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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  

życzymy Państwu, aby ten szczególny czas,  

napełnił  nas  wszystkich nadzieją i życzliwością.  

Niech te najpiękniejsze w roku dni będą okazją  

do odpoczynku i radosnych spotkań   

w rodzinnym gronie, 

a Nowy 2020 Rok niech spełni pokładane  

w nim nadzieje i przyniesie sukcesy  

w realizacji osobistych i zawodowych planów 

Wesołych Świąt! 

 Grzegorz Wysocki 
Dyrektor 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

 

Piotr Walkowski 
Prezes 
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ASF na granicy Wielkopolski
Członkowie Zespołu Roboczego 

ds. ASF: Maria Deresińska, Barba-
ra Idczak, Andrzej Przepióra.

Informacja o znalezieniu padnię-
tych dzików na granicy wojewódz-
twa lubuskiego oraz wielkopolskie-
go, u których potwierdzono następ-
nie obecność wirusa ASF, zmrozi-
ła branżę rolną w naszym regionie. 
Tego kierunku nadejścia choroby 
chyba nikt się nie spodziewał. Dla 
rolnictwa w Wielkopolsce ten wi-
rus oznacza bardzo duże problemy 
dla całej branży. Jesteśmy w końcu 
jako województwo największym pro-
ducentem trzody chlewnej w Polsce 
i dostarczamy około 35% całej krajo-
wej produkcji wieprzowiny. Ograni-
czenie ryzyka rozprzestrzeniania się 
wirusa zależy od skoordynowanych 
działań wszystkich zainteresowa-
nych podmiotów oraz społeczności 
lokalnych. 

Jako Wielkopolska Izba Rolni-
cza od wielu lat informujemy rolni-
ków o zasadach bioasekuracji gospo-
darstw rolnych oraz instytucje odpo-
wiedzialne o konieczności redukcji 
liczebności dzików. Jako praktycy 
i przedstawiciele rolników prowadzi-
my szereg działań mających na celu 
jak najlepszą organizację działań po-
dejmowanych przez rolników i inne 
podmioty w związku z walką z ASF. 
W ostatnich dniach zorganizowali-
śmy szereg spotkań i skierowaliśmy 
do wojewody wielkopolskiego pismo 
z propozycjami konkretnych działań 
oraz naszymi uwagami do działań 
już podejmowanych na terenie na-
szego województwa. 

Od początku pojawienia się wiru-
sa w Lubuskiem jesteśmy w stałym 
kontakcie z powiatowymi lekarzami 
weterynarii, samorządami oraz my-
śliwymi. Wspólnie i we współpracy 
z tymi podmiotami podejmowane są 
następujące działania:

 ■ Teren, na którym znaleziono mar-
twe dziki został ogrodzony, tak aby 

zapobiec przemieszczaniu się dzików 
w kierunku naszego województwa.

 ■ Zwołany został wojewódzki sztab 
kryzysowy. 

 ■ Odbyliśmy spotkanie się z Mini-
strem rolnictwa i rozwoju wsi oraz 
prezesami izb rolniczych dolnoślą-
skiej oraz lubuskiej w celu ustale-
nia skutecznych działań zapobiega-
jących przemieszczaniu się wirusa. 
Mamy zapewnienie pana ministra, 
że nie zabraknie w budżecie środków 
finansowych na walkę z ASF. 

 ■ Komisja Europejska określiła stre-
fy ochronne: czerwoną i żółtą. Stre-
fa żółta objęła także tereny w Wiel-
kopolsce między innymi w powie-
cie leszczyńskim (gmina Wijewo) 
oraz powiecie wolsztyńskim (miasto 
i gmina Wolsztyn, gminy Siedlec 
i Przemęt). Kolejną decyzją Komisji 
Europejskiej strefa żółta została roz-
szerzona na gminy Wielichowo, Ra-
koniewice, Włoszakowice i Zbąszyń. 
Strefa ta oznacza utrudnienia w prze-
mieszczaniu zwierząt oraz skrócony 
okres zgłaszania zdarzeń w siedzi-
bie stada. Wszelkie informacje o ob-
jawach choroby, bioasekuracji oraz 
konsekwencjach ustanowienia stre-
fy ochronnej znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej Wojewódz-

kiej Inspekcji Weterynaryjnej: www.
wiw.poznan.pl/sites/default/files/do-
kumenty/do_pobrania/asf_objawy-
bioasekuracjaprzemieszczanie_swin-
20_08_2019.pdf

 ■ Podjęto intensywne działania 
w zakresie poszukiwania ewentu-
alnie innych padłych osobników. 
Przypominamy, że w takich poszu-
kiwaniach nie mogą brać udzia-
łu producenci trzody chlewnej ani 
członkowie ich rodzin. Zachęcamy 
natomiast wszystkich innych przed-
stawicieli społeczności lokalnych, 
w tym ekologów, do włączenia się do 
tych poszukiwań. Nadzór nad nimi 
sprawują powiatowi lekarze wetery-
narii. W trakcie poszukiwań należy 
zachować szczególną ostrożność, aby 
samemu nie zawlec wirusa na inne 
tereny. 

 ■ Na naszej stronie internetowej 
w zakładce http://www.wir.org.pl/asf/ 
publikujemy wszystkie potrzebne in-
formacje dotyczące zasad bioaseku-
racji. 

 ■ W dniu 25 listopada 2019 r. w sie-
dzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
zorganizowaliśmy spotkanie zarządu 
WIR z łowczymi z poszczególnych 
okręgów łowickich w Wielkopolsce. 
W spotkaniu wziął również udział 
Tomasz Wielich, zastępca wojewódz-
kiego lekarza weterynarii z Poznania. 

 ■ Mamy deklarację Polskiego 
Związku Łowieckiego w zakresie 
zwiększenia odstrzału dzików. 

 ■ Zaleciliśmy zorganizowanie spo-
tkań szkoleniowych i konsultacyj-
nych dla rolników w każdym powie-
cie we współpracy z lekarzami wete-
rynarii i samorządami.

 ■ Budowane jest ogrodzenie wzdłuż 
granicy województw lubuskiego oraz 
wielkopolskiego. Zadziwiający jest 
natomiast fakt, że nie poszukano 

dotąd źródła finansowania budowy 
ogrodzenia. Podniesiono też kwestię 
jego skuteczności w zatrzymaniu mi-
gracji zwierząt. Doktor Wielich za-
pewnił nas, że ogrodzenie będzie bu-
dowane wzdłuż szlaków komunika-
cyjnych asfaltowych, tak aby można 
było kontrolować jego stan. 

 ■ Sporo kontrowersji wzbudził za-
kaz polowań zbiorowych wprowa-
dzony decyzją Głównego Lekarza 
Weterynarii do momentu ukończe-
nia budowy płotu. Ze względu na 
ten zakaz, myśliwi byli zmuszeni do 
odwołania szeregu polowań, które 
miały odbyć się w czasie minionego 
weekendu. Jak podkreślono, polowa-
nia grupowe są najbardziej skutecz-
nym sposobem redukcji populacji 
dzika. Argument, że polowania gru-
powe powodują rozpierzchnięcie się 
zwierzyny jest nie do końca trafny 
w sytuacji kiedy myśliwi czy wojsko 
i tak przeszukują teren w poszukiwa-
niu martwych zwierząt powodując 
płoszenie zwierzyny.

 ■ Należy jak najszybciej zezwo-
lić myśliwym polować z użyciem 
nie tylko noktowizora, ale również 
tłumika. Konieczne jest rozwiąza-
nie sprawy patrochów i ich utyliza-
cji poza strefami w okresie mroźnej 
zimy, kiedy ich zakopanie będzie 
utrudnione. Sami myśliwi powinni 
zostać przeszkoleni z zasad bioase-
kuracji oraz pobierania próbek do 
badań. 

 ■ Od 26.11.2019 r. wreszcie uda-
ło się uruchomić badania obecności 
wirusa w laboratorium naszej Wo-
jewódzkiej Inspekcji Weterynaryj-
nej, co skraca czas badania do około 
24 godzin. Udało się również pozy-
skać chłodnie, które zostały zlokali-
zowane w gminach w strefie żółtej. 

 ■ Doktor Wielich podkreślił rów-
nież, że niepotrzebne są badania 
na obecność wirusa przy sprzedaży 
trzody chlewnej ze strefy żółtej na 
rynek krajowy. W takim przypad-
ku obowiązują tylko zmodyfikowa-
ne świadectwa weterynaryjne wysta-
wione przez lekarza weterynarii na 
24 godziny przed odstawą. 

 ■ W tym momencie zwracamy 
szczególną uwagę rolników na bez-
względne stosowanie zasad bioaseku-
racji. Zasady te dotyczą również leka-
rzy weterynarii. W sytuacji zagroże-
nia wirusem musimy kontrolować się 
nawzajem. Mamy prawo nie wpuścić 
lekarza weterynarii, jeśli mamy uza-
sadnione obawy, że nie dotrzymuje 
on tych zasad. Takie oraz wszelkie 
inne wypadki należy również zgła-
szać powiatowej inspekcji weteryna-

Dzik jest rezerwuarem wirusa ASF

Wielkopolska Izba Rolnicza współpracuje ściśle z władzami samorządowy-
mi różnych szczebli. Tak było w przypadku spotkania we Włoszakowicach
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Informacja z ostatniej chwili. 
W dniu 4 grudnia w okolicach 
miejscowości Kębłowo, powiat 
wolsztyński, potwierdzono u dzi-
ka pierwszy przypadek ASF na 
terenie Wielkopolski. W związku 
z tym wyznaczone zostaną nowe 
strefy
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ryjnej. Jest to ważne, ponieważ każde 
naruszenie zasad bioasekuracji może 
skutkować niewypłaceniem odszko-
dowania za ewentualną likwidację 
stada. 

 ■ Szkolenia z bioasekuracji powin-
ny przejść pracownicy wszystkich 
służb, które mają kontakt z gospo-
darstwami rolnymi, na przykład 
ARiMR, GIOŚ, PIOR i inne. 

 ■ Wszyscy musimy być solidarni 
w walce z tym wirusem i zwracać 
uwagę na wszelkie zachowania in-
nych osób stwarzające ryzyko jego 
ekspansji. Jako WIR zgłosiliśmy 
również szereg postulatów dotyczą-
cych stosowania zasad bioasekura-
cji przez podmioty związane z go-
spodarką leśną, czyli zakłady usług 
leśnych. Pracownicy i sprzęt takich 
firm, używany przy wycince lasów 
powinny podlegać dezynfekcji przed 
opuszczeniem terenów leśnych. Służ-
by weterynaryjne planują wprowa-
dzić zakaz wchodzenia do lasów za 
wyjątkiem określonych służb, co po-
winno wpłynąć na redukcję ryzyka 
rozniesienia wirusa przez osoby po-
stronne. Planuje się również ustano-
wienie odstrzałów sanitarnych, co 
ułatwi organizację skutecznych polo-
wań zbiorowych na dziki. 

 ■ Nierozwiązana jest kwestia dzi-
ków bytujących w obszarach, które 
nie są obwodami łowieckimi zarzą-
dzanymi przez Polski Związek Ło-
wiecki. Dotyczy to w szczególności 
dzików przebywających w miastach, 
w lasach prywatnych oraz na tere-
nie tak zwanych ośrodków hodowli 
zwierząt. Bardzo często dziki bytu-
jące w mieście żywią się resztkami 
żywności, która może być zakażona 
a następnie są odławiane i wypusz-
czane w lasach. Takie dziki, naszym 
zdaniem, powinny być likwidowane. 

 ■ Z przykrością odnotowaliśmy in-
formację o agresywnych zachowa-
niach niektórych rolników wobec 

powiatowej inspektor weteryna-
rii w Kościanie. Rozumiemy, że ta-
kie zachowania rodzą się w sytuacji 
braku informacji o podejmowanych 
działaniach. Ważne jest, abyśmy 
wzajemnie się szanowali oraz wspie-
rali w sytuacji zagrożenia całej bran-
ży trzodowej w naszym wojewódz-
twie. 

 ■ Najbardziej intensywne działania 
zostały oczywiście podjęte w pobli-
żu miejsca znalezionych przypadków 
ASF, czyli w powiecie wolsztyńskim. 
Odbyło się już trzykrotne posiedze-
nie Powiatowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego. W każdym z nich, 
na zaproszenie starosty brał udział 
przewodniczący RP WIR i wytypo-
wani rolnicy z gmin powiatu. Spo-
tkania z rolnikami w gminach są or-
ganizowane przez pow. lek. wet. bur-
mistrza i wójtów, w nich także udział 
bierze przewodniczący i członko-
wie Rady Powiatowej Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej. Powiatowy le-
karz weterynarii zarządził i prowa-
dzi szkolenia z zasad bioasekuracji 
i obowiązków przy polowaniach dla 
myśliwych z kół łowieckich na te-
renie powiatu. Prowadzone są ak-
cje poszukiwania padłych dzików 
przy granicy powiatu wolsztyńskie-
go i zarażonych terenów przy udzia-
le leśników, myśliwych, ochotników, 
służb wet., a nawet wojska, na szczę-
ście do momentu redagowania gazety 
nie znaleziono żadnego dzika, akcja 
trwa. Powiatowy lekarz weteryna-

rii zapewnił, że po skończeniu pło-
tu zostaną przywrócone pozwolenie 
na wstrzymane polowania zbiorowe, 
które gwarantują wysokie wykonanie 
odstrzału dzików zgodnie z procedu-
rami weterynaryjnymi. 

ASF wywiera już duży wpływ na 
światowy rynek świński. Poniżej za-
mieszczamy kilka ważnych informa-
cji rynkowych:

 ■ Ceny świń w Europie biją rekordy. 
W Niemczech jest blisko do osiągnię-
cia rekordowego pułapu 2 euro/kg, 
W Polsce ceny rosną, lecz wolniej – ta 
sytuacja może motywować rolników 
do wstawiania warchlaków w każ-
de wolne miejsce w gospodarstwie, 
co utrudni bioasekurację. Na dzień 
27.11. średnia cena skupu wynosiła 
5,75 zł/kg wagi żywej i w wielu przy-
padkach przekraczała granicę 6 zł/kg.

 ■ Popyt w chwili obecnej przewyż-
sza podaż ze względu na chłonny ry-
nek azjatycki.

 ■ Przemysł mięsny w Polsce zaczy-
na analizować skutki pojawienia się 
wirusa w Lubuskiem – jeśli będzie to 
pojedyncze ognisko, to skutki będą 
niewielkie, jeśli jednak powstaną ko-
lejne ogniska, to klienci mogą zare-
agować redukcją zamówień lub spe-
kulacyjnie oczekiwać obniżki cen ar-
gumentując ryzykiem. 

 ■ Branża przetwórcza również zna-
lazła się w trudnej sytuacji finanso-
wej. Brak surowca do przerobu i jego 
wysokie ceny wpływają negatywnie 
na jej kondycję finansową, szczegól-

nie w sytuacjach, gdy sieci detaliczne 
wywierają ciągle presję cenową nie 
rozumiejąc sytuacji rynkowej. 

 ■ Rolnicy w Wielkopolsce zaczynają 
rozważać czy wstawić kolejny rzut – 
są rolnicy, którzy już podjęli decyzję 
o wycofaniu się z branży – w mojej 
i branży ocenie wirus „wykosi” część 
producentów – szacuję, że pogłowie 
spadnie o około 30% – pytanie na ile 
odbuduje się po przejściu choroby.

Zwalczanie i zapobieganie ASF 
wymaga współpracy całej społeczno-
ści lokalnej. Ważne jest organizowa-
nie spotkań i kampanii informacyj-
nych na temat zachowań ludzi prze-
bywających w lesie czy na leśnych 
parkingach. Wielkopolska Izba Rol-
nicza prowadziła już takie działania 
w ramach projektu „Polskie specjały 
z Lasu i Zagrody – jakość i bezpie-
czeństwo”. W ich trakcie informowa-
liśmy szeroko pojęte społeczeństwo 
o bezpieczeństwie żywności. 

Organizowane są również licz-
ne spotkania w terenie, w tym przez 
Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, w których udział biorą 
powiatowi lekarze weterynarii oraz 
przedstawiciele myśliwych. Takie 
spotkania organizowane przez WIR 
odbyły się już w strefie ochronnej 
i innych powiatach. Ponieważ sytu-
acja jest bardzo dynamiczna, prosimy 
na bieżąco śledzić naszą stronę inter-
netową i inne publikatory oraz pozo-
stawać w kontakcie z członkami Rad 
Powiatowych WIR. Walne Zgroma-
dzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w dniu 6 grudnia podejmie również 
stosowne stanowisko w sprawie ogra-
niczenia ryzyka rozprzestrzeniania 
się ASF, zawierające nasze postulaty 
dotyczące działań podejmowanych 
przez służby państwowe w tym tema-
cie. Ze względu na fakt, że to wydanie 
Siewcy musi trafić do druku przed 
naszym Walnym, publikujemy pro-
jekt tego stanowiska.

Spotkania organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą z udziałem powiatowych lekarzy weterynarii cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem 
rolników 

Podajemy linki do stron internetowych, na których znajdziecie Państwo 
wszelkie informacje dotyczące ASF, zasad bioasekuracji oraz działań podej-
mowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz pozostałe instytucje od-
powiedzialne za walkę z ASF: 

www.wir.org.pl/asf/
wiw.poznan.pl/afrykanski-pomor-swin/komunikaty-glownego-lekarza-

-weterynarii-dotyczace-asf
www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4
www.youtube.com/watch?v=a6K_FY_3JeI
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Stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej  
dotyczące zagrożenia ze strony 
rozprzestrzeniającego się ASF

Pojawienie się nieoczekiwanych 
przypadków wirusa ASF u dzików 
w woj. lubuskim, to ważne zdarze-
nie szczególnie dla hodowców trzody 
z Wielkopolski. Potwierdzone przy-
padki wirusa w tym rejonie są bar-
dzo niekorzystne ze względu na dużą 
koncentrację trzody chlewnej w po-
wiatach południowej Wielkopolski, 
które sąsiadują z miejscem znalezie-
nia padłych dzików zakażonych ASF. 

Wielkopolscy rolnicy od blisko 
6 lat postulują o zwiększony odstrzał 
dzików na terenie całej Polski. Po 
licznych postulatach w kwestii in-
tensyfikacji redukcji dzików, przed-
stawiciele polskiego rządu kilkakrot-
nie zapewniali, że działania te są 
prowadzone na bieżąco. O tym, z ja-
kim efektem zaobserwowaliśmy na 
przykładzie feralnych przypadków 
chorych dzików w powiecie wschow-
skim, kiedy to znaleziono aż 22 cho-
re dziki w promieniu kilku kilome-
trów od siebie. Jeżeli takie zagęszcze-
nie zwierzyny jest obecnie na terenie 
Wielkopolski, gdzie znajduje się za-
głębie trzodziarskie, to nawet naj-
lepiej zabezpieczone gospodarstwo 
nie jest w stanie uchronić się przed 
wniknięciem wirusa do stada, gdy 
pojawi się on w środowisku. W wal-
ce z ASF Polska jest zawsze trzy kro-
ki za wirusem. Przy wyborze metod 
zwalczania ASF bardziej jest brana 
pod uwagę opinia publiczna i ekolo-
dzy, którzy nie są w żaden sposób za-
poznani z problemem, ani też z kon-
sekwencjami rozszerzania się wiru-
sa ASF, aniżeli zdanie producentów 
trzody chlewnej. W opinii publicznej 
przeważają negatywne zdania na te-
mat myśliwych, ich działań i wkła-
du w ograniczenie populacji dzika. 
Trwająca kampania, mająca na celu 
skłócenie środowiska rolniczego 
i myśliwskiego nie służy spójnym 
działaniom. Wielkopolska Izba Rol-
nicza wypracowała wraz z zarząda-
mi okręgowymi Polskiego Związku 
Łowickiego w Wielkopolsce relacje, 
które oparte są na rozmowach i wza-
jemnym szacunku. Jest to podstawą 
do dalszych wspólnych działań prze-
ciwko ASF. Wiadomo, że konflikty 
mogą się zdarzać, ale są to jednostko-
we przypadki, które są wyjaśniane na 
bieżąco. Środowisko rolnicze nie jest 
w stanie poradzić sobie w pojedynkę 
z ASF, konieczna jest wspólna praca 

i dialog, które przyczynią się do sku-
tecznych działań przeciwko ASF. 

Walka z ASF-em nie może ograni-
czać się tylko do redukcji liczebności 
dzików. To działanie musi iść w pa-
rze z konsekwentnym stosowaniem 
zasad bioasekuracji we wszystkich 
gospodarstwach w kraju utrzymu-
jących trzodę. Wprowadzenie tych 
zasad było dobrym posunięciem 
ze strony rządu. Wielkopolska Izba 
Rolnicza odbiera jednakże niepoko-
jące sygnały od rolników odnośnie 
przeprowadzanych kontroli bioase-
kuracji w gospodarstwach rolnych. 
Niestety, w tej kwestii pojawiają się 
nieścisłości. Podmioty kontrolujące, 
niejednakowo interpretują wymaga-
nia stawiane rolnikom lub też negu-
ją sposób wykonania zabezpieczeń 
budynków np. siatek w wejściach 
i oknach budynków inwentarskich. 
Te zalecenia muszą być spójne, gdyż 
zapobiegają chorobie, ale również 
warunkują wypłatę odszkodowań na 
wypadek pojawienia się ogniska ASF. 
Na spotkaniach dotyczących walki 
z ASF, producenci trzody z terenów, 
gdzie choroba występuje w stadach 
świń niejednokrotnie podkreślali, że 
wypłata odszkodowań dla rolników 
została wstrzymana ze względu na 
drobne nieścisłości i inne rozumie-
nie zaleceń. Zasady bioasekuracji nie 
mogą dotyczyć wyłącznie rolników. 
Muszą być one przestrzegane przez 
wszystkie osoby i służby mające kon-
takt ze środowiskiem leśnym oraz 
gospodarstwem rolnym. Dotyczy to 
na przykład zakładów usług leśnych, 
pracowników ARiMR, PIOR, wete-
rynarii. Należy rozważyć ogranicze-
nia w dostępie do lasu dla obywateli 
w rejonach szczególnego zagrożenia 
ASF. Wielkopolska Izba Rolnicza 
wielokrotnie podkreślała, iż kampa-
nia informacyjna odnośnie ASF nie 
powinna się zamykać tylko w kręgu: 
rolnik – myśliwy, ale także powin-
na zostać poszerzona o firmy bran-
żowe, których przedstawiciele oraz 
dostawcy mają styczność z kilkoma 
gospodarstwami w ciągu dnia. Kam-
panie szkoleniowe należałoby prze-
prowadzić także wśród zatrudnio-
nych w Polsce pracowników z krajów 
spoza UE, np. podczas obowiązko-
wych szkoleń z zakresu BHP. Akcje 
informacyjne muszą również trafić 
do ogółu społeczeństwa, tak aby kon-

sumenci nie obawiali się spożywania 
mięsa wieprzowego, natomiast mieli 
świadomość zagrożenia dla przyszło-
ści polskiej branży mięsnej. zwrócić 
uwagę na problem padłych dzików 
i kosztów ich utylizacji, które w myśl 
obowiązującego prawa ponosi właści-
ciel terenu, na którym zwierzę, zo-
stało znalezione. Takie podejście do 
problemu powoduje, że właściciele 
terenu niechętnie zgłaszają przypad-
ki padłej zwierzyny. Reasumując, 
państwo jest właścicielem dziko żyją-
cych zwierząt i musi ponosić koszty 
związane z utylizacją takich przypad-
ków. Ponadto należałoby w strefach 
z ograniczeniami wprowadzić możli-
wość utylizacji pozyskanych dzików 
po uprzednim pobraniu prób na ASF.

Wielkopolska Izba Rolnicza uwa-
ża, że walka z ASF powinna odbywać 
się na szczeblu ponadresortowym. 
Obecnie, każdy resort podejmuje 
działania tylko w zakresie swoich 
kompetencji, natomiast brakuje ko-
ordynacji, która te działania by zhar-
monizowała i nadzorowała. Zdaniem 
samorządu rolniczego priorytetem 
jest zlecenie koordynacji zwalczania 
ASF podmiotowi, który podejmo-
wałby decyzje z zakresu działalności 
zarówno resortu rolnictwa, środowi-
ska, finansów, spraw wewnętrznych, 
jak i infrastruktury. Jesteśmy prze-
konani, że takie rozwiązanie przy-
spieszy poczynania administracyjne 
mające na celu skuteczne rozwiązy-
wanie problemów.

Wielkopolscy producenci trzody 
stanowiący filar polskiej branży trzo-
dziarskiej, oczekują zintensyfikowa-
nych działań ze strony rządu, któ-
re ograniczą rozprzestrzenianie się 
wirusa ASF, ale także odpowiednio 
zabezpieczą funkcjonowanie gospo-
darstw na wypadek ewentualnego 
zawleczenia wirusa do Wielkopol-
ski. Poza odstrzałem dzików, rolni-
cy wymieniają konieczność bieżą-
cego monitoringu padłych dzików. 
Niestety przypadki padłych dzi-
ków w okolicach Tarnowa Jezierne-
go w Lubuskiem świadczą o braku 
prewencji w tym zakresie. Dlate-
go na terenach o dużej koncentracji 
trzody powinien zostać wzmożony 
monitoring padłych dzików, także 
z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu wojskowego. Niezbędne jest 
wyposażenie służb weterynaryjnych 

oraz myśliwych w wystarczającą licz-
bę chłodni. Należy również określić 
procedurę postępowania z patrocha-
mi, szczególnie w okresie zimowym, 
kiedy zamarznięty grunt nie pozwoli 
na ich zakopanie. Przy czym należy 
do niezbędnego minimum ograni-
czyć transport i przemieszczanie ma-
teriału biologicznego. 

Jednym z działań w zakresie zapo-
biegania rozprzestrzeniania się ASF 
po wykryciu tego wirusa w woj. lu-
buskim, było ogrodzenie rejonu za-
grożenia siatką zabezpieczającą wę-
drówkę dzików. Takie rozwiązanie 
zostało bardzo dobrze ocenione przez 
rolników, gdyż dzięki takim działa-
niom nasi południowi sąsiedzi Czesi, 
wyeliminowali wirusa ASF. Jedno-
cześnie rolnicy podkreślają, że war-
to prewencyjnie zabezpieczyć w każ-
dym z powiatów woj. wielkopolskie-
go, materiały do postawienia takich 
ogrodzeń. W razie konieczności skró-
ciłby się czas na poszukiwanie two-
rzyw i wykonanie takich barier. Po-
dobne rozwiązania powinny dotyczyć 
zabezpieczenia miejsc/chłodni do 
składowania tusz dzików. Teren po-
winien być grodzony wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych, tak aby był moż-
liwy monitoring ogrodzenia i szybka 
naprawa ewentualnych uszkodzeń. 

Bardzo poważnym problemem jest 
nierozwiązana kwestia dzików by-
tujących w obszarach, które nie są 
obwodami łowieckimi zarządzany-
mi przez Polski Związek Łowiecki. 
Dotyczy to w szczególności dzików 
przebywających w miastach i innych 
terenach wyłączonych. Bardzo czę-
sto dziki bytujące w mieście żywią 
się resztkami żywności, która może 
być zakażona, a następnie są odła-
wiane i wypuszczane w lasach. Takie 
dziki, naszym zdaniem, powinny być 
likwidowane. Nierozwiązany pozo-
staje problem nadmiernej populacji 
dzików w lasach prywatnych oraz na 
terenach Ośrodków Hodowli Zwie-
rzyny. Tereny powinny zostać zabez-
pieczone przed migracją zwierząt.

Zagadnieniem, które powinno 
zostać szeroko przedyskutowane 
i uzgodnione z producentami trzo-
dy są zasady przyznawania rekom-
pensat za nieprzerwane nieutrzymy-
wanie świń w gospodarstwie. W po-
równaniu z częścią wschodnią kraju, 
średnia wielkość stada w Wielkopol-
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sce jest znacząco wyższa. Dlatego 
powinien zostać ustalony pułap ilo-
ści sztuk wyprodukowanych w ciągu 
roku, dostosowany do skali produk-
cji w danym województwie, od które-
go producenci mogliby otrzymywać 
takie rekompensaty. W obecnych re-
aliach z produkcji trzody na bardzo 
małą skalę nie jest się w stanie utrzy-
mać rodziny, dlatego gospodarstwa 
produkujące po kilka sztuk trzody 
rocznie lub produkujące świnie tyl-
ko na potrzeby własne, które nie są 
w stanie spełnić zasad bioasekura-
cji, powinny zaprzestać utrzymywa-
nia świń bez możliwości ubiegania 
się o rekompensaty. W pierwszej ko-
lejności rekompensaty powinno się 
zapewnić producentom, dla których 
produkcja trzody, to jedyne źródło 

utrzymania, a z przyczyn ograniczo-
nych środków finansowych lub też 
starej infrastruktury gospodarstwa, 
nie są w stanie wystarczająco ochro-
nić budynków przed wirusem ASF.

W związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa ASF w głąb kraju, rząd po-
winien poważnie rozważyć wprowa-
dzenie stref kompartmentu na tere-
nie naszego kraju. Tworzenie takich 
stref jest niezbędne, aby utrzymać 
możliwość eksportu wieprzowiny na 
rynki unijne w przypadku znaczne-
go rozszerzenia stref ASF. Wspar-
cie w procesie tworzenia komparty-
mentów powinny otrzymać w szcze-
gólności polskie grupy producentów 
trzody oraz gospodarstwa rodzinne.

Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, polska strona powinna wy-

wierać większe naciski na Komi-
sję Europejską odnośnie przepisów 
związanych ze strefami ochronnymi 
i zagrożonymi ASF. Ograniczenia 
w strefie niebieskiej odnośnie bra-
ku możliwości sprzedaży zdrowych 
świń do zakładów ubojowych przez 
40 dni są niedorzeczne. Rolnicy zmu-
szeni są wówczas utrzymywać prze-
rośnięte sztuki w gospodarstwach 
oraz ponosić koszty ich utrzymywa-
nia. Jedynym rozwiązaniem stosowa-
nym w tych strefach jest uśmiercanie 
zwierząt przez lekarzy weterynarii 
i ich utylizacja. Straty ponoszą nie 
tylko hodowcy, ale także państwo, 
natomiast skala marnotrawstwa żyw-
ności jest niewyobrażalna. 

Wielkopolska Izba Rolnicza 
zwraca również uwagę na aspekt 

ekonomiczny i rynkowy ASF. 
Mimo rosnących cen wieprzowiny 
w całej Europie oraz wysokich cen 
w Polsce, rolnicy z terenów ochron-
nych otrzymują niższe ceny, bę-
dące częściowo wynikiem działań 
spekulacyjnych i wykorzystywania 
sytuacji przez pośredników. Gwał-
townie rosną ceny warchlaków. 
Zwracamy uwagę, że niedostatecz-
ne działania, szczególnie na obsza-
rze największej krajowej produkcji 
wieprzowiny, mogą doprowadzić do 
znaczącego wzrostu już wysokich 
cen produktów z wieprzowiny oraz 
braku krajowych dostaw tych pro-
duktów a w przyszłości zastąpienia 
ich importem na przykład z Belgii 
czy Hiszpanii. 

 WIR

Susza 2019. Kilka słów podsumowania
Kończy się sezon wegetacyjny 

2019. Z powodu wystąpienia głębo-
kiej suszy był to kolejny trudny rok 
dla wielkopolskich rolników. Klęska 
ta wystąpiła we wszystkich gminach 
naszego województwa. Do powoła-
nych przez wojewodę komisji trafi-
ło ponad 83,5 tys. wniosków o osza-
cowanie strat. Łączna powierzchnia 
uszkodzonych upraw wyniosła bli-
sko 1,32 mln ha, a straty oszacowano 
na 1,7 mld zł.

Dobiega końca akcja sporządzania 
protokołów klęskowych i ich wery-
fikacja przez służby wojewody wiel-
kopolskiego. W przypadkach stwier-
dzenia niezgodności z opracowany-
mi przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, wytycznymi protoko-
ły wracają do komisji w celu dokona-
nia stosownych korekt. To napraw-
dę żmudna i odpowiedzialna praca, 
za którą wszystkim zaangażowanym 
w obsługę poszkodowanych przez su-
szę rolników należą się słowa podzię-
kowania.

Rolnicy, których gospodarstwa 
najbardziej ucierpiały na skutek su-
szy mogą liczyć na wsparcie ze strony 
polskiego rządu. Oprócz zwyczajowej 
formy pomocy w postaci kredytu pre-
ferencyjnego na wznowienie produk-
cji, uruchomiono program pomocy 
dla rolników i producentów rolnych, 
którzy ponieśli szkody w gospodar-
stwach rolnych spowodowane wy-
stąpieniem w 2019 r. suszy, huraga-
nu, gradu, deszczu nawalnego, przy-
mrozków wiosennych lub powodzi. 
Właśnie zakończył się nabór wnio-
sków o wsparcie z tego programu. 
Rolnikom przysługuje dotacja do po-
wierzchni upraw, na których szkody 
wyniosły co najmniej 30 procent. Na 
najwyższą stawkę, wynoszącą 1 tys. zł 
do 1 ha mogą liczyć ci rolnicy, którzy 
ponieśli straty przekraczające 70 pro-
cent plonu, pod warunkiem ubez-
pieczenia przynajmniej połowy po-
wierzchni upraw w gospodarstwie.

Jednak nie wszyscy wielkopolscy 
rolnicy poszkodowani przez tego-

roczną suszę mieli możliwość zło-
żenia wniosków o pomoc w nabo-
rze zakończonym 29 listopada br. 
W niektórych powiatach naszego 
województwa ARiMR odmawiała 
przyjęcia wniosku o wsparcie bez za-
łączenia zaakceptowanego przez Wo-
jewodę protokołu oszacowania strat. 
Inne biura zamiast zaakceptowane-
go protokołu przyjmowały wnioski 
z załącznikiem w postaci kopii proto-
kołu. Jednak wiele gmin odmawiało 
rolnikom sporządzenia takiej kopii 
argumentując, że protokół sporzą-
dza się tyko w dwóch egzemplarzach 
i staje się on dokumentem uprawnia-
jącym do otrzymania pomocy dopie-
ro po zaakceptowaniu przez Wojewo-
dę. Wobec obawy o rychłe zakończe-
nie procedur związanych z obsługą 
protokołów, co jest wynikiem ich 
ogromnej liczby, jaka trafia do Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej wystąpił do Ministra Arda-
nowskiego z wnioskiem o ogłosze-

nie na początku przyszłego roku dla 
naszego regionu ponownego nabo-
ru wniosków, by wszystkim upraw-
nionym umożliwić uzyskanie na-
leżnego im wsparcia.

Oczywiste jest, że pomoc „do hek-
tara” jest działaniem doraźnym i je-
dynie częściowo zrekompensuje rol-
nikom poniesione straty. Wobec per-
spektywy postępowania niekorzyst-
nych dla rolnictwa zmian klimatycz-
nych rolnicy z nadzieją czekają na 
efekty rozwiązań systemowych, ta-
kich jak np. programy regulacji rzek, 
czy dużej i małej retencji. Także dal-
szego doskonalenia wymaga system 
ubezpieczeń upraw rolnych. 

Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej dokonując anali-
zy sytuacji skutków tegorocznej klę-
ski przyjęło stanowisko wskazujące 
nie tylko na pojawiające się proble-
my, lecz także zawierające szereg su-
gestii ich rozwiązania. Poniżej publi-
kujemy treść tego stanowiska.

Kornel PABISZCZAK

Stanowisko II Walnego Zgromadzenia WIR VI kadencji  
z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie udzielania przez państwo 

pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęskę suszy
Tegoroczna susza, która w łącz-

ności z bardzo wysokimi tempera-
turami powietrza i z dużym nasło-
necznieniem, spowodowała straty we 
wszystkich gospodarstwach rolnych 
Wielkopolski. Wystąpiła ona po raz 
drugi z rzędu, co w połączeniu z ni-
skimi cenami skupu płodów rolnych 
w istotnym stopniu pogorszyło sytu-
ację finansową poszkodowanych rol-
ników. 

Oceniając przebieg procedur zwią-
zanych z szacowaniem zakresu strat 
Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej stoi na stanowi-
sku, że dotąd nie został zrealizowany 
prawie żaden ze zgłaszanych uprzed-
nio wniosków dotyczących prawne-
go uregulowania i usprawnienia 
pracy komisji szacujących szkody. 
W szczególności nie rozwiązano 
kwestii obsługi administracyjnej ko-

misji, co coraz częściej skutkuje od-
mową uczestniczenia przedstawicieli 
samorządu lokalnego w przygotowy-
waniu i dalszej obsłudze protokołów 
„klęskowych”. Nie rozwiązano także 
kwestii rekompensaty gminom wy-
datków związanych z przygotowa-
niem i wysyłką protokołów, lustra-
cją plantacji, nie mówiąc o wynagro-
dzeniu za pracę członków komisji. 
Nadal nie został przyjęty jednolity 

formularz wniosku, który obowiązy-
wałby w całym kraju, na którym rol-
nicy zgłaszaliby uszkodzone upra-
wy do oszacowania strat. Nie pro-
wadzi się wyczerpujących szkoleń 
dla członków komisji „klęskowych”, 
a opracowywane przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytyczne 
dla komisji są mało czytelne, przez 

> dokończenie na str. 6
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co powstają błędy w treści protoko-
łów. Znaczna liczba błędów była-
by możliwa do uniknięcia, gdyby 
istniała możliwość wygenerowania 
wzoru protokołu w oparciu o dane, 
które rolnik podał Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
we wniosku o dopłaty obszarowe.

Ponawiamy wniosek o skuteczną 
modyfikację Systemu Monitoringu 
Suszy Rolniczej lub wręcz odejście od 
tego systemu na rzecz innych tech-
nik, które będą precyzyjnie odzwier-
ciedlać stan uszkodzonych upraw. 
Brak możliwości uwidocznienia 
w protokołach faktycznego poziomu 
strat podważa wśród rolników prze-
konanie, że pomoc państwa udziela-
na jest według sprawiedliwych kry-
teriów, zaś członków komisji klęsko-

wych bardzo często zmusza do po-
twierdzania w protokołach oczywi-
stej nieprawdy. Wciąż nierozwiązana 
pozostaje kwestia wpływu produkcji 
zwierzęcej na poziom strat gospo-
darstwa, gdy klęska dotknęła tylko 
produkcję roślinną. Cierpią na tym 
szczególnie większe, wyspecjalizo-
wane gospodarstwa, które mogą sko-
rzystać z pomocy jedynie w formule 
de minimis, która w ich przypadku 
szybko wyczerpuje się. Nie do przy-
jęcia jest zasada, że strata w produk-
cji zwierzęcej następuje wyłącznie 
w wyniku upadku zwierzęcia. Każda 
poważna klęska na polach przekłada 
się na spadek efektywności produk-
cji zwierzęcej. Najczęściej jest tak, 
że hodowcy nie są w stanie dokonać 
zakupu brakującej paszy (np. siana), 
gdyż na skutek klęski brakuje jej nie 
tylko na rynku lokalnym.

Choć pozytywnie oceniamy przy-
jęty w roku bieżącym rządowy 
program pomocy do powierzch-
ni uszkodzonych upraw, to jednak 
uważamy, że procedury związane 
z wnioskowaniem o tę pomoc nie 
uwzględniają realiów panujących 
w Wielkopolsce. 

Obawiamy się bowiem, że bar-
dzo wielu rolników, mając co praw-
da możliwość złożenia wniosku 
o wsparcie bez załączenia zaakcep-
towanego przez wojewodę protoko-
łu, nie zdoła uzyskać tej akceptacji 
w wyznaczonym przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa terminie na uzupełnienie 
wniosku. Istnieje więc realna oba-
wa, że bez dalszego przedłużenia 
terminu składania wniosków nie 
wszyscy uprawnieni uzyskają na-
leżną im pomoc.

Kolejną, nierozwiązaną dotych-
czas kwestią, jest wciąż daleki od 
doskonałości system dotowanych 
ubezpieczeń upraw. Nadal nie po-
siada on cech powszechności, co po-
woduje, że ubezpieczenie się np. od 
klęski suszy jest zbyt drogie i prak-
tycznie niedostępne, gdyż nie jest 
oferowane przez towarzystwa ubez-
pieczeniowe w systemie polis z dota-
cją państwa. Stoimy na stanowisku, 
że należałoby rozważyć skierowanie 
dopłat do ubezpieczeń bezpośrednio 
do rolników, zamiast do wybranych 
towarzystw ubezpieczeniowych. Je-
steśmy przekonani, że takie rozwią-
zanie skłoniłoby wielu ubezpieczy-
cieli do walki o bardzo liczną grupę 
klientów, jakimi są rolnicy, poprzez 
skierowanie do nich szerszych niż 
dotychczas ofert w konkurencyjnych 
cenach.  WIR

> dokończenie ze str. 5

IV Forum Rolników i Agrobiznesu Top Agrar
Czwarta już edycja specjalistycznej 

konferencji branży rolniczej organi-
zowanej przez Top Agrar Polska od-
była się 20 listopada na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Rolniczych 
w Poznaniu.

Podczas tegorocznego Forum 
w szerokim gronie rolników, eks-
pertów branżowych, przedstawicieli 
firm z branży agro oraz przedstawi-
cieli najważniejszych instytucji rol-
niczych w Polsce i UE, dyskutowano 
o tym, jak pogodzić ograniczenia śro-
dowiskowe oraz klimatyczne z postę-
pującą globalizacją rynków rolnych.

Na zaproszenie redaktora naczel-
nego Top Agrar Polska Karola Bu-
joczka oraz prezesa Polskiego Wy-
dawnictwa Rolniczego dr Adama 
Koziolka, w Forum uczestniczyli 
m.in. minister rolnictwa Jan Krzysz-
tof Ardanowski, zastępca Głównego 
Lekarza Weterynarii dr Mirosław 
Welz i Tassos Hanoitis, dyrektor ds. 
strategii i analiz w DG AGRI.

Główny temat panelu dyskusyjne-
go odbywającego się w Sali Ziemi, 
został podjęty ze względu na skutki 
globalizacji, które rolnicy odczuwa-
ją niemal każdego dnia. Trwający 
sezon odzwierciedla właśnie kon-
sekwencje bycia częścią globalnego 
rynku w postaci cen surowców rol-
niczych, pszenicy, rzepaku, kukury-
dzy czy buraków, uzależnionych od 
notowań giełd paryskich czy ame-
rykańskich. Natomiast skutki suszy, 
które spowodowały znaczące straty 
w wysokości plonów nie zostały uję-
te w wyznaczaniu pułapu cenowe-
go polskich surowców na rynku we-
wnętrznym. 

Sesję plenarną rozpoczęło wystą-
pienie Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 
który podkreślił znaczenie polskiego 
eksportu na rynku światowym. Mi-
nister postawił tezę, że proces glo-
balizacji jest dla polskiego rolnictwa 
zarówno szansą, jak i zagrożeniem. 
Szansą, ponieważ dzięki temu proce-
sowi Polska może eksportować zna-
czące nadwyżki produkowanej żyw-
ności na rynki europejskie oraz świa-
towe. Zagrożeniem, ponieważ Europa 
otwiera się na import płodów rolnych 
z obszarów, na których żywność dzię-
ki sprzyjającym warunkom środowi-
skowym produkowana jest taniej. By-
cie częścią globalnego rynku, to nie-
ustanna walka o utrzymanie pozycji, 
ponieważ wystarczy jedno uchybie-
nie zauważone przez konkurencję do 

zablokowania znaczącej części rynku 
i spadku cen produktów. Jako przy-
kład Minister podał celowe nagło-
śnienie na forum całej Europy, niele-
galnego uboju w zakładzie pod Ostro-
wią Mazowiecką, które spowodowało 
znaczące spadki cen żywca wołowego 
w Polsce. Dodał również, że chcąc się 
dalej rozwijać i zapewnić obecność na 
światowych rynkach, musimy zda-
wać sobie sprawę, że pojedynczy rol-
nik ma na nich coraz mniejsze szan-
se, dlatego też rolnicy powinni zrze-
szać się w spółdzielniach, dla których 
powstały bardzo korzystne przepisy. 
Minister odniósł się oczywiście do 
kilku ważnych kwestii dotyczących 
bieżącej sytuacji w sektorze rolnym. 
Nie mogło zabraknąć nawiązania do 
wystąpienia przypadków ASF w po-
wiecie wschowskim. Minister stwier-

dził, że niestety Europa przegrywa 
z tą chorobą, a on nie ma wpływu 
na Polski Związek Łowiecki, który 
mógłby bardziej intensywnie reduko-
wać populację dzików odpowiedzial-
nych za rozszerzanie się wirusa. Za-
pewnił jednak, że nie zabraknie w bu-
dżecie środków na zwalczanie wiru-
sa ASF. Minister zapowiedział, że 
wprowadzi ubezpieczenia dochodów 
rolnika od skutków różnego rodzaju 
klęsk, utrzyma możliwość zaprawia-
nia nasion oraz wprowadzi bardziej 
elastyczne i regionalnie zróżnicowa-
ne terminy stosowania nawozów. 

Słowa ministra o tendencjach 
w europejskim rolnictwie potwier-
dził Tassos Haniotis, dyrektor ds. 
strategii i analiz w DG AGRI, Ko-
misja Europejska. Analizy Komisji 
jasno wskazują, że rozwój produkcji 
żywności kosztem środowiska na-
turalnego nie będzie w Europie da-
lej możliwy. Narastające konflikty 
społeczne będą wymuszały na rol-
nikach zmianę mentalności i podej-
ścia do zarządzania gospodarstwem 
rolnym. Taka transformacja ozna-
cza zwiększone koszty dla rolników, 
które na szczęście będą mogły być 
rekompensowane dzięki funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej i różne-
go rodzaju funduszom. Pan Hanio-
tis zwrócił również uwagę na zmia-
ny w zakresie popytu na żywność 
w Europie. Konsumenci poszukują 
dzisiaj większej różnorodności pro-
duktów, kupują żywność gotową do 
spożycia, ale także zwracają uwagę 
na dobrostan zwierząt oraz ślad wę-
glowy, czyli wpływ danego produktu 
spożywczego na środowisko. Rośnie 

Forum zgromadziło szerokie grono rolników, ekspertów branżowych, przed-
stawicieli firm z branży agro oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji 
rolniczych w Polsce
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również popyt na żywność organicz-
ną. Te zmiany mogą być szansą dla 
rolników w Europie, którzy powinni 
skupić się na jakości żywności, a nie 
próbie konkurowania tanimi płoda-
mi rolnymi na rynkach światowych. 

Kolejny prelegent Joerg Rehbein 
– szef Bayer Crop Science na Europę 
Środkową zaznaczył, że globalnym 
celem firmy Bayer jest rozwój rol-
nictwa zrównoważonego m.in. ogra-
niczenie wpływu środowiskowego 
ochrony roślin oraz redukcja emisji 
gazów cieplarnianych na polu o 30% 
do 2030 r. Rozwiązania rolnictwa 
zrównoważonego łączą potrzeby rol-
ników i oczekiwania społeczeństwa. 
Rolnictwo zrównoważone ogranicza 
wpływ produkcji rolnej na środowi-
sko przy równoczesnym zachowaniu 
jej opłacalności, dzięki bardziej efek-
tywnym wykorzystaniu wody, na-
sion, nawozów, środków ochrony ro-
ślin, maszyn oraz nośników energii. 
Jedną z nowych technologii firmy 
Bayer w Polsce jest odmiana nasion 
rzepaku ozimego DK Exception, za-
pewniająca najefektywniejsze wyko-
rzystanie azotu, nawet w warunkach 
stresowych.

Na marginesie tej relacji należy 
wspomnieć, że Wielkopolska Izba 
Rolnicza jest partnerem międzyna-
rodowego projektu Inno4grass, któ-
rego celem jest właśnie upowszech-
nianie innowacyjnych technologii 
stosowanych przez rolników w Euro-
pie w zakresie zarządzania użytkami 
zielonymi (www.inno4grass.eu). 

Poprawa płynności i rentowności 
branży rolnej staje się kluczowym 
wyzwaniem. Potwierdził to Maciej 
Piskorski, dyrektor Departamen-
tu Produktów Agro w Banku BNP 
Paribas. Przytoczył on dane Komi-
sji Nadzoru Finansowego, z których 
wynika, że portfel niespłaconych 

kredytów rolniczych w Polsce wzrósł 
w ostatnim okresie o pół miliarda 
złotych, co stanowi 6% akcji kredyto-
wej. To może być wynik suszy, która 
dwa razy z rzędu dotknęła rolnictwo 
w Polsce, niskich cen skupu szcze-
gólnie zbóż i kukurydzy i przeinwe-
stowania gospodarstw rolnych. Ma-
ciej Piskorski wskazał na kilka na-
rzędzi, których celem jest zabezpie-
czenie rolnika przed ryzykami. Te 
narzędzia, to ubezpieczenia rolnicze, 
zabezpieczenie cen produktów rol-
nych poprzez transakcje na rynkach 
finansowych, duża ostrożność przy 
korzystaniu z łatwych, ale drogich 
kredytów gotówkowych i kontakt 
z bankiem finansującym w przypad-
ku kłopotów finansowych. 

Dobrych wieści dla rolników nie 
miał profesor Chojnicki, klimato-
log z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Zmiany klimatyczne 
są faktem i wynikają z działalno-
ści człowieka, w tym w znacznym 
stopniu również z produkcji rolni-
czej. Zmiany te będą negatywnie 
oddziaływały na warunki produkcji 
rolniczej poprzez niedobory wody 
w pożądanych okresach wegetacyj-
nych, gwałtowne zjawiska pogodo-
we, erozję gleby, spadek plonu na 
skutek działania wysokich tempera-
tur. Nasza reakcja powinna polegać 
na adaptacji do tych zmian oraz ich 
przeciwdziałaniu. Przeciwdziałanie 
to przede wszystkim redukcja emisji 
gazów cieplarnianych, zatrzymanie 
wody w środowisku, właściwa agro-
technika, rolnictwo precyzyjne, pło-
dozmian, odpowiedni dobór odmian, 
zalesienia śródpolne, inteligentne 
budynki inwentarskie. 

Wątki poruszone w sesji plenarnej 
były kontynuowane w trakcie sesji te-
matycznych. Panel o mleku dotyczył 
kwestii opłacalności tej gałęzi pro-

dukcji w zmieniającym się świecie. 
Wskazano na konieczność wypraco-
wania mechanizmu ograniczającego 
produkcję mleka przez producentów 
Unii Europejskiej w sytuacjach kry-
zysowych, czyli w momencie dra-
stycznego spadku cen mleka surowe-
go w skupie. Dane zebrane przez Eu-
ropejską Radę Mleczarską (Europe-
an Milk Board) pokazały, że przy 
obecnych cenach skupu mleka rol-
nik traci na tym kierunku produkcji. 
Jako narzędzie poprawy tej sytuacji 
wskazano na projekt „Mleko Fair” – 
takim logo oznakowane są w niektó-
rych krajach europejskich produkty, 
które zapewniają rolnikowi opłacal-
ność i godziwy zarobek. Podczas pa-
nelu potwierdzono na przykładzie 
produkcji kiszonki z kukurydzy oraz 
maszyn do zbioru zielonki z trawy, 
że tylko rolnictwo precyzyjne ma 
szansę przyczynić się do poprawy 
wyników ekonomicznych mleczar-
skich gospodarstw rolnych. Szalenie 
ciekawy okazał się wykład dr. Paw-
ła Górki na temat żywienia cieląt 
w kontekście dobrostanu widziane-
go oczami konsumenta. Okazuje się, 
że nie zawsze to co myśli konsument 
o dobrostanie zwierząt jest rzeczywi-
ście dobre dla zwierzęcia. W takiej 
sytuacji potrzebna jest dobra komu-
nikacja konsumentów i producentów 
i wypracowanie procedur godzących 
oczekiwania konsumentów i wymo-
gi produkcji mleka w gospodarstwie. 

W panelu dotyczącym produkcji 
świń w Polsce i Europie, Gert van 
Beek z European Pig Producers za-
znaczył, że jednym z głównych wy-
zwań jest szerokie i często niekon-
trolowane rozprzestrzenianie się 
ASF oraz zmieniające się wymagania 
konsumentów i prośba o identyfiko-
walność produktów żywnościowych. 
Kluczem do spełnienia większości 

wymagań stawianych hodowcom jest 
zrównoważony rozwój. Dr Stanisław 
Niemyjski z Choice Genetics Polska 
z kolei podkreślił, że postęp genetycz-
ny w hodowli mogą poprawić techno-
logie obrazowania, pomiarów, geno-
miki i genetyki ilościowej, umożli-
wiające włączanie do indeksów selek-
cyjnych cech do tej pory niemierzal-
nych, jak socjalność, kondycja, beha-
wior, czy naturalna odporność świń, 
zapewniając niespotykany wcześniej 
postęp genetyczny. Obecnie wydaj-
ność loch w Polsce jest na najwyż-
szym niespotykanym wcześniej po-
ziomie, jednakże, jak twierdzi dr Ro-
bert Burek z Breeders of Denmark, 
pozostał problem przeżywalności 
prosiąt. Jego zdaniem, częściowe 
rozwiązanie tkwi w dobraniu odpo-
wiedniej strategii żywieniowej loch.  
W dyskusji nie mogło zabraknąć 
przedstawiciela inspekcji weteryna-
rii. Zastępca Głównego Lekarza We-
terynarii, Mirosław Welz, przedsta-
wił bieżącą sytuację odnośnie afry-
kańskiego pomoru świń w Polsce 
i w Europie. 

Tak jak i w ubiegłym roku Wielko-
polska Izba Rolnicza zorganizowała 
dla uczestników Forum swoje sto-
isko informacyjne, na którym m.in. 
rozpowszechniano ulotki dotyczą-
ce zasad bioasekuracji mających na 
celu ochronę gospodarstw przed roz-
przestrzeniającym się wirusem ASF. 
WIR zorganizowała także śniadanie 
po wielkopolsku, podczas którego 
częstowano kiełbasą białą parzoną 
wielkopolską oraz ćwikłą z chrza-
nem od Grupy Producentów Warzyw 
„Chrobry”. Organizację stoiska izbo-
wego wsparli studenci Koła Nauko-
wego Inżynierii Rolniczej Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Maria DERESIŃSKA
Andrzej PRZEPIÓRA

III Ogólnokrajowa konferencja  
na temat śruty rzepakowej

„Śruta rzepakowa jako realna 
alternatywa dla importu śruty so-
jowej” to tytuł konferencji, której 
trzecia edycja odbyła się 19 listo-
pada br. we Włoszakowicach w po-
wiecie leszczyńskim. W tym roku 
spotkanie koncentrowało się wo-
kół możliwości zwiększenia wy-
korzystania pasz rzepakowych 
w żywieniu drobiu oraz bydła 
mięsnego. 

Rzepak to w Polsce najpopular-
niejsza roślina oleisto-białkowa. Je-
steśmy trzecim producentem rze-

paku w Europie (po Niemczech 
i Francji), wśród hodowców jednak 
pokutują stereotypy, które sprawia-
ją że potencjał śruty rzepakowej jako 
źródło białka paszowego pozostaje 
niewykorzystany. Do zmiany tego 
stanu rzeczy miała przyczynić się 
konferencja, w której udział wzię-
li rolnicy oraz przedstawiciele firm, 
organizacji i instytucji działających 
w otoczeniu rolnictwa. Tegoroczna 
edycja zgromadziła rekordową licz-
bę uczestników, co pokazuje istotę 
poruszanej tematyki. Organizatora-

mi spotkania było Polskie Stowarzy-
szenie Producentów Oleju, Wielko-
polska Izba Rolnicza oraz Krajowe 
Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych. Patronat nad 
wydarzeniem objął Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Konferencję otworzył dyrektor 
generalny Polskiego Stowarzysze-
nia Producentów Oleju Adam Stę-
pień oraz współorganizatorzy prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski oraz prezes Krajowego 
Zrzeszenia Producentów Rzepaku 

i Roślin Białkowych – Juliusz Mło-
decki.

Na pierwszą część konferencji 
złożyły się prelekcje dotyczące wy-
korzystania śruty rzepakowej w ży-
wieniu zwierząt. Jako pierwszy wy-
stąpił główny technolog firmy pasz-
owej Golpasz – Tomasz Tryk, który 
omówił te zagadnienia w odniesieniu 
do żywienia drobiu, przedstawia-
jąc wyniki porównania składu śruty 
rzepakowej i śruty sojowej. Anali-

> dokończenie na str. 8
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za uwzględniała zarówno zawartość 
tłuszczu i białka, jak również ami-
nokwasów ogólnie i aminokwasów 
strawnych. Zwrócił uwagę na nadal 
pokutujące mity dotyczące śruty rze-
pakowej i konieczność nieustannego 
edukowania zarówno hodowców, jak 
i lekarzy weterynarii z zakresu moż-
liwości stosowania śruty w żywieniu 
różnych gatunków zwierząt. 

Kolejną prelekcję wygłosił dr 
Marcin Gołębiewski z Wydziału 
Nauk o Zwierzętach, Katedry Szcze-
gółowej Hodowli Zwierząt, Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, specjalista z zakresu 
żywienia bydła mięsnego. W swo-
im wystąpieniu odniósł się do coraz 
powszechniejszego trendu, polega-
jącego na większym zainteresowa-
niu konsumentów produktami bez 
GMO, co powinno mieć przełożenie 
na zwiększenie stosowania niegene-
tycznie modyfikowanych pasz rzepa-
kowych w produkcji mięsa wołowe-
go. Przedstawił także skład chemicz-
ny i wartość pokarmową śruty rze-
pakowej oraz makuchu rzepakowego 
w kontekście zaleceń żywieniowych 
dla krów mięsnych w poszczegól-
nych okresach cyklu wzrostowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych 
etapów w których istnieje możliwość 
stosowania pasz zawierających śrutę 
rzepakową. Zwrócił również uwa-
gę na poprawę właściwości mięsa od 

krów żywionych paszami pochodny-
mi od rzepaku.

Kolejnym prelegentem był Se-
bastian Ciach z firmy Dekra, który 
przedstawił zagadnienia związane 
z certyfikacją pasz.

Na zakończenie pierwszej części 
konferencji przedstawiciel firmy De 
Heus Wiesław Płecki omówił bilans 
białka paszowego w Polsce, a tak-
że przedstawił korzyści i obciążenia 
wynikające z dywersyfikacji zaopa-
trzenia w białko. W swoim wystą-
pieniu podkreślił, że śruta rzepako-
wa dobrze bilansuje się ze śrutą sojo-
wą pod względem aminokwasowym, 
w związku z tym surowce rzepakowe 
powinny być najszerzej stosowane 
w żywieniu bydła. Zwrócił uwagę, że 

niektórzy hodowcy bydła mlecznego 
stosują już dawki nawet do 5 kg śru-
ty rzepakowej na dobę i nie wpływa 
to na pogorszenie stanu zdrowia ani 
wydajności mlecznej. 

Na zakończenie konferencji odby-
ła się debata ekspercka z udziałem 
przedstawiciela Polskiego Stowarzy-
szenia Producentów Oleju – Micha-
ła Hadasika, prezesa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej – Piotra Walkow-
skiego, prezesa Krajowego Zrzesze-
nia Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych Juliusza Młodeckiego, 
prezesa Polskiego Związku Hodow-
ców i Producentów Bydła Mięsnego 
– Jacka Zarzeckiego oraz wiceprezesa 
Krajowej Rady Drobiarstwa – Wła-
dysława Piaseckiego. W trakcie de-
baty i całej konferencji zadano wiele 
pytań dotyczących bezpieczeństwa 
stosowania poekstrakcyjnej śruty rze-
pakowej w żywieniu drobiu i bydła 
mięsnego. Dyskutowano nad tym, 
jak zwiększyć jej wykorzystanie w ży-
wieniu zwierząt oraz walczyć ze ste-
reotypami powtarzanymi przez lobby 
sojowe i organizacje ekologiczne. Pre-
zes WIR zwracał uwagę, że to produ-
cenci są motorem napędowym zmian 
na wsi, którzy przy wsparciu świata 
nauki sięgają po nowe, innowacyjne 
rozwiązania. Czynnikiem decydują-
cym jest tutaj czynnik ekonomiczny. 
Stosowanie śruty rzepakowej w ży-
wieniu zwierząt to rozwiązanie nowe, 
do którego trzeba hodowców prze-

konać. Problemem jest niechęć rol-
ników, którzy mają w pamięci infor-
macje przekazywane kilkanaście lat 
temu, kiedy to technologia przerobu 
oraz odmiany były zupełnie inne. Za-
daniem organizacji i związków bran-
żowych jest szerzyć świadomość i do-
brą praktykę w zakresie wykorzysta-
nia śruty rzepakowej. 

W 2018 roku powierzchnia upra-
wy rzepaku w Polsce wyniosła ok. 
800 tys. ha a zbiory kształtowały się 
na poziomie ok. 2,4 mln t. Wypro-
dukowano ok. 1,4 mln t poekstrak-
cyjnej śruty rzepakowej, z czego 50% 
przeznaczono na eksport, głównie 
do Niemiec, Danii i Francji. Nasio-
na rzepaku to dobry surowiec ener-
getyczno-białkowy, mogący również 
zastępować inne źródła tłuszczu. 
Poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest 
wartościowym źródłem białka i do-
brym źródłem aminokwasów egzo-
gennych (siarkowych). Dobrze się bi-
lansuje z poekstrakcyjną śrutą sojo-
wą pod względem aminokwasowym. 
Główny potencjał na wykorzystanie 
śruty rzepakowej jest w rękach ho-
dowców trzody chlewnej i bydła, któ-
rzy skarmiając swoje zwierzęta tym 
surowcem, mogą się przyczynić do 
ograniczenia jego eksportu i tym sa-
mym, budowania niezależności biał-
kowej, poprzez wykorzystanie w bi-
lansie paszowym krajowych źródeł 
białka.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

> dokończenie ze str. 7

Konferencję zakończyła debata ekspercka, w której wziął udział m.in. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski

Tegoroczna edycja konferencji zgromadziła rekordową liczbę uczestników
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Wizyta w Dolnej Saksonii
Na zaproszenie Dolnosaksońskiej 

Izby Rolniczej w dniach 11 listopa-
da br. do 15 listopada br. delegacja 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyje-
chała do Dolnej Saksonii. Sześcio-
osobowej delegacji przewodniczył 
Jerzy Kostrzewa – członek zarządu 
WIR. Ponadto w wyjeździe uczest-

niczyli Paweł Szafranek – przewod-
niczący RP WIR w Chodzieży, Mie-
czysław Bąbelek – przewodniczący 
RP WIR Nowy Tomyśl, Szymon 
Tomaszewski – przewodniczący RP 
WIR Wolsztyn, Janusz Popiół – de-
legat do WZ WIR z powiatu gro-
dziskiego, Maria Galas – kierownik 

Biura Powiatowego WIR Nowy To-
myśl oraz tłumacz – Marzena Szczu-
dlik.

Wizyta rozpoczęła się od pobytu 
w Centrum Edukacyjnym w Echem, 
które prowadzi szkolenia i kursy dla 
rolników. Edukacja, na którą kładzie 
się duży nacisk jest dofinansowy-

wana przez ministerstwo rolnictwa, 
izbę rolniczą i land Dolnej Saksonii 
a rocznie szkoli 1800 młodych rolni-
ków. Szkolenie prowadzone jest w za-
kresie teoretycznym i praktycznym 
w powyższym Centrum. Zaszczytem 
jest dla Centrum Edukacyjnego łą-
czenie teorii z praktyką we własnym 
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gospodarstwie dla młodych rolników 
i pracowników rolnych.

Centrum prowadzi chów bydła 
mlecznego, opasowego w systemie 
tradycyjnym i ekologicznym, chów 
trzody chlewnej również w systemie 
tradycyjnym i ekologicznym. Posia-
da własną biogazownię, bazującą na 
odchodach zwierzęcych i gnojowi-
cy. Gospodaruje na 206 ha, w tym 
175 ha stanowią użytki rolne, 8 ha 
zabudowania, 9 ha to las. Zwiedzili-
śmy w pierwszym dniu gospodarstwo 
hodujące bydło a w ostatnim dniu 
trzodę chlewną. Następnego dnia 
gościliśmy w oddziale Dolnosak-
sońskiej Izby Rolniczej w Buchholz, 
gdzie został nam przedstawiony pro-
gram szkoleniowy dla migrantów, 
osób chcących pracować w gospodar-
stwach rolnych. Program obejmuje 
ogrodnictwo i gospodarstwo domo-
we, kończy się po zdaniu egzaminu 
wydaniem certyfikatu. Delegacja za-
poznała się z zastosowaniem dronów 
w doświadczalnictwie, które pracują 
w 11 stacjach doświadczalnych Dol-
nej Saksonii. Zdjęcia wykonuje się 
do oceny upraw. Opracowane wyni-
ki są podstawą do pracy dla doradców 
izby. Ciekawym punktem programu 
była wizyta w gospodarstwie eko-
logicznym, prowadzącym również 
sprzedaż bezpośrednią w Seevetal. 
Wizytowane gospodarstwo posiada-
ło 40 ha gruntów, w tym 20 ha sta-
nowiły użytki zielone, na których 

jest prowadzona hodowla ekologicz-
na bydła opasowego. 20 ha stanowią 
grunty orne, na których rolnik pro-
wadzi uprawę ekologiczną, głównie 
warzyw. Produkcję zbywa w swoim 
sklepie przy gospodarstwie, która 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
konsumentów. Trzeci dzień poby-
tu spędziliśmy na wykładach rów-
nież w oddziale Dolnosaksońskiej 
Izby Rolniczej w Buchholz. Wykład 
pierwszy dotyczył omówienia re-
alizacji projektu wspieranego przez 

Ministerstwo Rozwoju i Energety-
ki w zakresie wspierania firm i go-
spodarstw rolnych w których mogli-
by pracować imigranci i uchodźcy. 
Celem projektu jest przystosowanie 
tych osób w 14 zawodach do jak naj-
lepszego wykształcenia. Bardzo chęt-
nie korzystają ze szkolenia Syryjczy-
cy dla których rolnictwo jest bardzo 
ważne. Następnie dyrektor biura izby 
rolniczej w Buchholz omówił proble-
my związane z brakiem pracowników 
w rolnictwie. Problemem jest rów-

nież wiek osób zatrudnionych w rol-
nictwie. Poinformował, iż w najbliż-
szych 10 latach w Dolnosaksońskiej 
Izbie Rolniczej przejdzie na eme-
ryturę 700 osób, tj. 30% zatrudnio-
nych w rolnictwie. Duży nacisk jest 
położony poza kształceniem na eko-
nomiczny aspekt prowadzenia go-
spodarstwa. Gospodarstwa są coraz 
większe, ale brak jest gruntów na ich 
powiększenie. Średnioroczny koszt 
pracownika niewykwalifikowanego 
w gospodarstwie to 25 tys. euro a wy-
kwalifikowanego 35 tys. euro. Zysk 
z gospodarstwa jest opodatkowany.

Następnie zwiedziliśmy Muzeum 
Etnograficzne w Kiekebergu. Są 
tam budowle wiejskie z minionych 
epok, sprzęt rolniczy, dawne wystro-
je wnętrz oraz urządzenia domowe 
i gospodarcze. 

Czwarty dzień pobytu był na Tar-
gach AGRITECHNICA w Hanowe-
rze. Rozpoczął się seminarium a na-
stępnie zwiedziliśmy bogato prezen-
towane wystawy sprzętu rolniczego 
i urządzeń do gospodarstw.

Nad przebiegiem wizyty czuwał 
dyrektor biura Dolnosaksońskiej 
Izby Rolniczej w Buchhelz Ulrich 
Schoter. Nasza delegacja w ramach 
rewanżu za trud przygotowania nam 
pobytu i przebieg wizyty przekazała 
lokalne wyroby. Wszyscy wróciliśmy 
zadowoleni i wyposażeni w nową 
wiedzę. 

Maria GALAS

Uczestnicy wyjazdu podczas zwiedzania targów Agri Technica
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I posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodziny przy KRIR
W dniu 5 listopada 2019 r. odbyło 

się posiedzenie o charakterze spra-
wozdawczo-wyborczym Rady ds. 
Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiej-
skich przy Krajowej Radzie Izb Rol-
niczych. 

W posiedzeniu uczestniczyły 
przedstawicielki Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej: Anna Majer oraz Jolanta 
Nawrocka. 

W wyniku wyborów przewodni-
czącą rady została po raz kolejny Da-
nuta Lebioda z Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej. Naszej koleżan-
ce Jolancie Nawrockiej powierzono 
funkcję członka prezydium rady. 
W trakcie obrad przyjęto także nowy 
regulamin prac.

W posiedzeniu uczestniczyli za-
proszeni goście: dr Aleksandra S. 
Hadzik – prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz Ry-
szard Zarudzki – podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. W trakcie dyskusji poruszo-
no sprawy bieżące w rolnictwie oraz 
temat różnic w zabezpieczeniu spo-
łecznym ZUS i KRUS. WIR

Rada ds.Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych z Prezesem KRIR Wiktorem 
Szmulewiczem
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Zasada wzajemnej zgodności
Rolnik wnioskujący o płatno-

ści bezpośrednie zobowiązany jest 
do spełnienia norm dotyczących 
utrzymania gruntów wchodzących 
w skład gospodarstwa w Dobrej 
Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska (normy DKR) oraz pod-
stawowych wymogów z zakresu za-
rządzania, określonych w załączni-
ku II do rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1306/2013.

Powyższe normy i wymogi skła-
dają się na jeden mechanizm no-
szący wspólną nazwę zasady wza-
jemnej zgodności. Zasada ta ozna-
cza powiązanie wysokości uzyski-
wanych przez rolników płatności 
bezpośrednich, a także płatności 
obszarowych w ramach PROW 
na lata 2007–2013 i PROW na lata 
2014–2020 tj. płatności dla obsza-
rów z ograniczeniami naturalny-
mi lub innymi szczególnymi ogra-
niczeniami (ONW), rolnośrodowi-
skowych, rolno-środowiskowo-kli-
matycznych, ekologicznych, na za-
lesianie gruntów rolnych), ze speł-
nianiem przez nich określonych 
wymogów.

Wymogi te zostały podzielone na 
następujące obszary:

 ■ środowisko, zmiana klimatu oraz 
utrzymanie gruntów w dobrej kul-
turze rolnej,
 ■ zdrowie publiczne, zdrowie zwie-
rząt i zdrowie roślin,
 ■ dobrostan zwierząt.
Należy pamiętać, że wymogi wza-

jemnej zgodności stanowią tylko 

niewielką część przepisów obowią-
zujących w Polsce w ramach oma-
wianych obszarów.

Organami odpowiedzialnymi za 
przeprowadzanie kontroli w zakre-
sie wzajemnej zgodności są dwa or-
gany: Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
– w zakresie spełniania przez rolni-
ka norm DKR oraz wymogów do-

tyczących środowiska, zmiany kli-
matu, zdrowotności roślin i bez-
pieczeństwa żywności w części do-
tyczącej produktów pochodzenia 
roślinnego oraz Inspekcja Wetery-
naryjna (IW) – w zakresie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt, zdro-
wia zwierząt, bezpieczeństwa pasz 
i żywności w części dotyczącej pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego 
oraz dobrostanu zwierząt. 

Swoją wiedzę o normach i wymo-
gach wzajemnej zgodności można 
obecnie pogłębić na szkoleniach or-
ganizowanych przez WIR w każdym 
powiecie Wielkopolski. Informacje 
o wymogach wzajemnej zgodności 
można uzyskać również na stronach 
internetowych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (www.gov.pl/
web/rolnictwo), Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(www.arimr.gov.pl) oraz Centrum 
Doradztwa Rolniczego (www.cdr.
gov.pl), a także bezpośrednio w biu-
rach powiatowych i oddziałach re-
gionalnych ARiMR, w izbach rol-
niczych oraz ośrodkach doradztwa 
rolniczego.

G. WYSOCKI

Czy tradycja wigilijnego karpia ma przyszłość

Jesienne Pokazy Polowe 
Wielkopolska Izba Rolnicza 

Rada Powiatowa w Jarocinie wraz 
z Firmą AGRO-TOM Tomasz Ka-
niewski z Pogorzeli zorganizowała 
w dniu 8 listopada br. w miejscowo-
ści Gola (gm. Jaraczewo) pokazy po-
lowe.

Bezpośrednia forma pokazów 
oraz możliwość konsultacji i zapy-
tań z przedstawicielami firmy spo-
tkała się z bardzo dużym zaintere-
sowaniem producentów rolnych – 
według szacunków organizatorów 
w pokazach wzięło udział około 
500 osób. Gospodarzami pokazów 
byli: pani Maria Gorynia z firmy 
Agro-Tom oraz pan Bartosz Bana-
szak – Przewodniczący Rady Powia-

towej Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w Jarocinie.

W plenerowych pokazach zapre-
zentowano m.in.: 

 ■Agregat wielozadaniowy, 
 ■Agregat uprawowy z zestawem 
uprawowo-siewnym, 
 ■Agregat talerzowy, 
 ■ Siewnik do uprawy uproszczonej 
z głęboszem wielozadaniowym,
 ■Agregat orkowo-podorywkowy, 
 ■Pług dłutowy. 

Przewodniczący RP WIR w Jaro-
cinie Pan Bartosz Banaszak składa 
podziękowania Firmie AGRO-TOM 
Pogorzela, Kołu Gospodyń Wiejskich 
i Radzie Sołeckiej w Goli, Spółdziel-

ni Usług i Zaopatrzenia Rolnictwa 
w Jaraczewie, firmie OZE expert 
Sławoszew oraz Bankowi Spółdziel-

czemu w Jarocinie za współorganiza-
cje wydarzenia.

Opracowanie Robert HYŻOREK

Pokazy polowe z zaciekawieniem obserwowali rolnicy

Szkolenie w Kołaczkowie w powiecie wrzesińskim
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Polska dysponuje największym 
rynkiem karpia w Unii Europejskiej. 
Specyficzność jego sprzedaży polega 
na tym, że 90 procent sprzedaży kar-
pia odbywa się w grudniu. 

Większość Polaków nie może so-
bie wyobrazić wigilijnej wieczerzy 
bez karpia i słusznie, ponieważ jest 
on najbardziej ekologiczną rybą. 
Karpie w Polsce przeważnie są hodo-

wane w warunkach ekstensywnych, 
karmione naturalnymi i ekologicz-
nymi paszami – zazwyczaj zbożem. 
Ponadto ryba ta żywi się pokarmem 
pochodzącym ze środowiska natu-
ralnego. Cykl naturalny karpia spra-
wia, że właśnie w miesiącach zimo-
wych mięso tej ryby ma najlepszy 
smak. Gdy jesienią zaczynają spadać 
temperatury, karp przestaje pobie-

rać pokarm, dlatego hodowcy prze-
noszą ryby do stawów z czystą wodą. 
Po dwóch miesiącach mięso takich 
ryb jest pozbawione zapachu i po-
smaku mułu. Dodatkowo jest cenio-
nym źródłem dietetycznego białka. 
Karpia zalicza się do ryb średnio 
tłustych. Zawiera nienasycone kwa-
sy tłuszczowe, ale jest ich znacznie 
mniej niż w rybach morskich. Mięso 

karpia jest dobrym źródłem cennych 
witamin: B1, B6, B12, PP oraz skład-
ników mineralnych takich jak: fos-
for, potas, selen, cynk, żelazo, siarka 
i magnez. 

Niestety od kilku lat w okresie 
przedświątecznym nasila się szum 
medialny przy sprzedaży żywego 
karpia. W ostatnich sezonach uległ 
dużemu wzmocnieniu i ewidentnie 
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wpłynął na decyzje zakupowe klien-
tów zmniejszając popyt na karpia. 
Presja organizacji prozwierzęcych 
lobbujących za wprowadzeniem cał-
kowitego zakazu sprzedaży żywych 
ryb spowodowała, że duże sieci skle-
pów rezygnują z oferowania klien-
tom żywych karpi. Zawirowania na 
rynku sprzedaży karpia w ubiegłym 
roku spowodowały, że ponad 20% 
karpia nie zostało sprzedanych. Ta-
kiego odsetka niesprzedanych karpi 
nie zanotowano w ostatnim dziesię-
cioleciu. 

Hodowcy ryb słodkowodnych nie 
negują potrzeby zachowania dobro-
stanu ryb, ale domagania się przez 
obrońców praw zwierząt natychmia-
stowego wprowadzenia zakazu obro-
tu żywymi rybami oraz zakaz trans-
portu i przetrzymywania wszelkich 
ryb bez dostatecznej ilości wody, to 
„śmierć” dla rybactwa śródlądowe-
go. W praktyce rybackiej stawia się 
zasadę, że rybom jak każdej żywej 
istocie należy zapewnić dobrostan na 
każdym etapie hodowli, przetrzymy-
wania i transportu, a ich uśmiercanie 
powinno się odbywać w sposób hu-
manitarny. Rybacy uważają także, że 
dotychczasowe wytyczne Głównego 
Lekarza Weterynarii uwzględniały 
te wszystkie aspekty. 

Alternatywą dla żywego karpia 
jest ryba przetworzona, lecz prze-
twórnie ryb w Polsce nie są dosta-
tecznie rozwinięte, aby przed świę-
tami zaopatrzyć konsumentów w tak 
wielką ilość produktu z zachowa-
niem odpowiedniej jakości oraz ra-
cjonalnych cen. 

Kwestia problemów ze sprzedażą 
ryb to nie jedyny problem. Aktual-

ne przepisy prawne również stawia-
ją przyszłość rybactwa śródlądowe-
go na szali. W nowym prawie wod-
nym nie zagwarantowano trwałości 
pozwoleń wodnoprawnych dla go-
spodarstw stawowych. Natomiast 
przy wydawaniu nowych pozwoleń 
rolnicy dowiadują się, że sztucznie 
utworzone stawy, funkcjonujące od 
wielu lat, dzięki, którym utworzyły 
się siedliska ptaków tak cenne dla 
przyrody, mogą stanowić dla nich 
zagrożenie, dlatego konieczne jest 
opracowanie raportu oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na środowisko. 
Nałożono na rybaków obowiązek 

pełnego utrzymania urządzeń hy-
drotechnicznych i cieków, mimo że 
służą one również innym gospodar-
stwom.

Rybacy śródlądowi musieli także 
toczyć batalię z Ministerstwem Go-
spodarki Morskiej i Śródlądowej, aby 
w perspektywie finansowej na lata 
2014-2020 przewidziano wsparcie dla 
nich w postaci rekompensat wodno-
-środowiskowych, jednak wdrażanie 
tego programu pozostawia wiele do 
życzenia.

Hodowla karpi to istotny element 
tak zwanej małej retencji wodnej 
niezwykle ważnej przy dramatycz-

nie pogarszającym się bilansie wody 
w Polsce. Działalność ta sprzyjają 
także środowisku naturalnemu. Sta-
wy karpiowe to także dogodne sie-
dliska dla świadomego chowu ga-
tunków dziko żyjących, takich jak: 
boleń, brzana, jaź, jelec, czy kleń. 
Oczywiście, oprócz gatunków, któ-
rymi specjalnie stawy się zarybia, 
do stawów wraz z dopływającą wodą 
rzeczną przedostają się też inne ryby. 
Wśród nich wymienić można: płoć, 
wzdręgę, okonia, ukleję, słoneczni-
cę, różankę, kiełbia, jazgarza, cza-
sem także kozę, śliza, czy piskorza. 
Dzięki stawom karpiowym w Polsce 
utrzymywane są setki unikalnych 
miejsc bytowania rzadkich ptaków. 
Wiele kompleksów stawowych wpi-
sanych zostało na listę NATURA 
2000. Ze względu na szczególne wa-
runki, dwa kompleksy stawów otrzy-
mały status rezerwatów. Są to: Stawy 
Milickie i Rezerwat przyrody Łęż-
czok.

Pogłębienie się działań zmierza-
jących do ograniczania sprzedaży 
polskiego karpia oraz brak wsparcia 
ze strony rządu to wielomilionowe 
straty w całym sektorze akwakultu-
ry. Przynosi to niepokój co do przy-
szłości poszczególnych gospodarstw 
jeżeli stawy zostaną porzucone ule-
gną zarośnięciu, a cenne gatunki 
ptaków z braku pożywienia będą 
szukały nowych siedlisk. Aby rybac-
two śródlądowe przetrwało potrze-
buje czasu do wprowadzenia zmian, 
przede wszystkim do zbudowania 
nowoczesnego, odpowiadającego 
oczekiwaniom konsumentów stabil-
nego i solidnego rynku karpia.

Maria DERESIŃSKA 

Wigilijne tradycje
Wigilijne zwyczaje polskiej wsi łą-

czą elementy chrześcijańskiej i po-
gańskiej tradycji związanej z obcho-
dzonym przez Słowian przesileniem 
zimowym. Niektóre z ludowych zwy-
czajów wigilijnych są żywe także dziś 
i wynikają z przekonania o wyjątko-
wości tego dnia.

„Otwierający Święta Bożego Na-
rodzenia wieczór Wigilijny – to wie-
czór osobliwy, radosny i straszny za-
razem, to uroczysta godzina cudów, 
kiedy, rzec można, nie ma rzeczy 
niemożliwych, lecz wszystko naraz 
staje się prawdopodobnem i natural-
nem. Wyobraźnia ludowa roztacza 
tu całe bogactwo i przepych swych 
barw, które przenoszą nas na chwi-
lę w jakiś wyśniony świat czarów. 
Wśród ciszy nocnej grają dookoła 
jakieś tajemnicze, nieznane a potęż-

ne siły do gruntu przeistaczające co-
dzienną, szarą rzeczywistość” – tak 
charakteryzował Wigilię Bożego 
Narodzenia obchodzoną na polskich 
wsiach Witold Klinger, autor książki 
„Obrzędowość ludowa Bożego Naro-
dzenia: jej początek i znaczenie pier-
wotne”.

Wigilię poprzedza trwający czte-
ry niedziele adwent, czas wyczeki-
wania który jeszcze do niedawna 
był czasem postu. Należało okazać 
w tym czasie wstrzemięźliwość nie 
tylko w jedzeniu, ale również za-
przestać urządzania hucznych za-
baw i biesiad. Z pierwszą niedzielą 
adwentu, jużeić nie z zwyczaju lu-
dowego, lecz z zarządzenia kościo-
ła, głuchnie muzyka w karczmie, 
śpiewki wesołe ustają, dzieciom 
nawet skakać starsi wzbraniają, bo 

„św. Katarzyna (25 listop.) klucze 
pogubiła, św. Jędrzej (30 listop.) 
znalazł, zamknął skrzypce zaraz“ – 
tak opisuje ten czas Eugeniusz Jano-
ta w książce „Lud i jego zwyczaje: 
zwyczaje świąteczne”. Dla gospoda-
rzy adwent był okresem odpoczyn-
ku od pracy w polu. Obowiązywał 
nawet swoisty zakaz prac polowych 
w myśl przysłowia „Kto ziemię 
w adwent pruje, ta mu trzy lata cho-
ruje”.

Wigilia obchodzona jest w cza-
sie przesilenia zimowego. W pogań-
skiej tradycji Słowian było to święto 
godów – czas magiczny, sprzyjający 
zjawiskom nadprzyrodzonym. Czas 
ten łączył się z wieloma zwyczaja-
mi i wierzeniami, które w mniej lub 
bardziej zmienionej formie prze-
trwały do dzisiaj.

Wigilia zawsze była dniem uroczy-
stym, według przysłowia jaka wigilia 
taki cały rok. Eugeniusz Janota pisał 
„wystrzegają się więc wszystkiego, co 
jest nagannem, kłótni, swarów, bit-
ki, zbytecznego smutku, płaczu itp., 
bo jakiego uspsobienia kto jest w wi-
lią, takiego będzie przez cały rok”. 
Odświętność odnosi się nie tylko do 
usposobienia, ale również do wyglą-
du (należało w wigilijny poranek za-
łożyć czyste ubranie i nie wykony-
wać już ciężkich prac, by go nie za-
brudzić), ale również do przygotowa-
nia domu i obejścia. Dawniej domy 
przystrajano gałązkami drzew so-
sny, jodły lub świerku przyniesiony-
mi prosto z lasu. Dekorowano nimi 
wejście do chałupy oraz wieszano 
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Stawy karpiowe to istotny element tak zwanej małej retencji wodnej i kra-
jobrazu
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Polagra Premiery już w styczniu
W dniach 17–19 stycznia 

2020 roku na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich 
odbędą się targi Polagra Premie-
ry, których Wielkopolska Izba 
Rolnicza jest partnerem branżo-
wym. Na tych targach będziemy 
w szczególności prezentować 
wyniki międzynarodowego pro-
jektu Inno4grass, którego celem 
było wdrożenie i upowszechnie-
nie innowacyjnych praktyk sto-
sowanych przez rolników w całej 
Europie w zakresie uprawy za-
rządzania użytkami zielonymi. 
Wszystkich zainteresowanych 
rolników tym projektem oraz 
działalnością Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej już serdecznie zapra-
szamy na to wydarzenie. Pre-
zentacja odbędzie się w dniu 
19 stycznia 2020 roku o godzinie 10.30 w Strefie Innowacji (Paw. 5A). Zapraszamy również na nasze stoisko numer 49 w pawilonie 5A. Szczegółowe informacje 
o targach znajdziecie Państwo na stronie: www.polagra-premiery.pl/pl

pod sufitem. Odpowiednikiem dzi-
siejszych choinek były udekorowane 
snopy siana ustawiane w kątach izb, 
które miały zapewnić urodzaj w nad-
chodzącym roku. Poeta Wincenty 
Pol w „Pieśni o domu naszym” tak 
opisuje czas przygotowań do wiecze-
rzy wigilijnej: I sam siankiem stół 
zaściela,/ W pamięć żłobu Zbawi-
ciela,/ I po kątach snopy stawi, /I coś 
z cicha błogosławi.

Wieczerza wigilijna w naszej tra-
dycji zawsze miała odświętny i pod-
niosły charakter. Przy wspólnym sto-
le gromadziła się cała rodzina. Za do-
bra wróżbę uważano parzystą liczbę 
gości. Stół był specjalnie przygoto-
wany na tą okazję, co opisuje Witold 

Klinger: wieczorem zaś gospodarze 
wnoszą do świetlicy wiązki słomy 
i siana rozciełą ją po stole i pod sto-
łem, następnie posypują go ziarnem, 
przykrywają obrusem, a zwierzchu 
kładą opłatki i owoce. Kolacja zaczy-
nała się od łamania opłatkiem i skła-
dania życzeń. W opisie Wincente-
go Pola: Głowa domu słowo bierze./
Przy opłatku się przeprasza/ Z całym 
domem w ojców wierze;/Boć to brat-
nia uczta nasza.

W trakcie posiłku nie wolno było 
rozmawiać, tylko gospodyni mo-
gła wstać na chwile od stołu. Mimo 
obowiązującego postu, jedzenia było 
dużo i miało ono wyjątkowe znacz-
nie. Potraw powinno być dwanaście, 
tyle ile jest miesięcy w roku. Euge-
niusz Janota podaje, że podstawą 
chłopskiego jadłospisu – oprócz ku-
tii, potraw z ryb oraz kapusty - była 
rzepa, jabłka, orzechy, czosnek, któ-
rych spożywanie miało zapobiegać 
chorobom. 

Do dnia dzisiejszego w polskich 
domach zostawia się puste nakrycie 
dla niespodziewanego gościa. Daw-
niej wierzono, że w wieczerzy wigilij-
nej uczestniczą również duchy przod-
ków i przy wigilijnym stole ustawia-
no krzesło dla gościa z zaświatów. 
Tak to opisuje Wincenty Pol: Coraz 
pełniej w wielkiej sali./Przełamali się 
pospołu/ I stanęli w koło stołu/ I trzy 
krzesła polskim strojem / Koło stołu 
stoją, próżne, / I z opłatkiem każdy 
swoim / Idzie do nich spłacać dłuż-
ne / I pokłada na talerzu Anielskie-
go chleba kruchy;/ Bo w tych krze-
słach siedzą duchy, / Co z ojczyzną są 

w przymierzu. / My ich widzim, /oni 
siedzą Razem z nami tu za stołem;/
Bo o dniu tym w sercu wiedzą/Więc 
go święcą z nami społem.

W niektórych regionach wierzo-
no, że dusze zmarłych przemawia-
ją do nas poprzez zwierzęta, któ-
re, jak przecież powtarzamy tak-
że dzisiaj, w wigilię o północy mó-
wią ludzkim głosem. Dlatego także 
zwierzęta karmiono wigilijnymi po-
trawami. Ze zwierzętami dzielono 
się również opłatkiem. Po wieczerzy 
gospodarz szedł do zagrody, gdzie 
okruchy opłatków dawał wszyst-
kim zwierzętom. Czynność ta miała 
przede wszystkim chronić je przed 
chorobami. Władysław Reymont 
w „Chłopach” tak opisał ten zwy-
czaj: „Z każdej potrawy odkładają 
po łyżce dla bydła. Po wieczerzy od-
wiedzają oborę, pasiekę (...). Bydłu 
niosą jadło z wieczerzy z opłatkiem 
kolorowym”.

Wigilia była przede wszystkim 
czasem radosnym, wtedy płatano so-
bie różne figle. Witold Klinger tak 
opisuje te zwyczaje: W Polsce także 
podczas nabożeństwa nocnego mło-
dzi ludzie związują szpagatem po 
kilku modlących się razem, aby wy-
woływać kłótnie i swary, podlewają 
atramentu do wody święconej, aby 
wierni, składając znak krzyża świę-
tego, czernili sobie palcem czoła. 
W niektórych miejscowościach Pol-
ski parobcy na Wigilię o świcie wy-
noszą z cudzych podwórz różne na-
rzędzia i albo zrzucają je do kupy, 
albo też każde z osobna chowają po 
rowach i dachach. W dziwacznych 

tych zwyczajach mamy już zresztą 
słabe tylko odbicie daleko większej 
w wiekach minionych swawoli. Ka-
znodzieje nasi XVIII w. surowo pięt-
nują zwyczaj naśladowania nocy tej 
w kościołach ptasiego śpiewu tudzież 
wzajemnego obrzucania się grochem 
i drobnemi kamykami”.

Także w odprawianej o północy 
pasterce możemy odnaleźć ślady tra-
dycji słowiańskich, kiedy to pogań-
skie nabożeństwo przesilenia zimo-
wego również odprawiane było nocą. 
Radość z Bożego Narodzenia wyraża 
także zwyczaj tzw. chodzenia po ko-
lędzie. Kolędnicy przebrani za po-
stacie nawiązujące do tradycji biblij-
nych, ale również tradycji ludowych, 
chodząc od chałupy do chałupy, śpie-
wali radosne pieśni i składali sobie 
życzenia.

Świętom Bożego Narodzenia to-
warzyszy jeszcze wiele innych zwy-
czajów i wierzeń. Niektóre odchodzą 
w zapomnienie inne, jak chociaż-
by chodzenie po kolędzie są obec-
nie coraz bardziej popularne. Kiedy 
sięgniemy głębiej do znaczeń zwy-
czajów, które znamy i które z ochotą 
kultywujemy, okazuje się że wyraże-
nie „magia świąt” nabiera głębszego 
znaczenia.

Opracowanie na podstawie:
Witold KLINGER „Obrzędowość 

ludowa Bożego Narodzenia: jej 
początek i znaczenie pierwotne”

Eugeniusz JANOTA w książce „Lud 
i jego zwyczaje: zwyczaje świąteczne”.

Wincenty POL w „Pieśni o domu 
naszym”
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