcej krajowych warzyw i owoców na naszym talerzu to
korzyść dla naszego zdrowia i zysk dla polskich rolników.
Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe:
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej,
wikipedia, KOWR.

* * * * *

Jadalne owady – czy w przyszłości zastąpią mięso?

J

Aneta Kędzior
Biuro MIR w Tarnowie

eśli ktoś w 2021 r. myśli, że
nic go już nie zaskoczy jest
w ogromnym błędzie. Zwiększająca się liczba ludności na
świecie, zmiany klimatyczne,
katastrofy ekologiczne wywołują z jednej strony strach
i niepewność przed nadchodącym jutrem, z drugiej – poszerzają świadomość i wzbudzają
konieczność kreatywnej reakcji na otaczające nas warunki.

Mimo szalejącej pandemii, tylko w 2020 r., liczba
ludności na świecie wzrosła o 71 mln osób. Gdy wkraczaliśmy w nowe milenium było nas 6 mld, obecnie jest
nas 7,8 mld, a ONZ szacuje, że w 2050 r. światowa populacja wyniesie 9,7 mld osób. O ile liczba Europejczyków będzie malała, głównie ze względu na starzejące
się społeczeństwa krajów Europy środkowo-zachodniej, podwoić się ma populacja Afryki subsaharyjskiej.
Według raportu „World Population Prospects” Departamentu ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych, do
2100 r. liczba ludności może wzrosnąć nawet do 11 mld.
Globalnie wskaźnik dzietności będzie spadać, jednak
kraje afrykańskie oraz azjatyckie takie jak Indie, Nigeria, Pakistan, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Tanzania, Indonezja, Egipt oraz Stany Zjednoczone odnotują wzrost wielkości populacji.
42

Badacze z całego świata głowią się i szukają rozwiązania problemów, które nieuchronnie pojawią się, gdy liczba
ludności świata osiągnie tak wysoki poziom. Naturalnie
wzrost taki spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na
żywność, które wg szacunków wzrośnie o 70% w stosunku do stanu obecnego. Według naukowców główną zagwozdką będzie, co Ci ludzie będą jeść? Czy tak niedoceniany obecnie sektor gospodarki jakim jest rolnictwo
zdoła odpowiedzieć na potrzeby żywnościowe ogromnej
liczy ludności na całym świecie? Oby tak było. Niejednokrotnie zaskakuje nas rozwój technologiczny i gospodarczy wielu krajów naszego globu, który spowodować
może pojawienie się innowacyjnych metod produkcji
zwierzęcej czy roślinnej, a których dziś nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Jednak na ten moment koniecznym
wydaje się poszukiwanie alternatywnych źródeł pożywienia dla ludzi i zwierząt. Jedną z takich alternatyw
jest zastąpienie białka zwierzęcego białkiem owadzim.
O ile w krajach Ameryki Środkowej, Azji czy Afryki
przetworzone białko owadzie jest od dawna składnikiem codziennej diety, o tyle w Unii Europejskiej jest to
stosunkowo nowy temat, wymagający szerokich konsultacji społecznych i działań edukacyjnych. Komisja
Europejska zdefiniowała ten środek spożywczy jako
„novel food” (nowa żywność), czyli środek spożywczy
dotychczas nie spożywany regularnie przez mieszkańców UE – w definicję tę idealnie wpisują się wszelkiej
maści produkty przeznaczone do spożycia przez człowieka, uzyskane z owadów.
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Owady w diecie ludzi i zwierząt
Dlaczego jedzenie owadów może być korzystne dla
zdrowia ludzi i zwierząt? Otóż jak już wcześniej zostało
wspomniane owady obfitują w białko o bardzo wysokiej wartości odżywczej. Mąka ze świerszcza zawiera
dwa razy więcej białka niż czerwone mięso w takiej
samej porcji. Entomolodzy oraz badacze zajmujący się
wpływem owadów na działalność ludzką, zauważają
również inne pozytywne właściwości. Insekty bowiem
stanowią skarbnicę składników mineralnych: termity są bogate w żelazo, larwy jedwabników pokrywają dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka na
miedź i witaminę B2, a 4 świerszcze to dawka wapnia
odpowiadająca jednej szklance mleka. Dlatego też, poza
samą alternatywą pokarmu dla mas, eksperci sygnalizują, że tego typu odżywianie mogłoby rozwiązać problemy osób borykających się z nietolerancją laktozy, które
jednocześnie zmagają się z niedoborem wapnia w diecie.
Na korzyść białka owadziego – w porównaniu do mięsa
– przemawia również dużo mniejsza zawartość tłuszczu
i cholesterolu oraz znacznie efektywniejsze pozyskanie
wartościowej żywności – ciała owadów to w 80% części
jadalne, podczas gdy kurczak zawiera ich zaledwie 50%.
W Polsce temat białka owadziego co prawda dopiero raczkuje, jednak widzimy już pierwsze działania
zmierzające w tym kierunku – póki co chodzi głównie
o wykorzystanie go w żywieniu zwierząt. MRiRW, jako
lider projektu „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt, umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”,
który realizowany jest w ramach Programu „Społeczny
i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, jest częścią Konsorcjum (wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym), które zajmuje się badaniem tego zagadnienia na terytorium RP.
W pierwszym z wielu etapów prowadzonych badań,
zachęca Polaków do wypełnienia ankiety online pt.
„Owady w diecie ludzi i zwierząt”, która dostępna jest
na stronie: www.wet.uwm.edu.pl. Kwestionariusz skierowany jest do potencjalnych osób zainteresowanych

Mogą być hodowane
w każdym klimacie

Opracowanie: mgr inż. Paulina Wiza (źródło: www.puls.edu.pl).

hodowlą owadów na cele żywieniowe i paszowe, oraz
konsumentów produktów z zawartością owadów.
Celem ankiety jest poznanie opinii Polaków wraz
z identyfikacją możliwości wykorzystania owadów
i białka owadziego w żywieniu ludzi i zwierząt. Zachęcamy do jej wypełnienia.
Aneta Kędzior, biuro MIR w Tarnowie
Materiały źródłowe:
www.benchmark.pl, www.tvp.info,
www.wet.uwm.edu.pl, www.zdrowie.radiozet.pl.

* * * * *

Łąki kwietne sposobem na zatrzymanie wody w glebie
i zwiększenie bioróżnorodności

Cz

łowiek coraz częściej przekonuje się, że nie jest
panem przyrody. Jesteśmy świadkami niekorzystnych zjawisk takich jak: gwałtowne burze, trąby
powietrzne, powodzie, ulewne deszcze, susze. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale z niektórymi możemy
próbować sobie radzić, zapobiegać ich występowaniu
czy też starać się o zminimalizowanie szkód. Susze są
coraz częstszym zjawiskiem i dlatego poszukujemy
możliwości zatrzymania wody, od której zależy życie
wszystkich organizmów na ziemi. Jednym z naturalnych sposobów na retencję wody i zachowanie bioróżnorodności ekosystemów jest zakładanie łąk kwietnych.

ŁĄKA KWIETNA to obszar obsiany dzikimi kwiatami i trawami, przypominający tradycyjne łąki znane
z krajobrazu polskich wsi. Stanowi ciekawą i przyjazną przyrodzie alternatywę dla trawników. Gatunki
tworzące łąkę różnią się w zależności od tego na jakim
siedlisku ma być wysiana i jaką ma mieć kolorystykę.
Do tworzenia mieszanek nasiennych używa się nasion
jednorocznych lub wieloletnich gatunków rodzimych,
zebranych z roślin występujących dziko lub uprawianych specjalnie w tym celu.
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Dlaczego warto zakładać łąki kwietne
Zalety łąk kwietnych:
wzbogacają estetykę terenu i urozmaicają krajobraz
dzięki dużemu zróżnicowaniu barw kwitnących
kwiatów, których wygląd zmienia się dynamicznie
wraz z porami roku;
ich zakładanie jest łatwe i niedrogie, oszczędza czas
i pieniądze – rozwiniętej łąki kwietnej praktycznie nie
trzeba podlewać i wystarczy kosić ją 1–2 razy w roku;
pozwalają łatwo zagospodarować duże, nieużywane
przestrzenie;
nadają się do różnych warunków siedliskowych;
są ekologiczne, bo nie wymagają nawożenia ani stosowania środków ochrony roślin;
są siedliskiem wielu rodzimych gatunków roślin;
są miejscem bytowania i żerowania dla wielu gatunków zwierząt;
filtrują wody opadowe i powietrze, zatrzymują pyły
i substancje szkodliwe tworzące smog znacznie lepiej
niż zwykły trawnik – jeden hektar zieleni pochłania
1,5 – 5 tys. kg pyłów rocznie, wytwarzając jednocześnie prawie 300 kg tlenu.
Jak łąka kwietna przeciwdziała suszy i upałom?
Rośliny łąkowe mają dłuższy – nawet o 25 razy –
i bardziej rozwinięty system korzeniowy niż trawa.
Dzięki temu podczas deszczów, także tych bardzo ulewnych, absorbują dużo więcej wody. Nie musimy ich podlewać właśnie dlatego, że mają zdolność magazynowania
wody. Wiążąc w glebie wody opadowe, zmniejszają powierzchniowy spływ wód opadowych i ograniczają ryzyko podtopień, co często obserwujemy na powierzchniach uszczelnionych np. kostką brukową lub betonem.
Obniżają także temperaturę powietrza i zapobiegają nagrzewaniu się powierzchni gleby – wspomagają walkę
z tzw. miejską wyspą ciepła, szczególnie w upalne dni.
Wpływ łąk kwietnych na bioróżnorodność
Bioróżnorodność ma ogromne znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego. Jej utrzymanie może
wpływać na jakość płodów rolnych, poziom jakości powietrza, obieg pierwiastków czy regulację klimatu. Dlatego tak ważne jest, byśmy już teraz podejmowali działania, które będą
ją chronić. Jednym
z takich działań jest
wprowadzanie pasów kwietnych na
terenach rolnych jak
i miejskich. Badania
prowadzone na całym świecie od wielu dekad pokazują,
że pasy kwietne stanowią środowisko
życia wielu gatunNa rynku dostępnych jest wiele
ków organizmów,
mieszanek nasion roślin kwitnących
i wyselekcjonowanych gatunków traw.
w tym owadów za44

pylających rośliny oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają zmniejszaniu ilości stosowanych insektycydów, co
także przyczynia się do podwyższania różnorodności
biologicznej. Rośliny łąk kwietnych przyciągają również
wiele gatunków drapieżnych stawonogów, takich jak
biedronkowate, dziubałkowate, skorki, biegaczowate,
drapieżne pryszczarkowate i pająki.
Obecność łąk kwietnych na obszarach przekształconych przez działalność ludzką, przyczynia się do tworzenia nowych siedlisk i wzrostu różnorodności roślin
i zwierząt. Łąkę może tworzyć nawet 60 gatunków różnych roślin, które stanowią bazę pokarmową, miejsce
do rozmnażania i schronienie nawet dla 300 gatunków
zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, stawonogów
oraz owadów zapylających (pszczół miodnych, ich dzikich krewniaczek, trzmieli i motyli), które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie.
Gdzie zakładać łąki kwietne?
Łąki kwietne mogą być zakładane zarówno na obszarach wiejskich jak i na terenie miast zamiast trawników, które podczas gorącego lata szybko wysychają.
Można je siać na dużych powierzchniach tworząc pasy
zieleni wzdłuż dróg czy torowisk, w parkach miejskich
zamiast klombów, a nawet w donicach na balkonie.
Coraz więcej miast na świecie, ale również i w Polsce,
wprowadza łąki kwietne. Jest to swego rodzaju moda,
trend w upiększaniu miast. Za przykład może posłużyć
Kraków – jedna z największych aglomeracji w kraju,
gdzie łąki kwietne trafiły jako innowacja do oficjalnej
strategii antysmogowej w 2017 r. – obsiano wówczas
10 ha w parkach i wzdłuż pasów drogowych. Wiosną
2020 r. wysiano tu ok. 600 kg nasion kwiatów na blisko 30 ha. Z kolei w miastach należących do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej: (w Sosnowcu, Tychach
i Piekarach Śląskich) uruchomiono projekt „Metropolitalne Łąki Kwietne”. Łącznie obsiano ponad 5 500 m2
mieszankami roślin o właściwościach antysmogowych.
Zakładanie łąk kwietnych w miastach jest prostsze
niż pasów kwietnych w rolnictwie z kilku względów.
Łatwiej jest poświęcić na ten cel nieużytki miejskie czy
też trawniki niż wydzielić pasy kwietne z terenów rolniczych, które przynoszą konkretne korzyści finansowe. Dodatkowo w Polsce nie ma uwarunkowań prawnych związanych ze stosowaniem pasów kwietnych
w rolnictwie, nie ma dofinansowania na ten cel, jak to
ma miejsce w innych krajach europejskich (w Holandii,
Wielkiej Brytanii, Niemczech). Jednakże pod koniec
2020 r. MRiRW zadeklarowało, że od roku 2023 pojawią się dopłaty dla rolników, którzy takie pasy zastosują w swoich uprawach.
Jolanta Jop, biuro MIR w Nowym Sączu

Materiały źródłowe:
www.wody.gov.pl, www.wody.gov.pl, www.oceanspokoju.pl,
www.laka.org.pl, www.teraz-srodowisko.pl,
www.stopsuszy.pl, www.mojapuszcza.sendzimir.org.pl.
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Ciekawostki z TopAgrar – POLSKA
Według danych MRiRW do końca sierpnia 2020 r.
do Polski wjechało 4,62 mln żywych świń. Ponad
90% importu stanowią prosięta z Danii, których kupiliśmy
w tym okresie 4,195 mln sztuk.
Pozostałe warchlaki pochodziły z Niemiec (185 tys. szt.)
oraz Holandii (147 tys. szt.).

Obszar zasiewów konopiami przemysłowymi,, zgłoszonych przez gospodarstwa rolne do dopłat bezpośrednich,
przekroczył w 2019 r. 3 tys. hektarów. Najwięcej upraw jest w województwie mazowieckim i dolnośląskim, a największy odsetek rolników zajmuje się nimi w województwie lubelskim.

◉

Krajowe zbiory buraków ćwikłowych
kształtują się na poziomie 281-375 tys. ton, co
plasuje nasz kraj na pierwszym miejscu w unijnej produkcji tego warzywa. Udział Polski
w 2019 r. w produkcji UE wyniósł 35%.
◉

Spożycie drobiu w Polsce rośnie niezmiennie od
kilkunastu lat. Statystyczny Polak zjada ok. 30 kg mięsa drobiowego
rocznie, podczas gdy unijna
średnia wynosi 24 kg. Najchętniej kupowanym rodzajem mięsa jest kurczak.
◉

Polska jest największym producentem malin w UE oraz piątym
– po Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Serbii i Stanach Zjednoczonych – na świecie. Według USDA,
w 2020 r. zbiory malin w Polsce
osiągnęły 116. tys. ton, a powierzchnia upraw tych owoców wzrosła w ostatnich latach do
29,3 tys. ha.
◉

Pod względem produkcji miodu Polska
zajmuje 4. pozycję w UE. Wyprzedzają
nas Hiszpania, Rumunia i Węgry. W latach
2015-2019 krajowa produkcja miodu pszczelego, w zależności od warunków pogodowych, wahała się od 15 do 24 tys. ton.
◉

Od stycznia do września 2020 r. wyeksportowaliśmy do Izraela artykuły rolnospożywcze (głównie wołowinę i cukier)
za 185,3 mln euro.
◉

Mimo epidemii koronawirusa sprzedaż ciągników w Polsce
jest na wysokim poziomie. Tylko
w czerwcu 2020 r. zarejestrowano
1 005 nowych maszyn. To najlepszy wynik od grudnia 2018 r.

◉

Przetwórstwem konopi, które polega przede wszystkim
na wytwarzaniu produktów,
w tym żywności, suplementów diety oraz kosmetyków
zawierających
kannabidiol
(CBD), zajmują się głównie mikrofirmy rodzinne. Ich przychody w 2019 r. przekroczyły 210 mln zł.
◉

Polska jest drugim, największym producentem wyrobów tytoniowych w UE. W 2019 r. wyprodukowaliśmy 213 mld papierosów, z czego 80% trafiło na
eksport. Już teraz na każde 5 szt. produkowanych w kraju 4 są sprzedawane
za granicę. Według GUS, w 2017 r.
tytoń był uprawiany w ok. 6,2 tys.
gospodarstw rolnych w Polsce,
ze średnim areałem zasiewu na poziomie 2,09 ha.
◉

Ponad 66% Polaków pije regularnie kawę, a połowa rozpoczyna od niej każdy dzień – podaje Food Research Institute. W spożyciu kawy zajmujemy 11. miejsce na świecie. Przeciętny Polak wypija jej 95 l rocznie, co
oznacza 3 kg ziaren. Liderem w spożyciu kawy są Finowie –12 kg ziaren
rocznie na mieszkańca.
◉

Zaledwie 34 107 (1,4%) gospodarstw rolnych w Polsce ma powierzchnię 50 ha lub więcej.
◉

Wartość produkcji roślinnej w Polsce, na 1 mieszkańca,
wynosi 1 374 zł.
◉

Według danych GUS
w Polsce nawadnianych jest
70 705 ha, z czego 60 900 ha poprzez podsiąkanie,
8 891 ha przez deszczowanie i 193 ha przez zalewanie.
◉

◉
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Ciekawostki z TopAgrar – ŚWIAT
W 2019 r. w całej UE zarejestrowano 154 321 ciągników rolniczych, z czego 147 945 o mocy
powyżej 50 KM.
◉

Jeden zużyty litrowy karton po mleku ma wartość energetyczną pozwalającą
zasilać żarówkę o mocy 40 watów przez
1,5 godziny.
◉

Z raportu przygotowanego przez SWA wynika, że w 2019 r. trafiło do Polski o 10,86%
więcej butelek szkockiej whisky (0,7 l) niż rok
wcześniej. Z wynikiem 32,64 mln butelek plasujemy się na 12. miejscu na świecie. Na czele
stawki znajdują się: Francja (173 mln), Indie
(130 mln) i Stany Zjednoczone (127 mln).
◉

Rolnik pracuje dłużej w ciągu tygodnia niż mieszkaniec miasta. Jego typowy czas pracy wynosi 39,7 godz.,
podczas gdy w mieście pracuje się średnio 37,8 godz.
◉

Norwegowie
konsumują
najwięcej pizzy na świecie
w przeliczeniu na osobę. Ten
mały kraj liczy około 5,5 mln
obywateli, a każdy z nich spożywa ok. 5 kg pizzy rocznie.

Coca-cola jest jednym z najbardziej słodzonych napoi. Puszka 330 ml zawiera aż
7 łyżeczek cukru (35 g).
◉

Krowa produkująca 30 l mleka dziennie powinna wypić 105 litrów świeżej wody.
Natomiast 90 litrów wody potrzebuje
krowa w okresie laktacji z cielęciem
u boku, gdy temperatura w ciągu
dnia przekracza 30°C.
◉

83 hot dogi może w ciągu 10 minut spożyć człowiek – donosi „New York Times”, powołując się na badania prowadzone w High Point University w Karolinie Południowej.
◉

W 2019 r. państwa członkowskie UE wyeksportowały 2,2 mln ton czekolady i batonów czekoladowych.
Do głównych odbiorców należą:
Niemcy (640 tys. t)
Belgia (300 tys. t)
Holandia (290 tys. t)
Polska (230 tys. t)
Włochy (180 tys. t).
◉

1,5 mln próbek roślin jadalnych, z których

◉

Do produkcji 1 t papieru potrzeba ok. 17 drzew.
Te drzewa z kolei produkują w ciągu roku tlen, który
wystarczyłby dla 170 osób.
◉

każda zawiera ok. 500 nasion,
przechowywanych jest w Globalnym Banku Nasion na wyspie Spitsbergen norweskiego
archipelagu Svalbard. Został
on stworzony na wypadek konieczności odtworzenia produkcji roślinnej w razie
globalnej katastrofy.

Mimo COVID-19 w marcu 2020 r. rzeźnie w UE
wyprodukowały 2 mln ton wieprzowiny. To o 3,3%
więcej niż w marcu 2019 r. Głównymi producentami
byli: Niemcy (452 tys. ton), Hiszpania (430,9 tys. ton),
Francja (186,9 tys. ton) i Polska (179,3 tys. ton).

3 300 kg oleju palmowego powstaje
średnio z 1 ha uprawy. W przypadku oleju
rzepakowego jest to 700 kg/ ha, a oleju sojowego to tylko 400 kg/ha.

◉

◉

◉

W latach 2011-2018 sprzedaż pestycydów w UE utrzymywała się na stałym poziomie
ok. 360 mln kg rocznie.

Niemcy są największym producentem kukurydzy na kiszonkę w Europie.
Z 2,196 mln ha powierzchni uprawnej 43% zbiorów wykorzystywane jest
do produkcji biogazu.

◉

W 2019 r. w UE 18 mln osób w wieku od 20 do
64 lat prowadziło działalność na własny rachunek, bez
pracowników najemnych, z czego prawie 1/5 pracowała
w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie.
◉
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◉

Opracowała Aneta Kędzior, biuro MIR w Tarnowie
na podstawie: TopAgrar Polska (6/2020, 7/2020, 8/2020, 1/2021, 2/2021.
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Pomoc dla rolników z Gminy Łapanów
poszkodowanych przez powódź w 2020 r.

W czerwcu 2020 r., po gwałtownej ulewie Stradomka przerwała wał przeciwpowodziowy
w Łapanowie. Woda zalała drogi dojazdowe i praktycznie całą miejscowość oraz tereny okolicznych wsi.

Fot. UMWM, Facebook/Marek Bzdek/www.glos24.pl.

Na wniosek Pana Kazimierza Szostaka, członka Stowarzyszenia Rolników i Organizacji Rolniczych
„Wzajemna Pomoc”, przydzielono pomoc finansową dla pięciu rolników ubezpieczonych w TUW „TUW”.

Na fotografii Kazimierz Szostak z rolnikami, którzy otrzymali wsparcie TUW "TUW",
od lewej: Stanisława Krzysiek, Zofia Kuska, Krzysztof Sotoła, Paweł Apostoluk, Krzysztof Korta.

...i wyraz wdzięczności rolników.
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