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Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości rolnych Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa przyjęta przez Sejm
31 marca 2016 r. Sejm uchwalił 
ustawę o wstrzymaniu sprze-
daży nieruchomości rolnych 
Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw.

Sejm poparł 14 poprawek, mię-
dzy innymi dotyczącą możli-
wości nabycia gruntów przez 

rolników ubezpieczonych w Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych. Pier-
wotna wersja projektu zakładała, że 
o zakup gruntów będzie mógł ubie-
gać się rolnik indywidualny należą-
cy do KRUS, chyba że powierzchnia 
prowadzonego przez niego gospo-
darstwa rolnego nie przekraczałaby 
20 ha. Wielkopolska Izba Rolnicza 
w piśmie do Przewodniczącego Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi kie-
rowała apel o zmianę tych zapisów, 
argumentując, że zdaniem wiel-
kopolskiego samorządu rolnicze-
go obowiązujące przepisy prawne, 
a także unijne programy pomoco-
we, „przymuszają” niejednokrotnie 
rolników do ubezpieczenia w ZUS, 
a wprowadzenie takich zmian 
wpłynie na stworzenie sztucznego 
podziału rolników i będzie krzyw-
dzące dla tej części producentów 
rolnych, którzy z różnych względów 
ubezpieczeni są w ZUS.

Zgodnie z ustawą sprzedaż ziemi 
zostanie wstrzymana na 5 lat z wy-
jątkiem m.in. nieruchomości prze-
znaczonych na cele niezwiązane 
z rolnictwem, nieruchomości w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych, 
domów, lokali mieszkalnych oraz 
nieruchomości rolnych o powierzch-
ni do 2 ha. 

Nabywcą gruntów rolnych będzie 
mogła być jedynie osoba fizyczna 
– rolnik indywidualny będący wła-
ścicielem, użytkownikiem wieczy-
stym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha, 
posiadający kwalifikacje rolnicze 
oraz co najmniej od 5 lat zamiesz-
kujący w gminie, na obszarze której 
jest położona jedna z nieruchomości 
rolnych wchodzących w skład gospo-
darstwa i prowadzący przez ten okres 
osobiście to gospodarstwo. Wprowa-
dzono zapis odnoszący się do nabycia 
nieruchomości rolnej przez małżon-
ków nieposiadających rozdzielności 
majątkowej. W takim wypadku wy-
starczy, gdy rolnikiem indywidual-
nym jest jeden z małżonków. Najwię-
cej kontrowersji wzbudził przyjęty 
zapis zezwalający na zakup i sprze-
daż ziemi przez związki wyznaniowe 
i Kościoły.

Posłowie przegłosowali przepis, 
który mówi, że sprzedaż ziemi nie 
dotyczy gruntów rolnych zabudo-
wanych o powierzchni nieprzekra-
czającej 0,5 ha, które w dniu wejścia 
w życie ustawy zajęte są pod budyn-
ki mieszkalne oraz budynki, budow-
le i urządzenia niewykorzystywane 
obecnie do produkcji rolniczej, wraz 
z gruntami do nich przyległymi oraz 
zajętymi na urządzenie ogródka 
przydomowego. Do zbioru tego do-
dano również nieruchomości rolne, 
które w dniu wejścia ustawy w życie, 
w ostatecznych decyzjach o warun-
kach zabudowy terenu przeznaczone 
są na cele inne niż rolne.

Wykreślony z ustawy został prze-
pis, w myśl którego wierzyciel nie 
może żądać od właściciela nierucho-
mości rolnej ustanowienia dodatko-
wego zabezpieczenia. Bardzo istotną 
kwestią doprecyzowaną przez posłów 
było uniemożliwienie uczestnictwa 
w przetargach ograniczonych oso-

bom, które kiedykolwiek nabyły zie-
mię z Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa o powierzchni łącznej co 
najmniej 300 ha, przy czym wlicza 
się powierzchnię gruntów, które zo-
stały zbyte – z wyjątkiem tych na cele 
publiczne.

W drodze rozporządzenia minister 
rolnictwa, zgodnie z przyjętą ustawą, 
po zasięgnięciu opinii prezesa ANR 
określi sposób ustalania wysokości 
czynszu dzierżawnego, w zależności 
od potencjału produkcyjnego przed-
miotu dzierżawy, w szczególności 
w zależności od klasy i położenia 
gruntów, wartości księgowej budyn-
ków i budowli, charakteru możliwej 
działalności gospodarczej.

Istotną kwestią było wprowadze-
nie poprawek dotyczących ogra-
niczenia prawa pierwokupu przez 
ANR. Nie będzie dotyczyło m.in. 
dziedziczenia ustawowego albo dzie-
dziczenia przez rolnika indywidu-
alnego, ograniczone będzie również 
w przypadku nabycia akcji i udzia-
łów w spółkach prawa handlowego, 
jeśli wspólnikiem staje się osoba bli-
ska. Przyjęte przez Sejm zapisy do-
tyczące dziedziczenia spotkały się 
z dużym zadowoleniem środowiska 
rolniczego. WIR w uwagach prze-
słanych do Przewodniczącego Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zwracał uwagę na konieczność do-
precyzowania i rozszerzenia kręgu 
osób wskazanych jako osoby bli-
skie zbywcy, również o rodzeństwo 
małżonka oraz dzieci małżonka 
i pasierbów. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami ustawa ma wejść w ży-
cie 30 kwietnia 2016 r. Teraz zajmie 
się nią Senat.

Barbara IDCZAK
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Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br.
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Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich 

W Niedzielę Palmową 20 mar-
ca w Kiszkowie (powiat gnieź-
nieński) odbyło się uroczyste 
Śniadanie Wielkanocne Śro-
dowisk Wiejskich.

D o świątecznego stołu zasia-
dły delegacje samorządu rol-
niczego z całej Wielkopolski, 

członkinie kół gospodyń wiejskich 
i stowarzyszeń działających na tere-
nach wiejskich, parlamentarzyści, 
samorządowcy oraz przedstawiciele 
instytucji działających w otoczeniu 

rolnictwa. Organizatorem spotkania 
była Wielkopolska Izba Rolnicza. 

W ramach tegorocznego spotkania 
realizowany był projekt „Śniadanie 
wielkanocne – wielkopolska trady-
cja” finansowany z środków Wiel-
kopolskiego Sekretariatu Krajowej 
Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W ramach projektu uczestnikom 
spotkania przybliżone zostały tra-
dycje kulinarne związane z Wielkim 
Postem oraz Wielkanocą charaktery-
styczne dla naszego regionu.

Katarzyna STRZYŻ

Agnieszka Śniedziewska KGW Zwola, Al-
dona Poruchała, Aleksandra Dziel KGW Strzy-
żewo Paczkowe, Aleksandra Tomczak KGW 
Strzyżewo Paczkowe, Alicja Mierzejewska 
KGW Strzyżewo Paczkowe, Anna Karwańska 
KGW Gorzuchowianki, Barbara Górzna KGW 
Kruszewo, Beata Janasik KGW Czarne Piąt-
kowo – Grójec, Barbara Jaskólska, Barba-
ra Kropidłowska KGW Strzyżewo Paczkowe, 
Beata Janasik KGW Grójec, Bożena Szewczyk 
KGW Jarząbkowo, Danuta Ratajczak KGW Ja-
rząbkowo, Danuta Szmańda KGW Strzyżewo 
Paczkowe, Dorota Pol KGW Zielniczki, Elżbie-
ta Wegner (Wągrowiec), Grażyna Jastrzębska 
KGW Strzyżewo Paczkowe, Jadwiga Kałdu-
nek, Jadwiga Walerczyk, Katarzyna Stefańska 
KGW Strzyżewo Paczkowe, KGW Czarne Piąt-
kowo – Grójec, KGW Gołuchów, KGW Grabo-

nóg, KGW Jerka, KGW Nowa Wieś Ujska, KGW 
w Roszkach, KGW Piekarzew, Klub Seniora Ko-
paszewo, Kółko Rolnicze Grabonóg, Lucyna 
Pol KGW Zielniczki, Małgorzata Bartkowiak 
Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” w Garbach, 
Maria Frankiewicz KGW Jarząbkowo, Marzena 
Frankiewicz KGW Jarząbkowo, Mieczysława 
Kołodziejczak KGW Jarząbkowo, Paulina Ja-
strzębska KGW Strzyżewo Paczkowe, Sołec-
two Michalcza, Sołectwo Nidom, Stowarzy-
szenie Aktywnych Kobiet z Małachowa Złych 
Miejsc, Teresa Dratwiak KGW Jarząbkowo, Te-
resa Spychała KGW Czarne Piątkowo, Barbara 
Jakubek KGW Wyki, Halina Wałęsa KGW Nowa 
Wieś, Urszula Kmiecik MGZRKiOR w Koźminie 
Wielkopolskim, Anna Dutkowiak KGW Wróże-
wy, KGW Dzierżanów, Maria Biernat KGW Ja-
sne Pole.

Laureaci konkursu na ciasto wielkanocne

W ramach projektu zorganizowany został konkurs na domowy wypiek wiel-
kanocny. Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 46 ciast przygotowa-
nych w większości przez panie z kół gospodyń wiejskich. Ciasta były nie tyl-
ko smaczne, ale zachwycały także wyglądem. Królowały wielkanocne baby, 
serniki i kolorowe mazurki. Wszystkie wypieki przeznaczone zostały do de-
gustacji dla uczestników spotkania

Śniadania wielkanocne co roku 
odbywają się w innej części na-
szego województwa, ubiegłorocz-
ne – w Stawiszynie (powiat ka-
liski). Burmistrz Stawiszyna Ju-
styna Urbaniak złożyła życzenia 
wszystkim uczestnikom spotkania 
w Kiszkowie
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Gości uroczystości powitali i świąteczne życzenia złożyli pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, członek 
zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zbigniew Stajkow-
ski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, a także wicestarosta gnieźnieński Jerzy Berlik 
oraz wójt gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk wiejskich z całej Wielkopolski, w su-
mie około 1200 osób

Wybierając miejsce spotkania, orga-
nizatorzy chcieli wpisać się w uro-
czystości związane z rocznicą chrztu 
Polski. Zofia Szalczyk, przewodni-
cząca Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, nawiązała do tych wy-
darzeń i uroczystości, jakie będą to-
warzyszyć obchodom jubileuszu 
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Wnioski składamy w terminie od 
15 marca do 16 maja 2016 r. 

Możliwe jest złożenie wniosku do 
10 czerwca, jednakże kwota płatno-
ści przysługującej rolnikowi zostanie 
wówczas umniejszona o 1% za każdy 
dzień roboczy spóźnienia. 

Strona 1.
Znakiem X oznaczamy, o który ro-

dzaj płatności ubiega się rolnik. 
 ■W przypadku ubiegania się o płat-
ności do powierzchni uprawy bu-
raków cukrowych, roślin wysoko-
białkowych, ziemniaków skrobio-
wych, owoców miękkich, pomido-
rów, lnu oraz konopi minimalna 
wielkość działki rolnej powinna 
wynosić 0,1 ha. 
 ■Do płatności do buraków cukro-
wych, ziemniaków skrobiowych 
oraz pomidorów wymagane jest 
zawarcie umowy kontraktacji. 
Oryginał lub kopię umowy po-
świadczoną za zgodność z ory-
ginałem składa się jako załącz-
nik do wniosku.
 ■Od 2016 r. na wniosku moż-
na ubiegać się o przyznanie 
premii pielęgnacyjnej i zale-
sieniowej w ramach PROW 
2014–2020.
Część I–III to dane dotyczą-

ce wnioskodawcy.
Część IV wypełniamy tyl-

ko w przypadku, gdy chcemy 
wystąpić z systemu dla małych 
gospodarstw.

Część V – informacja doty-
cząca liczby zwierząt, do któ-
rych ma zostać przyznana płat-
ność związana do zwierząt. 

 ■Do wniosku dołączamy 
Oświadczenie o zwierzętach za-
deklarowanych do płatności (wzór 
dostępny na stronie internetowej 
oraz w BP ARiMR).
 ■Wnioskujemy o zwierzęta, które 
na dzień 15 maja nie przekroczy-
ły wieku 24 miesięcy (w przypad-
ku młodego bydła) lub mają ponad 
24 miesiące (w przypadku krów), 
oraz będą w posiadaniu rolnika 
przez co najmniej 30 dni od złoże-
nia wniosku.
 ■Minimalna liczba zwierząt będą-
cych w posiadaniu rolnika w obu 
przypadkach bydła wynosi 3 sztu-
ki. Obie płatności będą przyzna-
wane maksymalnie do 30 sztuk. 
 ■W przypadku samic kóz oraz 
owiec wiek wynosi co najmniej 
12 miesięcy. Minimalna liczba 

sztuk, jakie musi posiadać rolnik, 
to 5 samic dla gatunku koza oraz 
10 samic dla owcy domowej. 
Część VI. Informacja o załącz-

nikach – oprócz dołączonych przez 
ARiMR załączników graficznych 
należy dołączyć wypełnione druki:

 ■ oświadczenie o zwierzętach zade-
klarowanych do płatności (osobno 
dla bydła do 24 miesięcy, krów, kóz 
i owiec),
 ■ oryginały lub potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kopie 
umów kontraktacyjnych na dosta-
wę buraków cukrowych, pomido-
rów oraz ziemniaków skrobiowych,
 ■ oświadczenie o powierzchni ob-
szarów proekologicznych w przy-

padku rolników posiadających co 
najmniej 15 ha gruntów ornych.
Uwaga! W polu nr 15 należy wpi-

sać łączną liczbę załączników.

Strona 2.
Część VII. Oświadczenie o po-

wierzchni działek ewidencyjnych. 
 ■Kolumny 1.–11. są wypełnione 
przez ARiMR na podstawie da-
nych zawartych we wniosku na 
rok 2015. Należy sprawdzić ich po-
prawność, a w przypadku gdy są 
nieaktualne, należy skreślić cały 
wiersz i obok kreski złożyć czy-
telny podpis oraz datę. Nowe dane 
należy wpisać bezpośrednio pod 
skreślonym wierszem.

■ Kolumna 11. – po-
wierzchnia gruntów nie-
zgłoszonych do płatności 
ogółem.
■ Kolumna 12. – po-
wierzchnia trwałych 
użytków zielonych nie-
zgłoszonych do płatności.
■ Kolumny 13.–14. – doty-
czą upraw prowadzonych 
na gruntach ornych nie-
zgłoszonych do płatności – 
należy podać nazwę uprawy 
i jej powierzchnię.
■ Kolumny 12. i 14. wypeł-
niamy, gdy nie zgłaszamy 
powierzchni TUZ lub grun-
tów ornych, wpisując po-
wierzchnię do dwóch miejsc 
po przecinku. Gdy zgłasza-
my całość działki, wpisujemy 
wartość 0,00.

 ■ Kolumna 15. – element 
proekologiczny (EFA), wy-
pełniają rolnicy posiadający 
co najmniej 15 ha, stawiając 
znak X przy działce, na któ-
rej realizowany będzie element 
proekologiczny.

Strona 3. 
Część VIII. Oświadczenie 

o sposobie wykorzystania dzia-
łek rolnych:
■ Kolumny 1.–7. są wypełnione 
przez ARiMR na podstawie da-
nych zawartych we wniosku na 
rok 2015. Należy sprawdzić ich 
poprawność, a w przypadku gdy są 
nieaktualne, należy skreślić cały 
wiersz i obok kreski złożyć czytel-
ny podpis oraz datę. Nowe dane na-
leży wpisać bezpośrednio w pierw-
szym wolnym wierszu.

 ■ Kolumny 8.–9. wypełnia-
ją wnioskodawcy ubiegający się 
o płatność rolnośrodowiskową 
PROW 2007–2013 lub płatność 
rolno-środowiskową-klimatyczną 
(PROW 2014–2020). 
 ■Kolumna 1. – oznaczenie literowe 
danej działki rolnej (może wystą-
pić tylko raz), np. A, B. W przy-
padku deklarowania działek pod-
rzędnych, np. TUZ P WB P OM, 
wpisujemy A1, A2, A3 itd.
 ■Kolumna 2. – wpisujemy oznacze-
nie grupy upraw, np. dla jedno-
litej płatności obszarowej – JPO. 
W przypadku ubiegania się o płat-
ności związane do powierzchni 

>dokończenie na str. 4

Jak wypełnić wniosek? 
– płatności bezpośrednie 2016
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Dwudziesta rocznica powstania  
Lubuskiej Izby Rolniczej

U roczystości jubileuszowe odby-
ły się przy okazji corocznej de-

baty rolnej 1 kwietnia br. w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Zielonej 
Górze. Było to szczególne spotka-
nie lubuskiego samorządu rolnicze-
go, rolników, władz województwa 
i przedstawicieli instytucji działa-
jących na rzecz rolnictwa, a tak-
że przedstawicieli sąsiadujących 
izb rolniczych. Wielkopolską Izbę 
Rolniczą na uroczystościach repre-
zentowali prezes Piotr Walkowski 
oraz  Zbigniew Gąsior, wieloletni 
członek zarządu WIR i były prezes 
Leszczyńskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie otworzył prezes LIR 
Stanisław Myśliwiec i podziękował 
wszystkim, którzy na przestrzeni 
ostatnich dwudziestu lat przyczyni-
li się do rozwoju samorządu rolni-
czego. Następnie prezes byłej Zielo-
nogórskiej Izby Rolniczej Bogusław 
Bakalarz oraz były prezes Lubuskiej 
Izby Rolniczej Władysław Piasecki 
przypomnieli początki funkcjono-
wania samorządu rolniczego na zie-
mi lubuskiej.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, mając na uwadze dotychcza-

sową owocną współpracę z Lubu-
ską Izbą Rolniczą, podjął uchwałę 
o uhonorowaniu LIR Medalionem 
im. dr. Aleksandra hrabiego Szem-
beka za działalność na rzecz rolnic-
twa i rozwoju wsi. Uroczystego wrę-
czenia odznaczenia dokonał prezes 

WIR, który podarował także pre-
zesowi LIR specjalnie na tę okazję 
przygotowany portret dr. Aleksandra 
hrabiego Szembeka, patrona Wielko-
polskiej Izby Rolniczej.

W trakcie spotkania wręczono 
także odznaczenia nadane przez mi-

nistra rolnictwa „Zasłużony dla Rol-
nictwa” oraz odznaczenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczej „Zasłużony dla 
Samorządu Rolniczego”.

Mimo jubileuszowego charakte-
ru tegorocznego spotkania uczestni-
cy debaty rozmawiali także o trud-
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Jubileusz Lubuskiej Izby Rolniczej zgromadził wielu znamienitych gości

upraw stosuje się następujące 
oznaczenia:
}  JPO – jednolita płatność 

obszarowa,
}   JPO Z – zagajniki o krótkiej 

rotacji,
}   JPO L – obszary zalesione po 

2008 r. (PROW 2007–2013 oraz 
PROW 2014–2020),

}  ONW – tylko gdy rolnik ubiega 
się opłatność ONW do działki 
rolnej,

}  PRS – płatność rolnośrodowi-
skowa (PROW 2007–2013) 

}  PRSK – program rolno-środo-
wiskowo-klimatyczny dla każdej 
rośliny,

}  RE – rolnictwo ekologiczne dla 
każdego wariantu lub pakietu,

}  P – płatność związana z produkcją 
odrębnie dla każdego schematu,

}  P skrobia – płatność do ziemnia-
ków skrobiowych,

}  P burak cukrowy – płatność do 
buraków cukrowych,

}  P chmiel – płatność do chmielu,
}  P len – płatność do lnu,
}  P konopie – płatność do konopi 

włóknistych,

}  P WB – płatność do roślin 
wysokobiałkowych,

}  należy również oznaczyć dział-
kę podrzędną z nazwą gatunku 
rośliny uprawianej, np.: A-JPO, 
A1 P WB A1a soja, 

}  P OM – płatność do owoców 
miękkich; w przypadku truska-
wek deklarujemy jako działkę 
podrzędną, np. A JPO A1 P OM, 
A1a truskawka (rodzaj poziom-
ka) w przypadku uprawy malin 
nie ma potrzeby deklaracji dział-
ki A1a,

}  P pomidory – płatność do 
pomidorów.

 ■W przypadku ubiegania się o płat-
ności związane z produkcją po-
wierzchnia działki rolnej musi być 
zgodna z powierzchnią zawartą 
w umowie kontraktacji.
 ■W przypadku posiadania poni-
żej 10 ha gruntów ornych nie ma 
obowiązku rozpisywania działek 
do roślin, za wyjątkiem trwałych 
użytków zielonych oraz płatno-
ści związanych z produkcją. Jako 
podrzędne działki deklarowane 
będą również trwałe użytki zielo-
ne – TUZ oraz TUZ C, uprawy na 

gruntach ornych w przypadku rol-
ników posiadających co najmniej 
10 ha gruntów ornych.
 ■Kolumna 3. – wpisujemy po-
wierzchnię działki rolnej z dokład-
nością do 1 ara.
 ■Kolumna 4. – podajemy numer 
działki (działek) ewidencyjnej, na 
której jest położona działka rolna.
 ■Kolumna 5. – wpisujemy po-
wierzchnię działki (działek) ewi-
dencyjnej, na której jest położona 
działka rolna.
 ■Kolumna 6 – należy wpisać jedno 
z oznaczeń stref ONW – obszaru 
o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania, jeśli występuje.
 ■Kolumna 7. – wpisujemy po-
wierzchnię głównej działki z ko-
lumny 3.
Dywersyfikacja upraw dotyczy 

rolników posiadających co najmniej 
10 ha gruntów ornych – gdy po-
wierzchnia gospodarstwa obejmuje 
10–30 ha, wymagana jest deklaracja 
minimum dwóch różnych upraw. 

Uprawa główna nie może stano-
wić więcej niż 75%, przy powierzch-
ni 30 ha wymagana jest deklaracja 
minimum trzech różnych upraw, 
przy czym główna nie może stano-

wić więcej niż 75%, a dwie głów-
ne nie mogą stanowić razem 95% 
powierzchni.

Oświadczenie o powierzchni 
obszarów proekologicznych

Wypełniają je rolnicy posiadający 
co najmniej 15 ha gruntów ornych.

 ■Kolumna 1. – wpisujemy numer 
działki ewidencyjnej, na której bę-
dzie realizowany element EFA.
 ■Kolumna 2. – wpisujemy na-
zwę elementu proekologiczne-
go, np. EFA 14a (międzyplon 
ścierniskowy).
 ■Kolumna 3. – wpisujemy wielkość 
danego elementu proekologicz-
nego w metrach kwadratowych 
lub sztukach, np. np. 2,50 ha = 
25 000 m2 
 ■Kolumna 4. – wpisujemy wielkość 
obszaru po zastosowaniu współ-
czynników, np. międzyplon ścier-
niskowy 25 000 m2 × 0,3 m2 = 
7500 m2.
Obszar objęty wariantem proeko-

logicznym oznaczamy odpowiednio 
na załączniku graficznym.

Robert HYŻOREK
Opracowanie na podstawie materiałów 

ARIMR

>dokończenie ze str. 3
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WIR alarmuje Ministra Rolnictwa  
w sprawie sytuacji na rynku mleka

W ielkopolska Izba Rolnicza od 
początku 2014 roku obserwu-

je niepokojące tendencje na rynku 
mleka. Tak jak się spodziewaliśmy – 
i przed czym przestrzegaliśmy w na-
szej opinii z maja 2013 roku – likwi-
dacja kwot mlecznych przyczyniła 
się do rozregulowania tego rynku. 
Nastąpiła duża niepewność opłacal-
ności produkcji mleka. W związku 
z tym należy się spodziewać tzw. gó-
rek i dołków, tzn. kiedy cena zacznie 
rosnąć, nastąpi nadprodukcja, która 
pociągnie za sobą spadek cen. Taka 
sytuacja ma już miejsce na nielimi-
towanym rynku żywca wieprzowe-
go. Po okresie dobrej koniunktury 
doszło do prawdziwego załamania 
produkcji i nienotowanego od cza-
sów II wojny światowej spadku li-
czebności pogłowia trzody chlewnej 
w Polsce.

Jednak sytuacja rynku mleka jest 
znacznie poważniejsza. Odtwarzanie 
stada trzody chlewnej trwa krótko, 
natomiast zbudowanie dobrego stada 
podstawowego bydła to proces wielo-
letni. W niektórych gospodarstwach 
na dobre efekty pracuje nawet kilka 
pokoleń hodowców. Obecnie już za-
uważa się tendencje spadkowe – wie-
lu rolników planuje odchodzenie od 
produkcji mleka, gdyż jednocześnie 
jest to bardzo pracochłonna dziedzi-
na – „uwiązany” do obory przez cały 
dzień producent mleka od lat otwie-
ra listę najgorszych zawodów świata. 

Ponadto produkcja mleka wymaga 
utrzymania wysokiego poziomu hi-
gieny oraz wytworzenia bardzo dużej 
ilości paszy i dlatego powinna być ob-
jęta szczególną ochroną i wsparciem. 
Należy również dodać, że obecnie 
w rolnictwie produkcja mleka jako 
jedna z niewielu zapewnia w miarę 
stabilne dochody, przynosząc gospo-
darstwu wypływy co miesiąc. W Pol-
sce sektor mleczarski ma duże zna-
czenie – zarówno gospodarcze, jak 
i społeczne. Produkcja mleka jest 
źródłem utrzymania i regularnych, 
comiesięcznych dochodów dla pra-
wie 300 tys. gospodarstw. Załamanie 

na tym rynku doprowadzi zatem do 
utraty dochodów dla wielu tysięcy 
gospodarstw rodzinnych.

W opinii WIR zniesienie kwotowa-
nia mleka spowodowało wolny i dłu-
gofalowy wzrost produkcji mleka 
przy jednoczesnym spadku opłacal-
ności. Producenci mleka będą dążyć 
zatem do zwiększania skali produk-
cji, co doprowadzi do upadku mniej-
szych, rodzinnych gospodarstw. Ma-
jąc na uwadze przytoczone wyżej ar-
gumenty, naszym zdaniem należało-
by wystąpić do Komisji Europejskiej 
o wprowadzenie nadzwyczajnych 
narzędzi wsparcia producentów mle-

ka, szczególnie dla tych, którzy na-
dal spłacają kary naliczone za prze-
kroczenie kwoty mlecznej. Samo jej 
rozłożenie na raty nie przynosi spo-
dziewanych efektów, a sytuacja pro-
ducentów mleka pogarsza się z mie-
siąca na miesiąc.

Zarząd WIR, analizując obecną sy-
tuację na rynku mleka, wystosował 
pismo alarmujące do ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jur-
giela o następstwach zniesienia kwot 
mlecznym, a tym samym – możli-
wym załamaniu się sektora polskiej 
produkcji mleka.

Opracowanie WIR
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nej sytuacji na rynkach rolnych oraz 
o problemach dotyczących pracy na 
roli. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się wykład dr. Tomasza Berbeki 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu pt. „Sytuacja ekonomicz-
na gospodarstw rolnych w Polsce – 
stan obecny i perspektywy zmian”, 
w którym autor podjął się analizy 
polskiego rolnictwa przez pryzmat 
trendów, jakie obserwujemy w gospo-
darce europejskiej. 

W kolejnej części uczestnicy spo-
tkania wysłuchali wykładu „Funkcjo-
nowanie Prawa łowieckiego w Polsce” 
Bogdana Złotorzyńskiego, redakto-
ra naczelnego „Braci Łowieckiej”, 
oraz wykładu dotyczącego historii 
izb rolniczych na ziemiach polskich 
i dr. Aleksandra hr. Szembeka autor-
stwa Władysława Garbińskiego, se-
kretarza Towarzystwa Historyczne-
go im. Szembeków w Warszawie.

Spotkanie zakończyła dyskusja, 
w trakcie której wskazywano na 
trudną sytuację w branży. Wielu pro-
ducentów dotkliwie odczuło skut-
ki ubiegłorocznej suszy, wiele emo-
cji budzą także kwestie związane 
z obrotem ziemią oraz zmiany w Pra-
wie łowieckim.

Lubuska Izba Rolnicza jest samo-
rządem rolniczym prężnie działa-
jącym na rzecz rolników z obszaru 
województwa lubuskiego. Reprezen-
tuje ją 134 delegatów działających 
w 12 powiatach. Wsparcia organiza-
cyjnego i merytorycznego udziela-
ją Biuro LIR w Zielonej Górze oraz 
Oddział Terenowy w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Izba jest wydawcą nieod-
płatnego dwumiesięcznika  „Rolni-
czy Puls”, w którym oprócz artyku-
łów o własnej działalności przekazy-
wane są bieżące informacje z zakresu 
szeroko rozumianego rolnictwa. Jako 
pierwsze w kraju przy LIR powstało 

Lubuskie Forum Rolnicze skupiają-
ce rolnicze organizacje i związki za-
wodowe. Forum szeroko reprezentu-
je przedstawicieli środowiska rolni-
czego, jest bardzo ważnym gremium 
wydającym opinie z zakresu rolnic-
twa i życia wsi reprezentatywne dla 
całego środowiska rolniczego. 

Lubuska Izba Rolnicza ma zna-
czący wkład w kreowaniu rolnictwa 
w województwie, ale też i w kraju. 
Pokłosiem ogólnopolskiej konferen-
cji „Szkody łowieckie w rolnictwie” 
organizowanej przez LIR była zmia-
na rozporządzenia w sprawie po-
stępowania przy szacowaniu szkód 
oraz wypłat odszkodowań za szkody 
w uprawach i płodach rolnych.

Szeroka działalność szkolenio-
wa i doradcza izby umożliwia roz-
powszechnienie najnowszych infor-
macji rolniczych, osiągnięć nauki 
i praktyki rolniczej wśród lubuskich 
rolników i członków ich rodzin. 

Wielostronna współpraca LIR z in-
nymi izbami rolniczymi, a w szcze-
gólności z Wielkopolską Izbą Rol-
niczą, przyczynia się do rozwiązy-
wania problemów rolnictwa i wpły-
wa na kształtowanie polityki rolnej 
państwa. Wspólna realizacja działań, 
m.in. szkoleniowych i doradczych, 
pomiędzy WIR i LIR, przyczynia się 
do aktywnego działania obu izb na 
rzecz zrównoważonego rozwoju ob-
szarów wiejskich.

Od czasu reaktywacji działal-
ności izb rolniczych LIR aktyw-
nie współpracowała z powstałymi 
izbami rolniczymi na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego, a na-
stępnie z Wielkopolską Izbą Rolni-
czą. W 2015 roku zawarto partner-
stwo na rzecz podjęcia wspólnych 
działań zmierzających do upamięt-
nienia 120-lecia izb rolniczych na 
ziemiach polskich.

Katarzyna STRZYŻ
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Co słychać w ulu po zimie?
Chów pszczół różni się od 
chowu zwierząt gospodar-
skich tym, że poczynając od 
początku ich zimowli (okres 
ich zimowego spoczynku, 
który przypada mniej wię-
cej od końca października do 
końca marca), ich gospodarz 
w zasadzie nie wie, co w tym 
czasie dzieje się wewnątrz ula. 
Niektórzy sądzą, że pszczoły 
zimą śpią, co nie jest prawdą. 

P o pierwsze, pszczoły oddycha-
ją, spożywają zapasy miodu, 
opiekują się królową. Po dru-

gie, część z nich umiera, nie dożywa-
jąc wiosny. Kończąc żywot, opadają 
na dno ula. W dniach o podwyższo-
nej temperaturze (około 13–15°C) 
pszczoły potrafią opuścić ul w po-
szukiwaniu oznak wiosny. Pamię-
tam jednak bardzo mroźną, długą 
i trudną dla pszczół zimę (przełom 
lat 1996 i 1997), podczas której nie 
wychyliły się z ula przez 6 miesięcy!

Z punktu widzenia interesu pszcze-
larza najkorzystniejszy wariant zimo-
wania pszczół to taki, który przebie-
ga bez niespodzianek. Niespodzian-
ką może być przewrócenie ula przez 
wichurę albo zakłócenie spokoju zi-
mującemu rojowi przez nieproszone-
go gościa, jakim może być np. mysz, 
która wybrała sobie ul na zimowisko. 
Im sroższa zima, tym tego rodzaju 
zdarzenia mogą okazać się w skut-
kach groźniejsze – w skrajnych przy-
padkach aż do zagłady roju włącznie. 
Prawdziwe tragedie przytrafiają się 
w pasiece, gdy zimą zjawi się obcy 
dwunożny niedźwiedź, bo ten może 
narobić szkody, której potem napra-
wić nie sposób. 

Roje zimują skupione w kłębach – 
by przeżyć, muszą ogrzać się wytwo-
rzonym przez siebie ciepłem. Spoży-
wając miód w ilościach około 50 g 
na dobę, wytwarzają konieczną do 
ogrzania energię i utrzymują tempe-
raturę do 30–35°C. Dobrze przygoto-
wana rodzina pszczela nie ma z tym 
problemu. 

Jednak słaby rój, o niedostatecznej 
liczbie pszczół albo zginie z zimna, 
albo dotrwa do wiosny zdziesiątko-
wany i osłabiony. Nie rokuje on zado-
walających zbiorów miodu. Najobfit-
szy w kwiaty jest maj. Łatwo przewi-
dzieć, że nieliczna armia zbieraczek 
wiele miodu do ula nie nanosi. 

Źle zimują pszczoły stare i chore – 
te z reguły nie dożywają wiosny. Nie 
dożyją wiosny także roje nadmiernie 

ograbione pod koniec lata z miodu 
lub jeśli w zamian za odebrany im 
miód gospodarz nie dostarczy im 
w dostatecznej ilości paszy zastęp-
czej, czyli syropu cukrowego. Norma 
wynosi 15 kg cukru na rodzinę. 

U pszczół, podobnie jak u ludzi, 
czas który przeminął, ma istotny 
wpływ na kolejne etapy życia roju. 
Przed nami kolejna wiosna, trzeba 
jednak pamiętać, że za nami bardzo 
suche lato i nietypowa ciepła zima. 
Są oczywiście różnice regionalne, 
np. w północnej części Wielkopolski 
w ubiegłym roku opady deszczu były 
częstsze i tam skutki suszy nie odbiły 
się w znaczącym stopniu na kondycji 
rodzin pszczelich, które sposobiły się 
na zimowy spoczynek. 

Zwracam uwagę na ten błahy 
z pozoru aspekt klimatyczny, albo-
wiem pokarmem pszczół jest pyłek 
kwiatowy, który jest niezastąpio-
nym źródłem białka i aminokwasów. 
W niektórych powiatach południo-
wej Wielkopolski skutki suszy oka-
zały się katastrofalne. Najwidoczniej 
odbiło się to na plonach kukurydzy. 
Pod koniec lata kwitnie jeszcze wie-
le roślin uprawnych i chwastów, np. 
nawłoć, facelia, gorczyca, ale w sytu-
acji rzadko spotykanego przesusze-
nia gleb niewiele z nich pyłkowa-
ło w stopniu sprzyjającym wymia-
nie pszczół letniego pokolenia na 
zimowe. 

Jest to o tyle istotne, że do zimow-
li nadają się jedynie pszczoły z jaj 
zniesionych przez królową w lipcu 
i sierpniu. Jednak z powodu niedo-
statecznej ilości pyłku kwiatowego, 
niezbędnego pszczołom w codzien-

nej diecie, matki zaprzestały czer-
wienia, tj. znoszenia jaj. Nie ma jaj – 
nie będzie pszczół, w rezultacie roje 
wychowały mniej liczebne pokolenie 
pszczół zdolnych biologicznie prze-
trwać trudy zimowli. Liczebnie słab-
sze po zimie roje nie rokują zadowa-
lających zbiorów miodu wiosennego. 
Co będzie latem? Jak będą kwitnąć 
akacje i lipy? Tego jeszcze nie wiemy. 

Doświadczenie podpowiada, że 
drzewa te okwiecą się w tym roku 
o wiele skromniej niż w roku ubie-
głym. Drzewa, które w minionym 
roku kwitły obficie, mogły nie wy-
tworzyć pąków kwiatowych. Rok 
2016 może więc być dla pszczelarzy 
mniej łaskawy, tym bardziej że wsku-
tek suszy wiele zasiewów rzepaku 
miało słabe wschody i nie wszystkie 
plantacje należycie uodporniły się 
przed mrozami. W styczniu było kil-
ka wyjątkowo mroźnych nocy, więc 
przy braku pokrywy śnieżnej nie-
które plantacje wymarzły lub prze-
zimowały na tyle słabo, że już przed 
pierwszym kwietnia, jako nierokują-
ce nadziei, zostały przez gospodarzy 
zaorane. 

Przykładu nie musiałem szukać. 
Moja pasieka stacjonuje w sąsiedz-
twie Stacji Doświadczalnej Oceny 
Odmian w Kościelnej Wsi koło Ka-
lisza. Gospodarstwo to obsiewa co 
roku rzepakiem kilkanaście hekta-
rów. Cieszyłem się, widząc w końcu 
sierpnia, że w pobliżu moich uli zo-
stał wysiany. Niestety, moja radość 
nie trwała długo. 

Wskutek przeciągającej się suszy 
siew długo nie wschodził. Gdy po 
trzech tygodniach część nasion z tru-

dem wybiła liścienie nad powierzch-
nię zaskorupiałej gleby, długo jeszcze 
czekały na deszcz, podczas gdy w tym 
samym czasie 100 km na północ łany 
rzepaku osiągały już wysokość 15 cm. 

Jeszcze w ostatnich dniach marca 
gospodarz plantacji, z którą wiąza-
łem nadzieję na dobry zbiór miodu, 
ocenił ją właściwie: któregoś dnia 
wydał polecenie, by wymarznię-
ty rzepak zaorano i przygotowano 
pole już pod inną uprawę. Zwracam 
uwagę na wagę tego faktu, bo około 
50–60% corocznych zbiorów miodu 
w Wielkopolsce i na Kujawach po-
chodzi z plantacji rzepakowych. 

O sytuacji w pasiekach po zimie 
rozmawiałem także z kilkoma kole-
gami z naszego związku. Niektórzy 
z nich pozytywnie oceniają zasie-
wy rzepaków. W powiatach kępiń-
skim i sycowskim przezimowały we-
dług nich dobrze. Ale czy wszędzie 
i wszystkim? 

Z kolei inni donoszą o słabych 
bądź bardzo słabych rojach, o prze-
zimowaniu 85–90% rodzin pszcze-
lich lub o jeszcze innych, niewytłu-
maczalnych zjawiskach, np. opusz-
czeniu uli z niewiadomych przyczyn 
przez roje jeszcze jesienią. Widocz-
nie o pszczołach jeszcze wszystkiego 
nie wiemy. 

Mam jednak naturę optymisty, 
więc nie twierdzę, że nadchodzą po-
nure czasy. Wiem jednak, że wyjąt-
kowo pomyślny rok w pasiekach już 
był, natomiast w roku 2016 będzie 
mniej miodu, za to więcej problemów. 

Jerzy GNEROWICZ
Regionalny Związek Pszczelarzy 

Wielkopolski Południowej w Kaliszu
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Pasieka Michała Całki w powiecie ostrowskim



SIEWCA WIELKOPOLSKI 7Nr 4 (138) kwiecień 2016

Ochrona pszczół  
w Integrowanej Ochronie Roślin

Więk szość osób, widząc 
pszczoły, kojarzy je z miodem, 
woskiem czy też innymi pro-
duktami pszczelarskimi. Zna-
czenie tych owadów dla czło-
wieka i całych ekosystemów 
jest jednak znacznie większe 
i dużo poważniejsze. Pierw-
szą i najważniejszą rolą, jaką 
odgrywają pszczoły w przyro-
dzie, jest zapylanie przez nie 
roślin, w tym uprawnych, któ-
re stanowią pokarm dla zwie-
rząt i człowieka.

W naszej szerokości geogra-
ficznej rośliny owadopylne 
stanowią aż 78% wszyst-

kich gatunków. Rośliny wiatropylne 
to zaledwie 22%. Istnienie wielu ro-
ślin uprawnych i ozdobnych lub też 
ich plonowanie na satysfakcjonują-
cym dla rolnika poziomie jest zatem 
uzależnione od obecności pszczół. 
Ich pracę na całym świecie wyce-
nia się dziś na kwotę 265 mld euro 
rocznie. 

Prawidłowe zapylenie powodu-
je wzrost uzyskiwanego plonu oraz 
poprawę jego parametrów jakościo-
wych. Obserwowane zwyżki plo-
nów w uprawie roślin sadowniczych 
i jagodowych wynoszą 30–60%, ko-
niczyny czerwonej – 50–80%, lucer-
ny – do 65%, esparcety – do 60%, 
gorczycy – do 60%, ogórka – 75–90% 
i rzepaku – do 30%. 

W ostatnich kilkudziesięciu la-
tach dostrzeżono na całym świecie 
problem wyraźnego spadku liczeb-
ności rodzin pszczelich. W wie-
lu krajach, takich jak Chiny, USA, 
Niemcy, Francja czy Wielka Bry-
tania, sytuacja jest dramatyczna, 
szczególnie w pierwszych dwóch 
z nich. Polska również nie ma na 
tym polu powodu do chluby. Licz-
ba rodzin pszczelich w Polsce od lat 
siedemdziesiątych minionego wie-
ku do dziś zmalała o 40%. Obecnie 
Zakład Pszczelnictwa, Instytutu 
Ogrodnictwa w Puławach notuje li-
czebność rodzin pszczelich na pozio-
mie 1,2 mln wobec 2 mln zarejestro-
wanych we wspomnianych wyżej la-
tach. Analizując zaś Czerwoną Listę 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych 
w Polsce, możemy zaobserwować, iż 
znajduje się na niej 19 spośród 29 ga-
tunków trzmieli żyjących w naszym 
kraju.

Powodem wymierania trzmieli są 
zatrucia spowodowane przez środki 
ochrony roślin oraz nieprzestrzega-
nie zasad dobrej praktyki rolniczej, 
głównie wypalanie łąk. Intensywne 
rolnictwo – przekształcanie użyt-
ków zielonych w pola uprawne lub 
stosowanie ciężkich maszyn rolni-
czych – dodatkowo ten problem po-
głębia. Trzmiele budują bowiem swo-
je gniazda w norkach po gryzoniach 
lub kępach traw. 

Uważa się, że główną przyczyną gi-
nięcia pszczół jest chemiczna ochro-
na roślin, zwłaszcza stosowane insek-
tycydy, czyli preparaty eliminujące 
szkodliwe owady. Rezygnacja z che-
micznej ochrony nie jest jednak cał-
kiem możliwa ze względu na duży 
wzrost strat w uprawach powodowa-
nych przez owady, choroby i chwa-
sty, jaki by się z tym wiązał. Dlatego 
nowym, trudnym zadaniem ochrony 
roślin stało się wypracowanie takich 
metod zwalczania szkodników upraw, 
które nie niszczą populacji owadów 
zapylających. Z uwagi na fakt, że oba 
te czynniki warunkują produkcję ro-
ślinną na wysokim poziomie, rolni-
cy powinni być żywo zainteresowani 
czynną ochroną pszczół. 

W związku z odgrywaniem tak 
doniosłej roli w przyrodzie przez 
zapylacze, w tym głównie pszczo-
ły, powstały odpowiednie regulacje 
prawne w Unii Europejskiej i w Pol-
sce mające na celu ich ochronę przed 
nadmiernym wyginięciem. Sposo-
bem na rozwiązanie wspomniane-
go wyżej problemu była pośrednio 
promocja gospodarowania metoda-
mi ekologicznymi oraz integrowanej 
produkcji, z której czerpie obowiązu-
jąca dziś powszechnie integrowana 
ochrona roślin, a także zobowiązanie 
rolników do udziału w tzw. szkole-
niach chemizacyjnych, uprawniają-
cych do samodzielnego stosowania 
środków ochrony roślin we własnym 
gospodarstwie. 

Wspomniane działania w prakty-
ce okazały się niewystarczające do 
zapewnienia zapylaczom skutecz-
nej ochrony. Dlatego Ustawa z dnia 
8 marca 2013 roku o środkach ochro-
ny roślin nakłada na rolników nowe 
obowiązki, wprowadzając z dniem 
1 stycznia 2014 roku wymóg po-
wszechnego stosowania w gospodar-
stwie zasad integrowanej ochrony. 
Twórcy ustawy wyszli ze słuszne-
go założenia, że powodem ginięcia 
pszczół nie jest sam fakt wykorzysty-

wania w produkcji rolniczej środków 
ochrony roślin, lecz błędy popełnia-
ne podczas wykonywania zabiegów 
ochronnych.

Cóż zatem robić, aby poprzez che-
miczną ochronę roślin nie wpływać 
negatywnie na zapylacze? Zaleceń jest 
wiele. Do najważniejszych należą:

 ■wykonywanie zabiegów chemicz-
nej ochrony roślin po odpowied-
nim przeszkoleniu oraz przy uży-
ciu sprawnego technicznie sprzętu, 
 ■wykonywanie zabiegów tylko 
w przypadku, gdy został przekro-
czony przez dany patogen próg 
ekonomicznej szkodliwości, czyli 
istnieje obiektywne uzasadnienie 
użycia danego środka chemiczne-
go, co zostaje każdorazowo odno-
towane w dokumentacji dotyczącej 
stosowania pestycydów,
 ■ ograniczenie zabiegów do pa-
sów brzeżnych lub miejsc wystę-
powania szkodników (o ile jest to 
możliwe),
 ■ ścisłe przestrzeganie zapisów za-
mieszczonych na etykiecie danego 
preparatu,
 ■ prawidłowe dobieranie środków 
ochrony roślin pod względem 
chronionej uprawy oraz stosowa-
nie ich w odpowiednich dawkach,
 ■ prawidłowy wybór terminu za-
biegu – najlepiej wieczorem około 
godziny 19.00, po oblocie pszczół 
oraz przy prędkości wiatru nie 
większej niż 4 m/s (tzn. liście na 
drzewach kołyszą się, ale gałęzie są 
nieruchome),
 ■ każdorazowe zawiadomienie ho-
dowców pszczół o terminie plano-
wanego zabiegu oraz bezwzględne 
przestrzeganie minimalnej odle-
głości stosowania środka ochro-
ny roślin od pasiek, która wynosi 
co najmniej 20 m przy stosowaniu 
sprzętu naziemnego i co najmniej 
100 m przy wykorzystaniu sprzętu 
agrolotniczego,
 ■ przestrzeganie prawidłowej techni-
ki zabiegu, np. zastosowanie dysz 
odpowiednich do danego środka,
 ■niemieszanie preparatów, jeśli 
dana mieszanina nie jest prze-
badana pod kątem bezpieczeń-
stwa zapylaczy (zmieszanie dwóch 
środków bezpiecznych dla pszczół 
może doprowadzić do powstania 
mieszaniny silnie toksycznej dla 
zapylaczy wskutek reakcji, jaka za-
szła między płynami bazowymi),
 ■ traktowanie chemicznej ochrony 
roślin w trakcie kwitnienia chwa-

stów jak każdego zabiegu wyko-
nywanego na kwitnącej uprawie – 
wiele gatunków chwastów już od 
wczesnej wiosny stanowi pożytek 
dla pszczół,
 ■nieopryskiwanie roślin pokrytych 
spadzią,
 ■ zwrócenie szczególnej uwagi na 
to, do której klasy toksyczności 
względem pszczół został przypi-
sany zakupiony środek oraz nie-
traktowanie środków określonych 
jako nietoksyczne dla pszczół 
jako dla nich zupełnie bezpiecz-
nych (ciecz robocza może zmo-
czyć im skrzydła i uniemożliwić 
dalszy lot lub spowodować prze-
jęcie obcego zapachu, co dopro-
wadzi do sytuacji, że zostaną za-
bite przez inne pszczoły pilnujące 
wlotu do ula),
 ■niestosowanie chemicznej ochrony 
roślin w czasie upałów, szczególnie 
w czasie suszy, gdyż pszczoły szu-
kając wody, spijają każdą kroplę 
wody, nawet tę pochodzącą z cie-
czy roboczej,
 ■niezanieczyszczanie rowów melio-
racyjnych oraz zbiorników śródpo-
lnych, gdyż stanowią źródło wody, 
m.in. dla zapylaczy,
 ■ zorientowanie się, czy dla naszego 
obszaru nie ma opracowanych wy-
ników badań, które by jednoznacz-
nie wskazywały na konieczność 
stosowania dawek obniżonych lub 
dzielonych w celu ograniczenia 
chemizacji środowiska.
Jakimi jeszcze działaniami rolnik 

może wspierać zapylacze i aktywnie 
przyczynić się do ochrony przyrody? 
Do najbardziej pożądanych należą:

 ■ tworzenie w obrębie gospodarstwa 
miedz, nieużytków, zadrzewień 
śródpolnych, pasów zadrzewień, 
kęp krzewów i niskiej roślinności 
oraz zbiorników wodnych pośród 
dziko rosnącej roślinności (użytek 
ekologiczny powinien obecnie wy-
nosić minimum 5–7% całkowitej 
powierzchni gospodarstwa),
 ■niedeptanie roślin dzikich, które 
są cenne dla zapylaczy, m.in. cha-
bra łąkowego, ostrożnia, mniszka 
lekarskiego, rdestu wężownika, 
firletki poszarpanej, groszku żół-
tego itd.,
 ■włączanie do płodozmianu roślin, 
które są gatunkami miododajny-
mi i zarazem uwielbianymi przez 
zapylacze, tj. gryki, facelii, koni-

>dokończenie na str. 8
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AGROMARSZ 2016
T łumy zwiedzających z całego 

regionu Wielkopolski zawita-
ły 3 kwietnia br. do Marszewa na 
Wiosenne Targi Rolno-Ogrodni-
cze AGROMARSZ – imprezę, która 
otwiera sezon wystawienniczy w po-
łudniowej Wielkopolsce. 

Wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski, 
otwierając Targi, powiedział: 

– Marszew jest specyficznym miej-
scem, które przyciąga tłumy ludzi 

od wielu lat. Podkreślał również, że 
Targi AGROMASZ z roku na rok się 
zmieniają i dzięki ich specyfice wielu 
wystawców może prezentować tutaj 
swoje towary i usługi. 

Wiosenna wystawa skupiła na 
terenie Marszewskiego Centrum 
Edukacyjno-Wystawowego ponad 
160 wystawców. Zaprezentowana zo-
stała oferta producentów ciągników 
i maszyn rolniczych, a także produk-
tów z branży rolniczej, sadowniczej, 

ogrodniczej oraz budowlanej. Nie-
odłącznym elementem targów jest 
kiermasz ogrodniczy, na którym od-
wiedzający mogą się zaopatrzyć w sa-
dzonki drzew, krzewów oraz kwia-
tów. Jak co roku, odwiedzjący mieli 
także możliwość skorzystania z kon-
sultacji pracowników Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej oraz KRUS. 

Lidia RYSZEWSKA
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czyny czy też gorczycy, lucerny 
i łubinu,
 ■wystrzeganie się uproszczeń agro-
technicznych, np. stosowania wy-
łącznie uprawy bezorkowej, rezy-
gnacji z wykonywania podorywki, 
stosowania płodozmianu głównie 
w oparciu o rośliny należące do tej 
samej grupy botanicznej, co pro-

wadzi do wzrostu liczby szkod-
ników i chorób, a w efekcie – ko-
nieczności zastosowania chemicz-
nej ochrony.
Na przykładzie niniejszego ar-

tykułu można dostrzec, że coraz 
bardziej konieczne jest gospodaro-
wanie w rolnictwie z poszanowa-
niem ochrony środowiska. Waż-
nym zagadnieniem stojącym dziś 
przed każdym rolnikiem jest zatem 

poznanie szczegółów związanych 
z wdrażaniem integrowanej ochro-
ny roślin, a w praktyce – powrót do 
stosowania w gospodarstwie prawi-
dłowego płodozmianu i odpowied-
niej agrotechniki. Niezbędne jest 
również zapoznanie się z metodami 
ochrony roślin, opracowanymi dla 
danej uprawy oraz z progami szko-
dliwości patogenów, po przekrocze-
niu których dozwolona jest dopiero 

chemiczna ochrona roślin. Stosowa-
nia pestycydów tylko w uzasadnio-
nych przypadkach oraz wykorzysty-
wanie środków w oparciu o wiedzę 
i doświadczenie osób przeprowadza-
jących zabiegi ma się przyczynić do 
zahamowania spadku liczebności 
pszczół, trzmieli oraz ochrony ca-
łych biosystemów.

Opracowała Anna Czerwińska
Materiał źródłowy dostępny u autora tekstu
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Laureaci IX edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki  
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Folwark Wąsowo to miejsce unikato-
we na skalę europejską. 150 lat temu 

berliński bankier Richard von Hardt, 
stworzył tutaj najnowocześniejsze go-
spodarstwo rolne w tej części Europy. 
Piętnaście zabytkowych budynków 
Folwarku oraz sześciohektarowy bru-
kowany dziedziniec to wyjątkowa pa-
miątka po tamtym okresie. Od 1993 r. 
mieści się tutaj rodzinne gospodar-
stwo agroturystyczne. W zabytko-

wych budynkach panuje wyjątkowy 
klimat sprzyjający wypoczynkowi 
z dala od miejskiego zgiełku. W bu-
dynku kuźni zorganizowano warsz-
taty tematyczne, kamienna stodoła to 
miejsce na imprezy okolicznościowe. 
Dziedziniec wraz z terenem rekreacyj-
nym to wymarzone miejsce spotkań 
integracyjnych oraz imprez plenero-
wych. Wąsowo słynie również z ekolo-
gicznych warzyw, owoców i ziół.  q

Wszyscy, którzy chcą miło spędzić 
czas, a przy okazji poznać swoje 

możliwości twórcze, powinni odwie-
dzić ośrodek „U Hanki” w Borui. To 
tutaj w niezwykłych wnętrzach zabyt-
kowej chaty z XIX w., będącej przy-
kładem ludowego budownictwa wiel-
kopolskiego, organizowane są warsz-
taty gliniarskie, podczas których moż-
na poznać metody lepienia z gliny, 
a także zdobienia. Doskonale zacho-

wane budynki, w których prowadzone 
są zajęcia, mają wyjątkową atmosferę 
podkreślającą tradycyjne walory wiel-
kopolskiej wsi. Ceramiczne zwierzęta 
i ptactwo stanowią nietypową pamiąt-
kę z pobytu w zagrodzie. Oprócz pra-
cowni garncarstwa i rękodzielnictwa 
w zabytkowym domu dostępna jest 
także kuchnia, grill, a na podwórzu 
miejsce na ognisko. Chętni mogą sko-
rzystać z rowerów. q

U Hanki, Hanna Maćkowska 
Boruja 55, 64-232 Tuchorza, gmina Siedlec/powiat wolsztyński

tel. +48 502 344 414, www.obozydormowo.pl

Folwark Wąsowo, Piotr Wieła
ul. Poznańska 2, 64-314 Wąsowo, gmina Kuślin/powiat nowotomyski

tel. +48 61 44 729 24, +48 501 254 023, www.wasowo.com.pl
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