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W myśl obowiązujących prze-
pisów członkowie walnego zgro-
madzenia danej izby są wybiera-
ni spośród członków izby w wy-
borach pośrednich, dwustopnio-
wych, przeprowadzanych w gło-
sowaniu tajnym. Zgodnie z art. 
24 ustawy o izbach rolniczych, 
w pierwszym etapie wyborów 
w okręgu wyborczym obejmują-
cym obszar jednej gminy wybie-
ra się członków rady powiatowej 
izby, z tym że:
l w okręgu wyborczym, w któ-

rym powierzchnia użytków rol-
nych nie przekracza 4 tys. ha, wy-
biera się jednego członka tej rady,
l w okręgu wyborczym, w któ-

rym powierzchnia użytków rol-
nych przekracza 4 tys. ha, wybiera 
się dwóch członków tej rady.

W tegorocznych wyborach 
w Wielkopolsce w 200 okręgach 
o powierzchni użytków rolnych po-
nad 4 tys. ha wybranych zostanie 
po dwóch delegatów, zaś w każdym 
z 26 okręgów o powierzchni użyt-
ków rolnych do 4 tys. ha wybrany 
zostanie jeden delegat. Do obsadze-
nia w 31 radach powiatowych Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej pozostaje 
zatem 426 mandatów.

W drugim etapie wyborów na 
swoim pierwszym posiedzeniu 
każda rada powiatowa izby wybie-
ra spośród swoich członków więk-
szością głosów przewodniczącego 
oraz delegata na walne zgromadze-
nie i niezwłocznie zgłasza ich wy-
bór ustępującemu zarządowi izby. 
W ten sposób z 31 rad powiatowych 
zostaje wyłonione 62-osobowe Wal-

ne Zgromadzenie Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej.

Kandydować w wyborach do izb 
rolniczych mogą wszyscy członko-
wie izby, z tym że posiadając nie-
ruchomości w różnych gminach, 
kandydować można tylko w jed-
nym, wybranym przez siebie okrę-
gu wyborczym. Kandydowanie do 
izb rolniczych odbywa się według 
miejsca położenia nieruchomości, 
a nie według meldunku. Oznacza 
to, że nie bierzemy pod uwagę mel-
dunku osoby tylko okręg, w którym 
dana osoba jest ujęta jako podatnik 
podatku rolnego. Zatem w jednej 
gminie można mieć zameldowanie 
i nie być rolnikiem, w innej zaś być 
rolnikiem w rozumieniu ustawy 
o podatku rolnym i w tym okręgu 
wejść na listę. Jeżeli kandydat ma 
grunty w kilku gminach, oceniając 
swoje szanse, sam decyduje, gdzie 
będzie się ubiegał o mandat człon-
ka rady powiatowej.

Pierwszy etap wyborów, tj. wybo-
ry do rad powiatowych, przeprowa-
dzają: komisja wojewódzka, komi-
sje okręgowe i ewentualnie komisje 
obwodowe w przypadku podzia-
łu okręgu na obwody. Rejestrowa-
nie kandydatów na członków rady 
powiatowej izby rolniczej należy 
do wyłącznej kompetencji komisji 
okręgowych.

Zgłoszenia do komisji okręgowej 
dokonuje osobiście kandydat lub 
pisemnie upoważniona przez nie-
go osoba albo przedstawiciel osoby 
prawnej wskazany przez władze tej 
osoby uprawniony do jej reprezen-
towania przy czynnościach praw-

nych. W całej Wielkopolsce reje-
stracja kandydatów odbędzie się 
w dniach 1 i 5 lipca br. w godzinach 
10.00–14.00 we wskazanych siedzi-
bach komisji okręgowych.

Zgłoszenia kandydata dokonuje 
się na zatwierdzonym druku. Po-
winno zawierać: imię/imiona, na-
zwisko, datę urodzenia i miejsce 
zamieszkania kandydata oraz ozna-
czenie okręgu, do którego następu-
je zgłoszenie kandydata, a w przy-
padku osoby prawnej – ponadto na-
zwę i adres siedziby tej osoby oraz 
nr KRS lub innego właściwego re-
jestru.

Do zgłoszenia załącza się:
1) listę co najmniej 50 członków 

danej izby rolniczej posiadających 
prawo wyborcze w okręgu wybor-
czym, w którym dokonywane jest 
zgłoszenie, a w okręgu wybor-
czym, w którym liczba członków 
danej izby wynosi miej niż 50, li-
stę co najmniej 10% członków da-
nej izby posiadających czynne pra-
wo wyborcze w danym okręgu wy-
borczym, popierających zgłoszenie 
kandydata,

2) pisemne oświadczenie kandy-
data o zgodzie na kandydowanie 
w danym okręgu wyborczym,

3) pisemne oświadczenie kandy-
data o niekaralności za przestęp-
stwo umyślne,

4) pisemne upoważnienie udzie-
lane przez kandydata do zgłoszenia 
jego kandydatury,

5) podpisaną osobiście zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych,
a w przypadku osób prawnych do-
datkowo:

6) wypis z KRS lub innego wła-
ściwego rejestru,

7) upoważnienie do zgłoszenia 
kandydata udzielane przez upraw-
niony organ osoby prawnej.

Zgłoszenie każdego kandyda-
ta dokonywane jest odrębnie. Ko-
misja okręgowa niezwłocznie reje-
struje kandydata, jeżeli zgłoszenia 
dokonano zgodnie z przepisami, 
sporządzając protokół rejestracji 
kandydata.

Jeżeli zgłoszenie kandydata nie 
spełnia warunków, komisja okrę-
gowa odmawia rejestracji kandy-
data i wzywa zgłaszającego do uzu-
pełnienia zgłoszenia w terminie 
trzech dni, jednak nie później niż 
do upływu końcowego terminu re-
jestracji kandydatów, tj. 5 lipca br. 
Komisja odmawia również rejestra-
cji kandydata, który nie znajduje 
się w spisie uprawnionych do głoso-
wania w okręgu, w którym startuje.

Jeżeli w terminie przewidzianym 
do zgłoszenia kandydatów nie zo-
stanie zgłoszona w danym okrę-
gu wyborczym liczba kandydatów 
odpowiadająca co najmniej licz-
bie mandatów do obsadzenia, ko-
misja okręgowa wzywa członków 
izby rolniczej przez rozplakatowa-
nie obwieszczenia następnego dnia 
po upływie terminu do zgłoszenia 
kandydatów w dodatkowym nabo-
rze. Termin do zgłoszenia i zare-
jestrowania kandydatów w dodat-
kowym naborze upływa trzeciego 
dnia od dnia rozplakatowania ob-
wieszczenia, tj. 11 lipca br.

Kandydowanie w wyborach  
do izb rolniczych

> dokończenie na str. 2
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W czerwcu br. w poszczególnych 
regionach województwa wielko-
polskiego odbyły się szkolenia dla 
członków okręgowych komisji wy-
borczych w wyborach do samorzą-
du rolniczego: 10 czerwca w Cho-
dzieży (subregion pilski), 13 czerwca 
w Lesznie (subregion leszczyński) 
i Poznaniu (subregion poznański) 
oraz 17 czerwca w Wysocku Wielkim 
(subregion kaliski) i Sławsku (subre-

gion koniński). Komisje zostały po-
wołane 31 maja 2019 roku przez ko-
misję wojewódzką, a następnie się 
ukonstytuowały. To one będą prze-
prowadzać wybory w poszczególnych 
okręgach/gminach. Najpierw jednak 
przeprowadzą rejestrację kandyda-
tów, następnie ustalą listy kandyda-
tów i treści kart do głosowania.

Komisje podczas szkolenia otrzy-
mały potrzebne dokumenty i zosta-

ły wyposażone w fachową wiedzę po-
trzebną do przeprowadzenia wybo-
rów do izb rolniczych. 

W razie potrzeby w kwestiach 
spornych pomocą służą biura powia-
towe Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
oraz radca prawny Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Wojciech Lignowski. 

Szkolenia przeprowadzili dyrektor 
biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Grzegorz Wysocki i radca prawny 

Wojciech Lignowski przy wsparciu 
członków zarządu Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej.

Informacje i materiały dotyczące 
wyborów do samorządu rolniczego 
województwa wielkopolskiego do-
stępne są na stronie www.wir.org.pl 
w zakładce „Wybory do izb rolni-
czych”.

WIR

Przypomnijmy, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami wybory do 
rad powiatowych izb rolniczych prze-
prowadzają:
l komisja wojewódzka wybrana 

przez ustępujące walne zgromadze-
nie spośród członków izby,
l  komisje okręgowe powołane 

przez komisję wojewódzką spośród 
członków izby,
l  komisje obwodowe – w przy-

padku podziału okręgu na obwody 
głosowania.

W skład komisji nie mogą wcho-
dzić osoby kandydujące w wyborach 
do rady powiatowej. Osoby wchodzą-
ce w skład komisji pełnią swoje funk-
cje honorowo.

Wybory to dla izby ogromne 
przedsięwzięcie organizacyjne – 
w ich przygotowanie i przeprowa-
dzenie zaangażowanych jest blisko 
1200 osób w całej Wielkopolsce.

Dzień głosowania w tegorocz-
nych wyborach do izb rolniczych 
został wyznaczony na niedzielę 
28 lipca. Głosowanie w wyborach 
odbywa się bez przerwy między go-
dziną 8.00 a 18.00 w lokalu komisji 
okręgowej lub obwodowej, zwanym 
dalej lokalem wyborczym. Człon-
kowie komisji przybywają do loka-
lu przed godziną 8.00 i przed roz-
poczęciem głosowania sprawdzają, 
czy urna jest pusta, czy na miejscu 

znajdują się spisy uprawnionych do 
głosowania oraz potrzebna liczba 
kart do głosowania, jak również czy 
w lokalu wyborczym znajdują się 
w dostatecznej ilości pomieszczenia 
zapewniające tajność głosowania, 
po czym komisja zamyka i pieczę-
tuje urnę wyborczą pieczęcią komi-
sji. Od chwili zapieczętowania aż do 
zakończenia głosowania nie wolno 
otwierać urny.

Po otwarciu lokalu i rozpoczęciu 
pracy komisja okręgowa przekazu-
je informację komisji wojewódzkiej. 
Od chwili rozpoczęcia głosowania 
do chwili jego zakończenia w loka-
lu wyborczym powinni być obecni: 
przewodniczący komisji lub jego za-
stępca oraz co najmniej dwaj człon-
kowie komisji. W lokalu mogą znaj-
dować się także tzw. mężowie zaufa-
nia (upoważnieni pisemnie przez 
kandydatów).

Przed przystąpieniem do głoso-
wania osoba uprawniona do gło-
sowania okazuje komisji dowód 
osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem stwierdzający jej tożsa-
mość (np. prawo jazdy, paszport). 
Następnie otrzymuje od komisji 
kartę do głosowania, potwierdza-
jąc jej otrzymanie własnoręcznym 
podpisem. Karty do głosowania 
opatrzone są pieczęcią komisji 
okręgowej, a w przypadku prze-

prowadzania głosowania w obwo-
dzie – również pieczęcią komisji 
obwodowej.

Po otrzymaniu karty do głoso-
wania osoba uprawniona do głoso-
wania udaje się do pomieszczenia 
zapewniającego tajność głosowa-
nia znajdującego się w lokalu wy-
borczym. Nazwiska kandydatów 
umieszczone są na karcie do głoso-
wania w kolejności alfabetycznej.

Na karcie do głosowania osoba 
uprawniona oddaje głos na jednego 
kandydata w okręgu jednomanda-
towym lub na nie więcej niż dwóch 
kandydatów w okręgu dwumanda-
towym, stawiając znak „X” w kratce 
z prawej strony obok nazwiska kan-
dydata, na którego głosuje.

Jeżeli na karcie do głosowania 
postawiono znak „X” w kratkach 
z prawej strony obok większej licz-
by nazwisk kandydatów, niż jest 
wybieranych w danym okręgu wy-
borczym, lub nie postawiono zna-
ku „X” w kratce z prawej strony 
obok nazwiska żadnego kandyda-
ta, taki głos jest nieważny. Dopi-
sanie na karcie do głosowania do-
datkowych nazwisk albo poczynie-
nie innych dopisków lub skreśleń 
również powoduje nieważność gło-
su. Osoba uprawniona do głosowa-
nia wrzuca kartę do głosowania do 
urny w obecności komisji.

O godzinie 18.00 przewodniczący 
komisji zarządza zamknięcie lokalu 
wyborczego. Od tej chwili mogą gło-
sować tylko wyborcy, którzy przy-
byli do lokalu przed godziną 18.00. 
Komisja może zarządzić wcześniej-
sze zakończenie głosowania, jeżeli 
wszyscy wyborcy objęci spisem wzię-
li udział w głosowaniu.

Komisja wyborcza przystępuje do 
ustalenia wyników głosowania nie-
zwłocznie po jego zakończeniu. Ko-
misja okręgowa po ustaleniu wyni-
ków głosowania i wyniku wyborów 
w okręgu sporządza w dwóch egzem-
plarzach protokół wyników głoso-
wania oraz wyniku wyborów i prze-
kazuje go niezwłocznie komisji wo-
jewódzkiej. Komisja okręgowa nie-
zwłocznie podaje także do publicz-
nej wiadomości wyniki głosowania 
i wynik wyborów w okręgu poprzez 
wywieszenie informacji w lokalu wy-
borczym.

Komisja wojewódzka na podstawie 
protokołów otrzymanych od komisji 
okręgowych stwierdza protokolar-
nie wyniki wyborów i niezwłocznie 
przekazuje protokół wraz z całością 
dokumentacji wyborczej zarządowi 
izby rolniczej. W ten sposób zosta-
ją wybrani członkowie rad powiato-
wych danej izby.

Opracowanie: Grzegorz Wysocki

Głosowanie w dniu wyborów do izb rolniczych

Komisje przeszkolone

Po zarejestrowaniu wszystkich 
kandydatów komisja okręgowa 
sporządza listę kandydatów w po-
rządku alfabetycznym i podaje ją 
do wiadomości członków izby rol-
niczej poprzez rozplakatowanie 
obwieszczenia w swojej siedzi-
bie najpóźniej w dziesiątym dniu 

przed dniem wyborów. Na pod-
stawie przedstawionych przez ko-
misje okręgowe list kandydatów 
drukowane są następnie, według 
określonego wzoru, karty do gło-
sowania.

Istotne novum przy obecnych 
wyborach stanowi zasada nieprze-
prowadzania wyborów w okręgu 
wyborczym, w którym liczba zgło-

szonych kandydatów jest równa 
lub mniejsza od liczby mandatów 
możliwych do uzyskania w tym-
że okręgu – i to pomimo uprzed-
niego wezwania komisji okręgo-
wej do zgłoszenia kandydatów 
w dodatkowym naborze w termi-
nie do 11 lipca br. Za wybranych 
członków rady powiatowej komi-
sja okręgowa uznaje wówczas zare-

jestrowanych kandydatów, a odpo-
wiednio wolny mandat pozostaje 
nieobsadzony. W takim przypad-
ku właściwa komisja okręgowa 
niezwłocznie zawiadamia wybor-
ców danego okręgu o zaistniałej 
sytuacji i nie przeprowadza głoso-
wania 28 lipca br.

Opracowanie: 
Grzegorz Wysocki

> dokończenie ze str. 1



SIEWCA WIELKOPOLSKI 3Nr 7 (177) lipiec 2019

Rolnictwo wodą stoi, a tej mamy 
coraz mniej. Do wyprodukowania 
bochenka chleba trzeba zużyć 462 li-
try wody, aby uzyskać szklankę soku 
pomarańczowego, potrzeba 50 szkla-
nek wody, do wyprodukowania 
2,2 kg wołowiny potrzeba 9500 li-
trów wody. Woda jest niezbędna 
na polu w okresie wegetacji, pod-
czas magazynowania, sortowania 
i przetwarzania żywności, do pro-
cesów mycia w zakładach przetwór-
czych i gospodarstwach, do pojenia 
zwierząt. Jeśli dzisiaj Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsul-
tuje strategię rozwoju rolnictwa do 
roku 2030, to jej przewodnim mo-
tywem i priorytetem powinno być 
zagadnienie wody i jej racjonalnego 
wykorzystania w łańcuchu spożyw-
czym. W dniu pisania tego artyku-
łu w Poznaniu temperatury przekro-
czyły 35°C. Nasze biura terenowe 
dokonały przeglądu sytuacji w rol-
nictwie, który można podsumować 
następująco:
1.  Wielkość  opadów  pokrywa 

się  z  danymi  monitoringu  suszy 
IUNG. Najlepiej  sytuacja ma  się 
w powiatach pilskim i złotowskim. 
Lokalnie opady były większe.
2.  Żniwa  jęczmienia  ozimego 

w większości powiatów już się roz-
poczęły, żniwa żyta i rzepaku roz-
poczną się około 10 lipca.
3.  Ziarno jest słabo wykształco-

ne,  szczególnie  na  słabszych  kla-
sach gleb, spadki plonów szacowa-
ne są na poziomie 40–60% – w za-
leżności od klasy gleby.
4.  Rzepak wykazuje tendencję do 

pękania, w związku z czym zaleca 
się zbiór dwufazowy.
5.  Słoma  jest  wykształcona 

w normie lub nawet dłuższa.
6.  Gminy  przyjmują  wnioski 

zgodnie  z  monitoringiem  suszy 
IUNG.

W artykule piszemy, czym jest su-
sza, jak postępować w przypadku 
jej wystąpienia i jak się przygoto-
wać w perspektywie następnych lat, 
w których susza będzie już normą, 
a nie klęską. 

Kiedy mamy suszę
Drugi rok z kolei wielkopolskie 

rolnictwo dotyka klęska suszy. 
Może ona być tym razem dotkliw-
sza, ponieważ po ubiegłorocznej 
suszy opadów, w tym śniegu, było 

bardzo niewiele. Już dzisiaj gołym 
okiem widać jej efekty, szczególnie 
na słabszych glebach i w uprawach 
jarych, a ostatnio nawet w upra-
wach zbóż ozimych i kukurydzy. 

Jest wiele rodzajów suszy, które 
w różnym stopniu oddziałują na 
rolnictwo. 
Susza atmosferyczna definiowa-

na jest zwykle przez porównanie 
wysokości opadów w danym mo-
mencie do średnich wieloletnich 
opadów w tym miejscu. Dlatego też 
definicja suszy jest odmienna dla 
każdego regionu. Susza atmosfe-
ryczna powoduje zubożenie wilgoci 
w glebie co w prawie każdym przy-
padku wpływa na wielkość upraw. 
Susza hydrologiczna jest zwią-

zana w wpływem okresów z nie-
doborem opadów na poziom wody 
w rzekach i zbiornikach reten-
cyjnych oraz warstwach wodono-
śnych. Susze hydrologiczne wy-
stępują zwykle krótko po suszach 
atmosferycznych. Najpierw noto-
wany jest spadek opadów i dopie-
ro po jakimś czasie spada poziom 
wody w rzekach i jeziorach. Ten 
rodzaj suszy odczuwany jest przez 
użytkowników zależnych od po-
ziomu wody w rzekach, zbiorni-
kach retencyjnych i warstwach wo-
donośnych, np. hydroelektrownie, 
ośrodki rekreacyjne, ekosystemy, 
przemysł, obszary zurbanizowane, 
nawadnianie, itp.

Susza  rolnicza (określana rów-
nież jako susza glebowa) występuje, 
gdy w określonym czasie dla kon-
kretnej uprawy brakuje wystarcza-
jącej ilości wody. Ten rodzaj suszy 
nie zależy jedynie od ilości opadu, 
ale także od odpowiedniego gospo-
darowania wodą. Przy niewielkich 
opadach i złym wykorzystaniu wody 
do nawadniania i innych celów pro-
blem suszy staje się znacznie poważ-
niejszy. Susza rolnicza jest typowym 
następstwem suszy atmosferycznej 
(gdy zmniejsza się ilość opadu), ale 
występuje przed suszą hydrologicz-
ną (gdy spada poziom wody w rze-
kach, jeziorach i zbiornikach reten-
cyjnych).
Susza hydrogeologiczna, której 

początkiem jest obniżenie zwier-
ciadła wód podziemnych, co wystę-
puje szczególnie na obszarze Wiel-
kopolski. 

Susza w rolnictwie oznacza szko-
dy spowodowane wystąpieniem 
w dowolnym sześciodekadowym 
okresie od 1 kwietnia do 30 wrze-
śnia danego roku klimatycznego 
bilansu wodnego (KBW) poniżej 
określonej wartości dla poszcze-
gólnych gatunków lub grup roślin 
uprawnych oraz gleb. Klimatyczny 
bilans wodny określa się jako różni-
cę pomiędzy opadem atmosferycz-
nym mierzonym standardowo na 
stacjach meteorologicznych a ewa-
potranspiracją potencjalną (maksy-

malne parowanie przy nieograni-
czonym dostępie wody).

Obecnie suszę w naszym woje-
wództwie formalnie potwierdza Ko-
munikat nr 4 IUNG Puławy z dnia 
25.06.2019 roku, który mówi o wy-
stąpieniu suszy rolniczej na terenie 
Polski, w tym Wielkopolski. Za-
mieszczona powyżej mapka poka-
zuje klimatyczny bilans wodny dla 
naszego kraju. Widać na niej wyraź-
nie, że tegoroczna susza szczególnie 
obejmuje teren województwa wielko-
polskiego.

Wyniki monitoringu suszy są bar-
dzo ważne dla rolnika z punktu wi-
dzenia możliwości pozyskania po-
mocy związanej z tą klęską żywioło-
wą. Tylko rolnicy posiadający upra-
wy na terenach, dla których IUNG 
stwierdzi w swoim komunikacie za-
grożenie suszą, mogą wystąpić sku-
tecznie z wnioskiem o oszacowanie 
strat i pomoc suszową. Tymi komu-
nikatami kierują się urzędy gmin, 
które na ich podstawie uruchamiają 
komisje szacujące szkody wywołane 
suszą. 

Na stronach IUNG znaleźć można 
szczegółowe informacje, które gmi-
ny oraz na jakich glebach i uprawach 
są zagrożone suszą rolniczą. Link do 
takich tabelek podajemy tutaj: http://
www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/.

Ten system działa już od wielu 
lat, ale nie wszyscy rolnicy go znają. 
Warto się z nim zapoznać, ponieważ 
jest bardzo prawdopodobne, że susze 
będą nam towarzyszyły w przyszło-
ści w jeszcze większym stopniu. 

Sprawa suszy wywołuje niezado-
wolenie, gdyż rolnicy i komisje klę-
skowe powołane przez wojewodę 
stwierdzają, że susza faktycznie wy-
stąpiła, bo straty są widoczne. Nato-
miast definicja suszy rolniczej oraz 
monitoring suszy prowadzony przez 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gle-
boznawstwa (IUNG) w Puławach 
w komunikatach opartych na przy-
jętej metodyce oceny zjawisk klima-
tycznych w wielu przypadkach jej 
nie wykazuje. Krótko mówiąc, we-
dług IUNG susza w wielu miejscach 
nie występuje mimo widocznych 
zmian: wyschnięcia i zahamowania 
wzrostu i rozwoju wielu roślin.
Procedury  formalne  związane 

z klęską suszy

Susza – jeszcze klęska żywiołowa 
czy już norma?

Źródło: http://www.iung.pulawy.pl/index.
php?option=com_content&view=artic-
le&id=2330:ms3

> dokończenie na str. 4
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l Jeśli uważasz, że twoje uprawy 
dotyka klęska suszy, musisz ten fakt 
zgłosić do urzędu gminy, zgodnie 
z lokalizacją twoich gruntów, w celu 
oszacowania strat. Sprawdź, czy 
twoja gmina, klasa gleby i uprawa są 
zagrożone suszą zgodnie z monito-
ringiem suszy prowadzonym przez 
IUNG.
l W każdej gminie funkcjonuje 

komisja, której zadaniem jest szaco-
wanie strat na twój wniosek, ale każ-
dy urząd ma nieco inne procedury 
i wymogi formalne w zakresie skła-
danych wniosków. Dowiedz się, kto 
w gminie odpowiada za pracę komi-
sji do szacowania strat, jaki wniosek 
i załączniki należy złożyć.
l  Aby komisja spisała protokół 

z szacowania, twoje działki i upra-
wy muszą być ujęte w komunikacie 
IUNG jako zagrożone suszą. Ten fakt 
możesz stwierdzić pod linkiem: 

http://www.susza.iung.pulawy.pl/
mapy/04/Zb_jar/.
l  Aby uzyskać informację, czy 

twoje pole i uprawa są objęte zagro-
żeniem suszy, musisz sprawdzić to na 
mapie zamieszczonej na sąsiedniej 
stronie.
l Wniosek złóż jak najwcześniej, 

tak aby komisja miała szansę osza-
cować straty przed żniwami. Gmina 
może wysłać do ciebie komisję, na-
wet jeśli IUNG nie uwzględnił twojej 
działki w komunikacie. Komunika-
ty pojawiają się w okresach dwutygo-
dniowych, więc jeśli susza postępu-
je, twoje pole może być ujęte w kolej-
nym komunikacie. 
l Ważne jest, że na etapie sporzą-

dzenia protokołu (a nie oszacowania 
strat podczas wizji lokalnej) komuni-
kat uwzględnia twoje pola i zasiewy.

l Pamiętaj, że po zbiorze szaco-
wanie strat będzie niemożliwe.
l  Uważnie przeczytaj protokół 

komisji – jeśli masz jakiekolwiek 
uwagi, nie podpisuj go.
l Protokół komisji jest podstawą 

do ubiegania się przez ciebie o różne 
formy pomocy związane z suszą.

Formy pomocy przy klęskach ży-
wiołowych, w tym klęsce suszy

Do standardowych form pomocy, 
o którą możesz się ubiegać, posiada-
jąc protokół oszacowania strat od ko-
misji gminnej, należą:
l  niskooprocentowane kredyty 

suszowe udzielane przez banki z do-
płatą ARiMR,
l ulgi w podatku rolnym,
l pomoc w opłacaniu składek do 

KRUS,
l pomoc w spłacie rat do KOWR.
Państwo może uruchomić ponad-

standardową pomoc suszową. W ubie-
głym roku wyniosła ona 2,2 mld zł 
w formie dopłaty do 1 ha na poziomie 
500 zł lub 1000 zł. Taką pomoc ogła-
sza minister rolnictwa i rozwoju wsi 
w osobnym komunikacie i na okre-
ślonych warunkach, które każdego 
roku mogą być inne. 

Jak oswoić suszę
W dobie zmian klimatycznych su-

sza przestaje powoli być klęską ży-
wiołową, a staje się normą. Obszar 
Polski, a szczególnie Wielkopolska, 
ma jedne z najniższych zasobów 
wody na statystycznego mieszkań-
ca. Woda staje się najważniejszym 
zasobem, którego niedobór będzie 
w największym stopniu wpływał 
na opłacalność produkcji rolniczej 
w przyszłości. Warto zatem przy-

jąć do wiadomości, że warunki nie-
doboru wody w rolnictwie stają się 
faktem, z którym trzeba żyć i do-
stosować do tych warunków swoje 
działania w gospodarstwie rolnym. 
O tym, że można, świadczą doświad-
czenia Izraela w zakresie prowadze-
nia działalności rolniczej na tere-
nach niemalże pustynnych, których 
w tym państwie jest aż 60%. Izrael 
radzi sobie z niedoborem wody kom-
pleksowo poprzez działania związa-
ne z optymalizacją wykorzystania 
istniejących zasobów wodnych, po-
wtórnym odzyskiem wody ze ście-
ków, stawów rybnych, innych źró-
deł, odsalanie i przesył wody mor-
skiej, innowacyjne systemy nawad-
niania kropelkowego, dobór właści-
wych roślin oraz ich odmian. 

Przede wszystkim warto pamię-
tać o podstawowych zasadach dobrej 
praktyki rolniczej. Należy zacząć od 
płodozmianu i doboru roślin upraw-

nych w zależności od klasy gleby 
i odporności na suszę. Siejąc zboża 
jare na słabych glebach, już na starcie 
narażamy się na duże straty. Warto 
przemyśleć zalesienie takich gleb, co 
jest wspierane dotacjami w ramach 
PROW 2014–2020. Firmy nasienne 
prowadzą prace badawcze i rozwojo-
we w kierunku odmian mniej podat-
nych na suszę. Warto zatem zaopa-
trywać się w kwalifikowany materiał 
siewny i pytać o odmiany odporne 
na niedobory wody. Należy pamię-
tać, że do zakupu takiego materia-
łu przysługują dopłaty zarządzane 
przez ARiMR. Ważne jest prawidło-
we nawożenie roślin oraz ich ochro-
na, a także wapnowanie gleby i jej 
zaopatrzenie w próchnicę. Na rynku 
dostępne są środki chemiczne, któ-
rych stosowanie poprawia odporność 
roślin na stres wywołany suszą. War-
to rozmawiać z doradcami i techno-
logami oraz uczestniczyć w szkole-

SUSZA OZNACZA PONOWNIE MNIEJSZE PLONY
Tegoroczna sytuacja suszowa okazuje się coraz groźniejsza dla plonów. 

Według raportu V IUNG, odpowiedzialnego za monitoring suszy, niemal cała 
Wielkopolska i prawie wszystkie kategorie glebowe oraz uprawy objęte zo-
stały klęską suszy. Już nie tylko uprawy jare, ale i ozime, a nawet kukurydza 
ucierpią na niedoborze wody. Zgodnie z wynikami monitoringu oraz sygna-
łami z naszych biur powiatowych oraz od rolników, tegoroczne żniwa będą 
przyspieszone. W wielu powiatach Wielkopolskich już kończy się młócenie 
jęczmienia ozimego. Rolnicy przewidują, że kolejne uprawy rozpoczną zbie-
rać w najbliższych dniach. Obserwacje wskazują, że ziarno jest niewykształ-
cone, a nawet spalone. Temperatura w łanie dochodzi do 65oC i każda drob-
na iskra może wywołać pożar. Obniżka plonów w zależności od klasy gleby 
może sięgać nawet do 70%. W związku z powyższym, Wielkopolska Izba Rol-
nicza już zwracała się do decydentów o szybkie uruchomienie komisji szacu-
jących straty oraz uruchomienie pomocy dla poszkodowanych przez suszę 
rolników. Przypominamy też, że to rolnik musi zwrócić się z wnioskiem do 
gminy, w której ma swoje uprawy o szacowanie strat jeszcze przed żniwami. 
Więcej o suszy, procedurach, pomocy suszowej oraz jak na przyszłość wal-
czyć z tym zjawiskiem w artykule na stronie 3. Zwracamy się zatem do rolni-
ków o składanie wniosków suszowych do urzędów gmin. Dodatkowo ape-
lujemy o uwagę przy pracach polowych i poruszaniu się w pobliżu plantacji 
tak, aby nie wzniecić niepotrzebnie pożaru. Andrzej Przepióra

> dokończenie ze str. 3
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niach i spotkaniach poświęconych 
agrotechnice w warunkach suszy. 
Zacznij stosować uprawę bezorkową 
lub ograniczającą liczbę zabiegów 
agrotechnicznych. Opcją jest rów-
nież nawadnianie. Dotyczy to szcze-
gólnie upraw ziemniaków czy innych 
warzyw, a ostatnio nawet użytków 
zielonych. Wielkopolska Izba Rolni-

cza jest partnerem międzynarodo-
wego projektu Inno4Grass, którego 
celem jest upowszechnienie innowa-
cyjnych technologii w zakresie użyt-
ków zielonych. Pod linkiem https://
www.inno4grass.eu/images/PL/Por-
trety%20PL/PL%20WIR_Kaczma-
rek_PL.pdf dostępne są informacje 
o gospodarstwie, które stosuje wła-
śnie taki system w celu poprawy ilo-
ści i jakości pasz dla krów mlecznych 
pozyskiwanych z użytków zielonych. 

Inny rolnik z naszego projektu 
stosuje nawożenie doglebowe gnojo-
wicą za pomocą urządzenia wyposa-
żonego w specjalne węże. 

Grupa producentów „Chrobry” 
z Kłecka już od wielu lat stosuje upra-
wę ogórków na folii oraz z nawadnia-
niem kropelkowym. W ubiegłym (su-
chym) roku plony ogórka najlepszego 
z rolników tej grupy osiągnęły po-
ziom 160 t/ha. 

Odpowiedzią na suszę w mniej-
szych gospodarstwach może być 
rolnictwo ekologiczne, rolniczy 
handel detaliczny oraz lokalne 
przetwórstwo. W ten sposób rolnik 
jest w stanie zwiększyć wartość do-
daną swoich produktów, nastawia-
jąc się na ich wysoką jakość, eko-
logię i sprzedaż bezpośrednio kon-

sumentowi, a niekoniecznie wyso-
kie plony. Wszystkie te działania są 
wspierane w ramach dotacji PROW 
2014–2020. 

Strategia na suszę wymagać bę-
dzie dobrej współpracy rolników, 
mieszkańców wsi i samorządów, 
szczególnie pod kątem małej reten-
cji oraz zadań melioracyjnych. Jest 
to o tyle ważne, że średnio w Polsce 
zatrzymujemy tylko 6% wody pocho-
dzącej z opadów, pozostałe 94% spły-
wa do rzek i dalej do Bałtyku. Nie-
zbędne będzie zachowanie wszel-
kich naturalnych zbiorników wod-
nych, bagien, terenów błotnistych 
i nieregulowanie rzek w formie be-
tonowych rur.

Wszystkie te zabiegi będą kosz-
tować, dlatego ważne jest, aby rol-
nicy poprzez akcje informacyj-
ne i wspólne działania rynkowe 
uświadomili innym operatorom 
łańcucha spożywczego oraz klien-
tom, że produkcja żywności opiera 
się na wodzie i jej racjonalne wy-
korzystanie kosztuje, ale daje ko-
rzyści nam wszystkim. Już dzisiaj 
widać wpływ suszy na ceny i do-
stępność warzyw. W ostatnią so-
botę jedna z sieci oferowała ziem-
niaki z Wielkiej Brytanii, marchew 
z Francji, a por, pietruszkę i seler 
z Holandii w cenach dużo wyż-
szych niż rok temu. 

Warto pamiętać
l  Potraktuj suszę jako normę 

i zjawisko niezależne od ciebie, ale 
do którego musisz się przygotować 
– nie tylko pod kątem pomocy pań-
stwa, lecz przede wszystkim pod ką-
tem strategii dla swojego gospodar-
stwa i konkretnych działań ukierun-
kowanych na radzenie sobie z suszą. 
l Złóż wniosek do gminy o osza-

cowanie strat.
l Zrób analizę swojego gospodar-

stwa i dostępnych technik radzenia 
sobie z suszą, sprawdź, na co otrzy-
masz wsparcie.
l Współpracuj z innymi rolnika-

mi i samorządem rolniczym w zakre-
sie poprawy warunków wodnych na 
swoim terenie.
l Korzystaj z dobrych przykła-

dów i praktyk stosowanych przez in-
nych rolników w Polsce i na świecie.
l  Twórz grupy producentów 

i inwestuj wspólnie w urządzenia 
i technologie zapobiegające skut-
kom suszy.
l Zacznij od siebie – dbaj o oszczę-

dzanie wody w gospodarstwie domo-
wym tak, aby jej nie zabrakło twoim 
dzieciom.

Marta Ceglarek, 
Kornel Pabiszczak, 
Andrzej Przepióra

Posiedzenie Wojewódzkiej Ko-
misji ds. Bezpieczeństwa i Higie-
ny Pracy w Rolnictwie Indywidu-
alnym przy Okręgowym Inspek-
torze Pracy w Poznaniu odbyło się 
25.06.2019 roku na terenie gospo-
darstwa rolnego Jolanty Magdale-
ny Tomczyk w Nowych Grądach. 
Na początku spotkania gospodarze 
przedstawili film promujący swoją 
działalność z zakresu hodowli po-
midorów szklarniowych oraz zapo-
znali członków komisji z wdrożo-
nym systemem bezpiecznego wyko-
nywania pracy wraz ze stosowanymi 
środkami ochrony indywidualnej. 
Następnie dokonano wizytacji go-
spodarstwa rolnego, gdzie omówio-
no poszczególne procesy produkcyj-
ne hodowli. W dalszej części posie-
dzenia Andrzej Zalewski, główny 
specjalista w Okręgowym Inspekto-
racie Pracy w Poznaniu – Oddział 
w Ostrowie Wielkopolskim, przed-
stawił propozycje przedsięwzięć na 
rzecz ograniczania zagrożeń przy 
pracy rolniczej w związku ze zbli-
żającymi się żniwami. Szczególną 
uwagę zwrócono na apel skierowa-
ny do rolników mający na celu przy-
pominanie o prawidłowym i przede 
wszystkim bezpiecznym wykony-
waniu pracy w gospodarstwach rol-
nych. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Woj-
ciech Jankowiak, wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego, Sta-
nisława Ziółkowska z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Poznaniu, To-
masz Gajdziński, zastępca okręgo-
wego inspektora pracy w Poznaniu, 
Włodzimierz Traczyński, starszy 
inspektor pracy, specjalista w Okrę-
gowym Inspektoracie Pracy w Po-
znaniu, Andrzej Zalewski, główny 
specjalista w Okręgowym Inspekto-
racie Pracy w Poznaniu – Oddział 
w Ostrowie Wielkopolskim, poseł 
Piotr Walkowski, prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, Łukasz Gra-

bowski, zastępca dyrektora Oddzia-
łu Regionalnego KRUS w Pozna-
niu, Krzysztof Buchelt, kierownik 
Placówki Terenowej KRUS w Tur-
ku, mł. asp. Marcin Smuszkiewicz 
z Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,  
kpt. Radosław Hurnik z Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu, Marta Matu-
szewska z Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 
Jolanta i Paweł Tomczykowie, wła-
ściciele gospodarstwa rolnego „Jo-
lanta Magdalena Tomczyk”, Mariusz 
Ramski z działu BHP w gospodar-
stwie rolnym „Jolanta Magdalena 
Tomczyk”, Jakub Kałek, sekretarz 
Wojewódzkiej Komisji do Spraw 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie Indywidualnym.

PIP

Posiedzenie Wojewódzkiej 
Komisji do spraw 
Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym  

przy Okręgowym Inspektorze 
Pracy w Poznaniu 

Plantacja ogórka 2019 na folii z za-
silaniem wodą specjalnymi wężami.  
Źródło: Facebook/Dobrodzieje
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Ministrowie rolnictwa i rozwoju 
wsi oraz środowiska poinformowa-
li o uruchomieniu programu prio-
rytetowego na lata 2019–2023 pt.: 
„Ogólnopolski program regenera-
cji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie”.

Podpisane zostało również poro-
zumienie pomiędzy wojewódzki-
mi funduszami ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej a Krajową Sta-
cją Chemiczno-Rolniczą w Warsza-
wie. Dzięki niemu zostanie uprosz-
czony system składania wniosków 
i przyznania dofinansowania dla 
rolników – poinformował minister 
Jan Krzysztof Ardanowski. Dzięki 
tej wspólnej inicjatywie wsparcia dla 
rolników skorzysta przede wszyst-
kim środowisko i, oczywiście, rol-
nicy.

Budżet programu wynosi 300 
mln zł. W jego ramach dofinanso-
wanie działań regeneracyjnych dla 
danej działki będzie skierowane do 
rolników posiadających gospodar-
stwa rolne o powierzchni do 75 ha 
(pH gleby poniżej lub równe 5,5). 
Dofinansowanie do zakupu wapna 
udzielane będzie, w ramach pomo-
cy de minimis, na realizację przed-
sięwzięć skutkujących poprawą ja-
kości środowiska, co zostanie po-
twierdzone opinią właściwej miej-
scowo Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej (OSCh-R).

Dotacje do zakupu wapna będą 
zależały od wielkości gospodarstwa, 
a kwota dofinansowania przedsię-
wzięcia wynosić będzie odpowied-
nio:
l do 300 zł/t czystego składnika 

odkwaszającego (CaO oraz CaO + 
MgO) dla gospodarstw o powierzch-
ni nie przekraczającej 25 ha użytków 
rolnych,
l do 200 zł/t czystego składnika 

odkwaszającego (CaO oraz CaO + 
MgO) dla gospodarstw o powierzch-
ni powyżej 25 ha, ale nieprzekracza-
jącej 50 ha użytków rolnych,
l do 100 zł/t czystego składnika 

odkwaszającego (CaO oraz CaO + 
MgO) dla gospodarstw o powierzch-
ni powyżej 50 ha, ale nieprzekracza-
jącej 75 ha użytków rolnych.

Do kosztów kwalifikowanych zali-
czać się będą koszty zakupu:
l  wapna nawozowego odpowia-

dającego typom wapna nawozowe-
go, określonego w załączniku nr 6 

do Rozporządzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 8 września 2010 r. 
w sprawie sposobu pakowania nawo-
zów mineralnych, umieszczania in-
formacji o składnikach nawozowych 
na tych opakowaniach, sposobu ba-
dania nawozów mineralnych oraz 
typów wapna nawozowego (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1229),
l środka wapnującego, o którym 

mowa w przepisach Rozporządze-
nia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 paź-
dziernika 2003 r. w sprawie nawo-
zów.

Potwierdzeniem spełnienia ww. 
warunków jest umieszczenie na fak-
turze informacji o typie i odmianie 
zakupionego wapna nawozowego lub 
środków wapnujących oraz zawar-
tość CaO lub CaO + MgO.

Przykładowe informacje na faktu-
rze przy zakupie wapna nawozowego, 
odpowiadającego typom wapna na-
wozowego, określonym w załączni-
ku nr 6 do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. 
w sprawie sposobu pakowania nawo-
zów mineralnych, umieszczania in-
formacji o składnikach nawozowych 
na tych opakowaniach, sposobu ba-
dania nawozów mineralnych oraz ty-

pów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 
183, poz. 1229):

1) wapno nawozowe typ: z prze-
robu skał wapiennych, odmiana 04, 
minimalna zawartość CaO 50%,

2) wapno nawozowe typ: z pro-
dukcji ubocznej, odmiana 07, mini-
malna zawartość CaO 30%,

3) wapno nawozowe zawierają-
ce magnez typ: węglanowe, odmia-
na 05, minimalna zawartość CaO + 
MgO 45%.

Przykładowe informacje na fak-
turze przy zakupie środka wapnują-
cego, odpowiadającego typom środ-
ków wapnujących, o których mowa 
w przepisach rozporządzenia (WE) 
nr 2003/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. w sprawie nawozów:
l G.1. Wapień naturalny, typ: wa-

pień – standardowy oraz zawartość 
CaO (%) deklarowana przez produ-
centa środka wapnującego,
l G.2. wapno tlenkowe i wodoro-

tlenkowe pochodzenia naturalnego, 
typ: wapno magnezowe palone – ja-
kość pierwsza oraz zawartość CaO 
+ MgO deklarowana przez produ-
centa środka wapnującego,
l G.3. wapno uzyskiwane w pro-

cesach przemysłowych, typ: wapno 
defekacyjne oraz zawartość CaO (%) 

deklarowana przez producenta środ-
ka wapnującego.

Okres kwalifikowalności kosztów 
– od 1 czerwca 2019 r. do 31 paździer-
nika 2023 r.

Do kosztów nie będzie się zaliczać 
kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski o dofinansowanie będzie 
można składać w OSCh-R już od 
1 sierpnia 2019 r. Szczegółowe in-
formacje, w tym wzór wniosku, za-
mieszczane będą na stronach inter-
netowych OSCh-R oraz Krajowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Podstawą do udzielenia dotacji 
będzie aktualne badanie gleb pod 
względem kwasowości.

Badania odczynu i zawartości przy-
swajalnych składników pokarmowych 
fosforu, potasu i magnezu winny być 
przeprowadzane systematycznie w od-
stępach przynajmniej co 4 lata.

Optymalny zakres odczynu dla 
większości roślin mieści się w prze-
dziale pH od 5,5 do 6,5, a dla roślin 
wrażliwych na zakwaszenie w zakre-
sie pH 6,5 do 7,0. 
Więcej informacji można uzyskać 

w  Okręgowej  Stacji  Chemiczno-
-Rolniczej w Poznaniu ul. Sieradz-
ka 29, 60-163 Poznań, tel. centrala 61 
868 97 51, tel./faks 61 868 58 60.

Źródło: MRiRW, OSCh-R w Poznaniu 

Wnioski na wapnowanie  
od 1 sierpnia

Optymalne ph gleby ułatwia przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny
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W miniony weekend na terenie 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Sielinku po raz kolejny odbyło się 
jedno z ważniejszych rolniczych wy-
darzeń w zachodniej części Wielko-
polski – XXVI Wielkopolskie Tar-
gi Rolnicze, Dni Pola, II Regional-
na Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
oraz XXV Wystawa Zwierząt Sielin-
ko 2019.

W uroczystym otwarciu Wielko-
polskich Targów Rolniczych w Sie-
linku wzięli udział wiceminister rol-
nictwa Ryszard Zarudzki oraz dy-
rektorzy podległych mu jednostek 
działających na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego, w tym ARiMR 
i KOWR. Nie zabrakło także przed-
stawicieli Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej oraz szefów organizacji zrzesza-
jących rolników. Wszystkich gości 
powitała Wiesława Nowak, dyrektor 
WODR w Poznaniu – organizatora 
targów.

Podczas targów zaprezentowano bo-
gatą ofertę firm działających w branży 
rolniczej. Można było odwiedzić sto-
iska ze sprzętem rolniczym, stoiska 
firm paszowych, nawozowych oraz 

ze środkami do produkcji rolnej. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
również punkty firm sprzedających 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
producentów kotłów na paliwa ekolo-
giczne oraz stoiska z fotowoltaiką.

Wśród licznych stoisk nie mogło 
zabraknąć również punktu informa-
cyjnego Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej. Jak zawsze, rozdawano tutaj pra-
sę rolniczą oraz odpowiadano na py-
tania rolników, z których w tym roku 
sporo dotyczyło lipcowych wyborów 
do izb rolniczych. Nasze stoisko od-
wiedził również wiceminister rolnic-
twa Ryszard Zarudzki, który podczas 
oficjalnego otwarcia targów w Sielin-
ku powiedział: 

– Wielkopolska to rolnictwo wyso-
kiej jakości i rolnicy, którzy prowa-
dzą produkcję roślinną i zwierzęcą 
na odpowiednim poziomie. Wystawy 
zwierząt hodowlanych i targi rolne to 
moment na podsumowanie, zebranie 
tego, co do tej pory zrobiliśmy, i spo-
tkanie się.

Na II Regionalnej Wystawie Zwie-
rząt Hodowlanych oraz XXV Wysta-
wie Zwierząt Sielinko zaprezentowa-

no ponad 850 zwierząt, w tym bydło, 
konie, owce, kozy i króliki.

W Sielinku odbyły się także Dni 
Pola, podczas których zaprezentowa-
ne zostały poletka demonstracyjne 
zbóż jarych, ozimych, rzepaku ozime-
go oraz roślin strączkowych.

Jak co roku, odwiedzający targi mo-
gli skorzystać również z części kier-
maszowej, gdzie sprzedawano meble 
ogrodowe, sprzęt ogrodniczy, sadzon-
ki kwiatów, drzewka oraz krzewy 
ozdobne.

Mirosława Żurek

Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2019

Jak co roku, Wielkopolska Izba 
Rolnicza we współpracy z Krajo-
wą Izbą Rolniczą wysyła na kolo-
nie dzieci. W tym roku wyjedzie 
100 dzieci rolników z Wielkopolski 
na kolonie w góry i nad morze.

W tym roku dzieci wypoczywają 
między innymi w górach – w Białym 
Dunajcu, a nad morzem – w Smoł-
dzinie i Dziwnówku. 

Dzieci, które zdecydowały się 
na wyjazd w góry, będą mogły wę-
drować górskimi szlakami przez 
najbardziej znane doliny Tatrzań-
skiego Parku Narodowego czy zo-
baczyć Morskie Oko. Przewidziane 
jest zwiedzanie Poronina oraz Za-
kopanego. Zaplanowano również 
wycieczki autokarowe do Żywca 
i nad Jezioro Żywieckie oraz do 
Krakowa i Wieliczki. W upalne 
dni dzieci będą mogły zażywać ką-
pieli w basenie na terenie ośrodka. 
Kolonijny czas obfituje w wiele za-
jęć i turniejów sportowych, quizów 
i konkursów wiedzy. Wieczora-
mi dzieci będą mogły bawić się na 
dyskotekach, karaoke, przy ogni-
sku czy na warsztatach artystycz-
nych.

KRUS również zatroszczyła się 
o to, aby w czasie wakacji zadbać 
o bezpieczeństwo pracy w gospodar-
stwach i podczas turnusów realizuje 
pełny program profilaktyczno-socjo-
terapeutyczny z naciskiem na bezpie-
czeństwo pracy w rolnictwie.

Natomiast dzieci wypoczywają-
ce nad morzem będą zażywały mor-
skich kąpieli. Zaplanowano rejsy 
statkiem po Bałtyku, wycieczkę do 
skansenu w Klukach, zwiedzanie 

muzeum przyrody w Smołdzinie, 
wycieczki do Łeby, Ustki oraz na 
świętą górę Rowokół. Nie zabraknie 
gier sportowych, zajęć na świeżym 
powietrzu i miniolimpiad sporto-
wych.
Wypoczynek letni w ramach pro-

mocji zdrowia  i profilaktyki zdro-
wotnej jest dofinansowany ze środ-
ków Funduszu Składkowego Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników.

Marta Ceglarek

Kolonie 2019

Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Ryszard Zarudzki – podsekretarz 
stanu w MRiRW, Maria Galas i Mirosława Żurek – pracownice WIR, Jerzy 
Kostrzewa – członek zarządu WIR, oraz Bogdan Fleming – wiceprezes WIR
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16 czerwca 2019 roku w Marsze-
wie podczas Marszewskich Dni 
Pola 2019 odbyły się Letnie Targi 
Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. 
Ich organizatorem był Wielkopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu.

Wielkopolska Izba Rolnicza miała 
zaszczyt spotkać się ze zwiedzający-
mi na swoim stoisku wystawowym, 
na którym promowała „Polskie spe-
cjały z lasu i zagrody” finansowane 
z Funduszu Promocji Mięsa Wie-
przowego. Na stoisku można było 
skosztować wyrobów i potraw z pol-
skiej wieprzowiny oraz wziąć udział 
w konkursach skierowanych do do-
rosłych i dzieci. Impreza była jed-
nym z głównych punktów wydarzeń 
w Marszewie, które tłumnie zgroma-
dziły odwiedzających z okolicy oraz 
z pobliskich miejscowości, tj. Jaro-
cina, Koźmina i Pleszewa. Targom 
towarzyszył także dzień otwarty Ze-
społu Szkół Przyrodniczo-Politech-
nicznych Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Marszewie oraz promo-
cja Polska Smakuje – Bitwa Regio-
nów. Każdy z odwiedzających nasze 
stoisko miał możliwość posmakowa-
nia pysznych potraw z wieprzowiny, 
jak również wzięcia udziału w kon-
kursie o wiedzy na temat wieprzo-
winy i ASF z nagrodami w postaci 
swojskich wyrobów z wieprzowiny. 
Spośród atrakcji dla dzieci najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się 
kolorowanki. Ponadto każde dziecko 
otrzymało słodki upominek oraz na-
grodę. 

Na stoisku prezentowano materiały 
dotyczące jakości mięsa wieprzowego 
oraz zasad bioasekuracji – od rolni-
ka, poprzez myśliwego, na konsumen-
cie kończąc. Przedstawiciel Polskiego 
Związku Łowieckiego wyjaśniał za-
interesowanym zasady, jakimi nale-

ży kierować się w lesie i w zagrodzie. 
Dzieci miały możliwość posłucha-
nia o biologii dzika, jego zwyczajach, 
a także jak należy zachować się w lesie 
przy okazji spacerów bądź grzybobra-
nia. Przekazywane zasady miały na 
celu wskazanie prawidłowych zacho-
wań w lesie tak, aby nie doprowadzić 
do rozprzestrzeniania się ASF. 

Największym zainteresowaniem 
odwiedzających cieszyły się pokazy 

kulinarne, w trakcie których kucha-
rze informowali o zaletach kulinar-
nych i odżywczych mięsa wieprzowe-
go oraz o zasadach jego przygotowa-
nia. Przygotowano około 2000 porcji 
grochówki oraz sojówki z wkładką 
z białej kiełbasy i boczku, 1000 por-
cji kiełbasy w różnym asortymencie, 
500 porcji karkówki grillowanej oraz 
wątróbki smażonej, a do tego serwo-
wano do degustacji wyroby swojskie 
z wieprzowiny.

Na poletkach demonstracyjnych 
przygotowano pokazy, m.in. pracy 
maszyn z zastosowaniem techniki 
komputerowej, innowacyjnego zasto-
sowania dronów w rolnictwie, dobo-
ru odmian do warunków gospodar-
stwa – postępu biologicznego czy ate-
stacji opryskiwaczy. Podczas targów 
zaprezentowano kolekcje ponad 160 
odmian roślin uprawnych: zbóż ozi-
mych i jarych, ziemniaków, kukury-
dzy, rzepaku, buraków cukrowych, 
a także grochu, łubinu, bobiku, soi 
i pomidorów.

Bogatą ofertę na stoiskach prezen-
towały firmy oferujące m.in. maszy-
ny rolnicze, samochody osobowe, 

materiały budowlane i wykończenio-
we, usługi na rzecz rolnictwa, sprzęt 
rolniczy, środki do produkcji rolni-
czej, wyposażenie obiektów inwen-
tarskich, wyroby wikliniarskie, pro-
dukty bankowe i wydawnictwa rol-
nicze.

W trakcie targów rozstrzygnięty 
został Regionalny Etap XVII Edy-
cji Konkursu „Bezpieczne gospodar-
stwo rolne” oraz konkurs plastyczny 
organizowany przez KRUS „Bez-
piecznie na wsi – maszyna pracuje, 
a dziecko obserwuje”.

Swoje stoiska informacyjne przy-
gotowały instytucje działające na 
rzecz rolnictwa, m.in. Okręgowa Sta-
cja Chemiczno-Rolnicza, Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa, Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

B. Idczak
L. Ryszewska

Wydawca: Wielkopolska Izba Rolnicza
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tel. 61 227 01 30, faks 61 227 01 31, 
redakcja 61 227 01 24, 
e-mail: siewca@wir.org.pl
Druk: Drukarnia Sosnowiec
Artykuły zamieszczone w „Siewcy Wiel-
kopolskim” odzwierciedlają poglądy WIR, 
a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolnicze-
go” nie ma wpływu na ich treść.

Targi w Marszewie
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Wielkopolska Izba Rolnicza w trakcie targów realizowała projekt „Polskie 
specjały z lasu i zagrody” finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wie-
przowego

Na stoisku można było skosztować wyrobów i potraw z polskiej wieprzo-
winy

Na stoisku prezentowano materiały dotyczące jakości mięsa wieprzowego 
oraz zasad bioasekuracji

Największym zainteresowaniem od-
wiedzających cieszyły się pokazy 
kulinarne
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Ogórek i pomidor to chyba naj-
bardziej kojarzone z latem warzywa. 
Konsumenci bardzo cenią sobie ich 
smak, świeżość, możliwości zastoso-
wania w kuchni. Polska jest jednym 
z wiodących krajów w uprawie ogór-
ka w Europie – zaraz za Hiszpanią, 
a przed Niemcami i Holandią. Nowe 
plantacje ogórków powstają ostatnio 
w Rumunii i Serbii. 

Ogórek należy do rodziny dy-
niowatych, podobnie jak dynia, cu-
kinia czy patison. Pochodzi z pół-
nocno-zachodnich Indii, gdzie pa-
nuje duża wilgotność i wysoka 
temperatura, którą ogórek bardzo 
lubi. Ogórki obecnie uprawia się 
pod osłonami, w szklarniach oraz 
w gruncie. Te pierwsze zazwyczaj 
trafiają na rynek świeży, a te drugie 
w 90% są przetwarzane. 

Nowoczesną uprawę ogórka grun-
towego będzie można zobaczyć na 
Dniach Ogórka w Michalczy w gmi-
nie Kłecko 13 lipca 2019 roku (więcej 
informacji na naszej stronie interne-
towej www.wir.org.pl). Rolnicy będą-
cy członkami Grupy Producentów 
Warzyw „Chrobry” uprawiają w tym 
powiecie ogórki już wiele lat. Ich 
plantacje mają po kilka – kilkanaście 
hektarów i są jednymi z większych 
w Polsce. Ogórki są siane precyzyjnie 
na folii i pod osłoną rolniczą. Plan-
tacja jest nawadniana kropelkowo za 
pomocą węży rozłożonych pod folią 
i przykrytych warstwą ziemi tak, aby 
woda trafiała bezpośrednio w okoli-
ce korzenia rośliny w odpowiedniej 
dawce. System ten służy również do 
rozprowadzania nawozów. 

Prawdziwym wyzwaniem dla rol-
nika jest ochrona plantacji przed 

chorobami grzybowymi, bakteryj-
nymi oraz szkodnikami. W zależno-
ści od warunków pogodowych oraz 
stanowiska ogórki mogą być bardzo 
wrażliwe na te czynniki. Niezbędne 
jest konsekwentne przestrzeganie za-
leceń oraz regularna inspekcja plan-
tacji. 

Zbiór ogórka odbywa się nawet 
dwa razy dziennie za pomocą spe-
cjalnych samolotów doczepionych do 
ciągnika rolniczego. 

Plony z najlepszych plantacji osią-
gają wielkość 150–160 t/ha – przy 
średnim plonie w kraju na poziomie 
17 t/ha. Zebrane na plantacji ogórki 
są przywożone do Kłecka, gdzie Gru-

pa Producentów Warzyw „Chrobry”, 
dzięki funduszom unijnym i własne-
mu finansowaniu, zbudowała profe-
sjonalną sortownię i chłodnię. Urzą-
dzenie do sortowania pozwala na 
uzyskanie sortów w przedziałach 
1–2 cm, zgodnie z oczekiwaniami 
klienta. W sezonie grupa jest w sta-
nie codziennie wysłać 20 t posorto-
wanych, zapakowanych i schłodzo-
nych ogórków najwyższej jakości. 
Dzięki tej infrastrukturze „Chro-
bry” jest w stanie pozyskać najlep-
sze możliwe do osiągnięcia ceny na 
rynku, a rolnik nie musi poświęcać 
czasu na sortowanie ogórków i ich 
sprzedaż. Odmiany ogórków stoso-

wane przez grupę zależą również od 
wymagań stawianych przez rynek 
oraz kierunku ich przetwarzania. 

Obecnie największym wyzwaniem 
w uprawie ogórków jest siła robo-
cza. Kilkuhektarowa plantacja wy-
maga zatrudnienia nawet 20 osób 
w sezonie do zbiorów. Obecnie są to 
w większości pracownicy z Ukrainy, 
których jednak zaczyna brakować 
na rynku pracy. Dotyczy to zresz-
tą nie tylko ogórków, ale wszystkich 
pracochłonnych upraw rolniczych 
i ogrodniczych. Dostateczna liczba 
pracowników na plantacji jest o tyle 
ważna, że zabezpiecza zbiór małych 
sortów, które są w najlepszej cenie. 
Niezebrany na czas ogórek bardzo 
szybko rośnie, a jego cena spada wte-
dy w postępie geometrycznym. 

Wynik ekonomiczny produkcji 
ogórka jest bardzo zróżnicowany 
i zależy głównie od plonu (nawad-
nianie plantacji, ochrona), wielkości 
zbieranych ogórków i masy całkowi-
tej, kosztów robocizny oraz sposobu 
i kanałów sprzedaży. Doświadczenia 
GPW „Chrobry” pokazują, że wspól-
ne działanie na rynku oraz wspólne 
inwestycje w infrastrukturę do sor-
towania i przechowywania ogórków 
dają najlepsze wyniki ekonomicz-
ne producentowi, pod warunkiem 
że dopełni on swoich obowiązków 
związanych z produkcją polową tego 
warzywa. 

Ogórki poza swoją smakowitością 
zawierają szereg substancji odkwa-
szających nasz organizm i przywra-
cających właściwe pH w przewodzie 
pokarmowym. Taką właściwość za-
chowują nawet ogórki kiszone, ale 
już nie konserwowe. Ogórek zawiera 

Pan ogórek

Tegoroczna plantacja ogórka na polach członków Grupy Producentów Wa-
rzyw „Chrobry”

Źródło: https://www.warzywa.pl/polecane/samolo-
towy-system-zbioru-ogorkow/
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KŁECKI
DZIEŃ OGÓRKA

13 
lipca

Organizatorzy:

Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2019 r., w Grupie Producentów Warzyw „Chrobry” Sp. z o.o.,
na terenach uprawnych – Michalcza 20

oraz w siedzibie Grupy „Chrobry” – Kłecko, ul. Czerniejewska 56

WSTĘP
BEZPŁATNY

Zapraszamy serdecznie! 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 lipca 2019 r.
kontaktując się: tel. 698 369 837 lub rejestrując się na:
www.wiom.pwrwydawnictwo.pl/dzien_ogorka

Partnerzy:

9.30 Rejestracja uczestników w Michalczy i powitalne śniadanie

10.00 Rozpoczęcie spotkania 

 „Od producenta do konsumenta – co zyskujemy na skróceniu łańcucha żywieniowego”
– Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, poseł na Sejm RP 

 pokaz samolotowego systemu zbioru ogórków na plantacji Grupy „Chrobry”

 prezentacja odmian przez firmy nasienne, m.in.: Bejo Zaden, PNOS Ożarów Mazowiecki

 zapoznanie z ofertą firm, m.in.: nawozowych – ADOB; maszynowych – Weremczuk, oraz zaopatrujących w folię 
  i agrowłókninę – CenterPlast
 przerwa kawowa i słodki poczęstunek

13.00 Przejazd do Kłecka (transport zapewniony) – siedziba Grupy „Chrobry” 

 pokaz sortowania i pakowania ogórków oraz prezentacja obiektów 
  – Krzysztof Kłosin – prezes Grupy Producentów Warzyw „Chrobry” 

14.30 Powrót do Michalczy 

 wykład eksperta: „Co daje członkostwo w organizacjach producenckich?” 
  – dr hab. Bożena Nosecka, prof. nadzw. IERiGŻ-BIP  

15.00 Obiad, dyskusja, konkurs z nagrodami

 

 do konsumenta 
13 lipca (sobota) 

Michalcza 20, powiat gnieźnieński 
 
  

900- 1400  - szkolenie dla rolników dotyczące 
funkcjonowania grup producentów rolnych 
 

od 1400  - jarmark produktów spożywczych 
wytworzonych w ramach grup producentów rolnych 
 
 Atrakcje dodatkowe: 

 
 punkt informacyjny dot. prowadzenia działalności  

w ramach grup producentów rolnych, 

 stoiska promocyjne lokalnych przetwórców, 

sprzedawców oraz grup producentów rolnych 

 pokazy i konkursy kulinarne 

 bezpłatne degustacje produktów przygotowanych  

z sezonowych warzyw i owoców, 

 konkursy dla dzieci i młodzieży, 

 występy artystyczne, atrakcje festynowe 
 

Szczegółowe informacje: www.wir.org.pl 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Operacja pn. „Od producenta do konsumenta” mająca na celu organizację na celu organizację szkolenia dla rolników zainteresowanych tworzeniem i rozwijaniem działalności 
grup producentów rolnych oraz skracaniem łańcucha dostaw produktów spożywczych a także imprezy plenerowej promującej ofertę grup producenckich, współfinansowana jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Przewidywany wynik operacji: aktywizacja rolników na rzecz tworzenia grup producentów rolnych  
oraz umożliwienie istniejącym grupom producentów rolnych zaprezentowanie swojej oferty. 

 

kukurbitacyny, które mają właściwo-
ści przeciwpasożytnicze i przeciw- 
nowotworowe. 

Nadmiar świeżych ogórków, szcze-
gólnie zjedzonych na początku se-
zonu, może natomiast spowodować 
dolegliwości żołądkowe. Wywołu-
je je jedna ciężkostrawna substan-
cja obecna w tej roślinie. Ogórków 
w kuchni nie zaleca się łączyć z pro-
duktami bogatymi w witaminę C, 
ponieważ ogórki zawierają askorbi-
nazę – enzym, który niszczy tę wita-
minę. 

Ogórki z powodzeniem wykorzy-
stywane są w kosmetyce. Ogórek 
składa się przede wszystkim z bardzo 
dużej ilości wody, dzięki czemu na-
wilża i oczyszcza organizm. Ma rów-
nież taki sam odczyn pH, jak ludz-
ka skóra, przez co korzystnie na nią 
wpływa i ułatwia działanie innych 

składników odżywczych obecnych 
w tym warzywie. Zawarty w nim po-
tas pomaga odpowiednio nawilżyć 
organizm, a siarka dodatkowo rege-
neruje i działa bakteriobójczo. Oba 
te pierwiastki są wykorzystywane 
w kosmetykach do skóry trądzikowej 
i tłustej. Ponadto, zawarte w ogórku 
witaminy C i K również pomogą przy 
różnorodnych problemach z cerą. 
Pierwsza z nich działa przeciw- 
utleniająco, zapobiegając wielu cho-
robom, bierze udział w wytwarzaniu 
kolagenu odpowiedzialnego za ela-

styczność skóry oraz zwalcza wolne 
rodniki, co spowalnia starzenie się 
skóry. Natomiast witamina K popra-
wia koloryt skóry, przyspiesza wchła-
nianie siniaków oraz rozjaśnia cerę.

Zbigniew Stajkowski, 
Andrzej Przepióra

Źródło: Facebook/Dobrodzieje

Źródło: https://www.facebook.com/gpwchrobry/photos/a.783068211891205/1025556697642354/?type=3&theater
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23 czerwca 2019 roku przy Odo-
lanowskim Domu Kultury odbyły 
się zawody hipiczne organizowane 
w ramach operacji: „Rekreacja kon-
na tradycja i współczesność” mają-
cej na celu promocję sportów hipicz-
nych oraz ośrodków jeździeckich 
i gospodarstw agroturystycznych 
oferujących różne formy turystyki 
konnej. Głównym punktem impre-
zy był popularny w naszym regionie 
Turniej zrywania kaczora.

Turniej zrywania kaczora to dys-
cyplina, która narodziła się po-
nad 200 lat temu w południowej 
Wielkopolsce (w okolicach powia-
tów ostrowskiego, ostrzeszowskie-
go i milickiego) i to właśnie tutaj 
do dnia dzisiejszego rozgrywane 
są te widowiskowe zawody. Turniej 
w Odolanowie obejmował aż czte-
ry kategorie. Na początek w szranki 
stanęli najmłodsi uczestnicy na ku-
cach. Najlepszą w tej kategorii oka-
zała się Wiktoria Bizan z Uciecho-
wa. W kolejnej kategorii zaprezento-
wali się jeźdźcy na małych koniach, 
a zwyciężyła Matylda Strzelecka 

reprezentująca Ośrodek Jeździecki 
LBN Huta. W ostatniej juniorskiej 
kategorii rywalizowali jeźdźcy do 
18. roku życia na koniach dużych. 
Najlepsza okazała się Monika Do-
lata z Odolanowa. Do seniorskiego 
turnieju przystąpiło 10 uczestników. 
Królem zrywania kaczora został 
Adam Bizan z Uciechowa, natomiast 
wicekrólem Mateusz Walas z Przy-
godziczek.

Oprócz turniejowych zmagań ro-
zegrany został konkurs powożenia 
zaprzęgami oraz wielka gonitwa. 
Zwyciężczynią w powożeniu zosta-
ła Katarzyna Wieczorek, właści-
cielka Ośrodka „Stajnia Trzcieliny”, 
drugie miejsce zajął Karol Królak 
z Wtórku, a trzecie Władysław Da-
nielak reprezentujący „Stajnię Boro-
wianka” z Ostrowa Wielkopolskie-
go. Gonitwę wygrała Weronika Wię-
cek ze Smardowa, drugi czas osiąg- 
nęła Angelika Gruszczyńska z Go-
rzupi, a trzeci był Bartosz Zimniak 
z Jankowa Zaleśnego. 

Wszyscy uczestnicy konkursów 
hipicznych otrzymali pamiątkowe 
flo oraz dyplomy, laureaci – dodat-
kowo nagrody rzeczowe oraz pucha-
ry, które wręczyli: prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkow-
ski, burmistrz gminy i miasta Odo-
lanów, oraz Marian Dolata, prezes 
Powiatowego Koła Hodowców Koni 
Wielkopolskich w Ostrowie Wielko-
polskim i zarazem prezes stowarzy-
szenia „Razem dla Tarchał Wielkich 
i Okolicy”.

Przez cały czas trwania zawodów 
czynny był punkt informacyjny do-
tyczący szeroko rozumianej tury-
styki konnej. W ramach projektu 
informowaliśmy o ofercie ośrodków 
jeździeckich i gospodarstw agro- 
turystycznych oraz infrastrukturze, 
jaka na potrzeby turystyki konnej 
powstaje w naszym rejonie. Powsta-
ła również wystawa, na którą złożyły 
się pamiątki związane z Turniejami 
zrywania kaczora oraz dorobkiem 
hodowców koni i właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych. 

Projekt, którego celem jest promo-
cja rekreacji i turystyki konnej, re-
alizowany był przez Wielkopolską 
Izbę Rolniczą przy wsparciu part-
nerów: burmistrza gminy i miasta 
Odolanów, Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
stowarzyszenia „Razem dla Tarchał 
Wielkich i Okolicy”. 

Rekreacja konna tradycja i współczesność


