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Czy Wielkopolsce grozi ASF?
Producenci trzody chlewnej 

z Wielkopolski od kilku tygodni 
z niepokojem śledzą informację 
o planowanym uboju świń z czer-
wonej strefy ASF w zakładach 
mięsnych znajdujących się na tere-
nie byłego województwa leszczyń-
skiego. 

Rada Powiatowa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w Rawiczu złoży-
ła wniosek do zarządu WIR z proś-
bą o podjęcie działań zmierzających 
do wyjaśnienia tej sytuacji. Zarząd 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej nie-
zwłocznie wystosował pismo do wo-
jewódzkiego lekarza weterynarii 
o odniesienie się do tych informacji, 
wyrażając jednocześnie stanowczy 
sprzeciw wobec planów uboju trzody 
chlewnej pochodzącej ze strefy czer-
wonej w zakładach ubojowych zloka-
lizowanych na terenie naszego woje-
wództwa, które stanowi centrum ho-
dowli trzody chlewnej w Polsce.

Pogłoski o zamiarze sprowadza-
nia i uboju świń z czerwonej strefy 
w Wielkopolsce, niestety, nie okaza-
ły się bezpodstawne. Przewodniczą-

cy Rady Powiatowej WIR w Rawi-
czu Łukasz Rojda spotkał się w tej 
sprawie z powiatowym lekarzem we-
terynarii Jackiem Cichoszem, który 
opiniował procedurę przemieszcza-
nia się świń z gospodarstw położo-
nych w strefie czerwonej do rzeźni 
w Wielkopolsce. Powiatowy lekarz 
weterynarii w Rawiczu wydał w tej 

sprawie opinię negatywną, powołu-
jąc się na konieczność podejmowa-
nia działań w celu ochrony powia-
tu rawickiego przed ASF. Ubój świń 
pochodzących ze stref ASF, w opinii 
Powiatowego Inspektoratu Wetery-
narii w Rawiczu, byłby wysoce nie-
bezpieczny dla powiatu rawickiego 
i Wielkopolski. 

Rada Powiatowa WIR w Rawiczu 
wyraża pełną aprobatę i deklaruje 
wsparcie dla działań powiatowego le-
karza weterynarii w Rawiczu w kwe-
stii ochrony producentów trzody 
chlewnej przed ASF.

Działania mające na celu ochronę 
przed przedostaniem się wirusa ASF 
do wielkopolskich gospodarstw po-
legają m.in. na prowadzeniu szeroko 
rozumianej akcji informacyjnej oraz 
kontroli gospodarstw, w których pro-
wadzona jest hodowla trzody chlew-
nej. Zadania związane z ochroną po-
wiatu rawickiego przed ASF powiato-
wy lekarz weterynarii realizuje przy 
aktywnym wsparciu Rady Powiatowej 
WIR w Rawiczu, starosty rawickiego 
oraz samorządów terytorialnych. 

Zarząd WIR wyraża swój stanow-
czy sprzeciw wobec planów ubo-
ju trzody chlewnej pochodzącej ze 
strefy czerwonej w zakładach ubo-
jowych zlokalizowanych na terenie 
naszego województwa, które stano-
wi centrum hodowli trzody chlewnej 
w Polsce.

Biuro Powiatowe WIR w Rawiczu
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Czy podjęte działania w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem 
ASF są wystarczające?

Specjalna pomoc dla rolników poszkodowanych 
suszą oraz innymi kataklizmami uruchomiona

Pomoc dla rolników poszkodowa-
nych tegoroczną suszą i innymi ka-
taklizmami, o której uruchomienie 
nasza izba zabiegała już od dłuższe-
go czasu, została wreszcie ogłoszona 
przez ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi. Warunkiem przyznania tej po-
mocy jest powstanie szkód na pozio-
mie przynajmniej 30% uprawy dekla-
rowanej przez producenta we wnios
ku. Stawki pomocy będą zróżnicowa-
ne i wynosić będą odpowiednio:

 ■ 1000 zł na 1 ha powierzchni upra-
wy, na której powstały szkody spo-

wodowane wystąpieniem w 2019 r. 
suszy, huraganu, gradu, deszczu 
nawalnego, przymrozków wiosen-
nych lub powodzi, obejmujące co 
najmniej 70% danej uprawy, z wy-
łączeniem wieloletnich użytków 
zielonych, na których obsada zwie-
rząt z gatunku bydło, owce, kozy 
lub konie wynosi poniżej 0,3 sztu-
ki dużej jednostki przeliczeniowej;
 ■ 500 zł na 1 ha powierzchni upra-
wy, na której powstały szkody spo-
wodowane wystąpieniem w 2019 r. 
suszy, huraganu, gradu, deszczu 

nawalnego, przymrozków wiosen-
nych lub powodzi, obejmujące co 
najmniej 30% i mniej niż 70% da-
nej uprawy, z wyłączeniem wielo-
letnich użytków zielonych, na któ-
rych obsada zwierząt z gatunku 
bydło, owce, kozy lub konie wyno-
si poniżej 0,3 sztuki dużej jednost-
ki przeliczeniowej,
 ■ 500 zł na 1 ha powierzchni wielo-
letnich użytków zielonych, na któ-
rej powstały szkody spowodowane 
wystąpieniem w 2019 r. suszy, hu-
raganu, gradu, deszczu nawalne-

go, przymrozków wiosennych lub 
powodzi, obejmujące co najmniej 
70% danej uprawy i na której ob-
sada zwierząt z gatunku bydło, 
owce, kozy lub konie wynosi poni-
żej 0,3 sztuki dużej jednostki prze-
liczeniowej,
 ■ 250 zł na 1 ha powierzchni wielo
letnich użytków zielonych, na 
której powstały szkody spowo-
dowane wystąpieniem w 2019 r. 
suszy, huraganu, gradu, deszczu 

> dokończenie na str. 2
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nawalnego, przymrozków wio-
sennych lub powodzi, obejmujące 
co najmniej 30% i mniej niż 70% 
danej uprawy i na których obsada 
zwierząt z gatunku bydło, owce, 
kozy lub konie wynosi poniżej 

0,3 sztuki dużej jednostki przeli-
czeniowej.
Pomoc będzie udzielana jako 

„wyłączeniowa” dla gospodarstw, 
w których straty w dochodach wy-
niosą powyżej 30% średniej pro-
dukcji rolnej z trzech poprzednich 
lat lub trzech z pięciu lat po odję-

ciu wartości najwyższej i najniż-
szej. Pozostałe gospodarstwa będą 
mogły  skorzystać z tej pomocy wy-
łącznie w formule pomocy de mini-
mis. Jest to znacząca różnica w sto-
sunku do warunków ubiegłorocz-
nych udzielania takiej pomocy, któ-
ra negatywnie może odbić się na 

gospodarstwach prowadzących pro-
dukcję zwierzęcą. 

Termin składania wniosków o po-
moc do biur powiatowych ARiMR 
planowany jest na dzień 3 paździer-
nika br. i zostanie ogłoszony 26 paź-
dziernika br. 

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 1

II Wielkopolskie Święto Soi

Za nami II Wielkopolskie Świę-
to Soi. Dwudniowa impreza odbyła 
się w dniach 6 i 7 września br. w go-
spodarstwie rolnym Jana Chlasty 
w Nowych Skalmierzycach. Orga-
nizatorami święta soi jest Wielko-
polska Izba Rolnicza i gospodar-
stwo rolne Jana Chlasty. Honoro-
wy patronat nad tym przedsięwzię-
ciem objął minister rolnictwa i roz-
woju wsi. W dwudniowej imprezie 
uczestniczyło w sumie niespełna 
500 osób.

Soja nazywana jest białkiem przy-
szłości. To roślina o wyjątkowych 
właściwościach wykorzystywana 
w przemyśle spożywczym, kosme-
tycznym, farmaceutycznym, che-
micznym oraz paszowym. Cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem 
polskich rolników. Atrakcyjność tej 
uprawy opiera się również na dopła-
tach do roślin strączkowych oraz na 
poprawie plonowania roślin następ-
czych. Święto soi ma na celu popu-
laryzację tej uprawy wśród rolników 
w Wielkopolsce.

Pierwszy dzień święta soi skie-
rowany był do uczniów szkół rolni-
czych, którzy wzięli udział w poka-
zach siewu i zbioru soi. Na specjalnie 
przygotowanych poletkach ucznio-
wie mogli oglądać różne odmiany soi 
oraz porozmawiać z gospodarzem, 
który szczegółowo opowiedział 
o wszystkich zabiegach agrotech-
nicznych wykonanych na poletkach. 

Drugi dzień święta to przede 
wszystkim konferencja pt. „Soja biał-
ko przyszłości”, w trakcie której za-
proszeni eksperci podzielili się swoją 
wiedzą na temat uprawy soi. W kon-
ferencji wzięli udział prof. Jerzy Szu-
kała z Katedry Agronomii Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
koordynator projektu białkowego, 
Adam Błochowiak z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Na-
siennictwa i zarazem prezes Stowa-
rzyszenia NaukowoTechnicznego 
Inżynierów i Techników Rolnictwa 
Oddział Kalisz, Mariusz Tatka Dy-
rektor CDR Brwinów Oddział w Po-
znaniu, Danuta Nowak reprezentują-
ca CDR Oddział Poznań, a także Ju-
styna Rejmaniak, kierownik Zakła-
du Doświadczalnego Oceny Odmian 
COBORU w Śremie Wójtostwo. Kon-
ferencję otworzył prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkow-
ski oraz Jan Chlasta, który na wstę-
pie opowiedział o wszystkich działa-
niach i obserwacjach, jakie poczynił 
w związku z uprawą soi w swoim go-
spodarstwie. 

W części merytorycznej konferen-
cji prelekcję pt. „Nasiennictwo w soi 
w Wielkopolsce” przedstawiła Kata-
rzyna Florczyk reprezentująca Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa w Poznaniu. W swo-
im wystąpieniu omówiła m.in. wa-
runki rejestracji plantacji nasiennej 
soi, zakres oceny polowej oraz labo-

ratoryjnej plantacji niezbędnych do 
wydania świadectwa kwalifikowalno-
ści materiału siewnego, a także nowe 
kompetencje PIORiN w zakresie 
kontroli upraw pod kątem genetycz-
nie zmodyfikowanych organizmów.

Następnie uczestnicy konferen-
cji wzięli udział w przeglądzie plan-
tacji oraz sprzętu rolniczego wyko-
rzystywanego do uprawy soi. Całość 
zakończyła dyskusja z udziałem go-
spodarza oraz zaproszonych eksper-
tów dotycząca aspektów związanych 
z uprawą soi. Jan Chlasta podzielił 
się z uczestnikami wynikami doty-
czącymi wysokością polonów z po-
szczególnych odmian soi. 

Konferencji towarzyszyły poka-
zy kulinarne oraz degustacje potraw 
z soi. Uczestników częstowano sałat-
ką z soi, kotletami sojowymi, sojową 
kiełbasą i zupą z soi. Pokazy miały 

na celu ukazanie wszechstronności 
soi jako produktu spożywczego oraz 
podkreślenie wartości odżywczych 
rośliny. W kuchni soja nazywana jest 
„rośliną o tysiącu smakach”, przygo-
towuje się z niej szeroki wachlarz po-
traw i przekąsek. Soja jest źródłem 
pełnowartościowego białka. Jego war-
tość odżywcza jest przybliżona do 
wartości odżywczej białek mięsa, jaja 
kurzego czy też mleka. Ponadto soja 
jest bogatym źródłem tłuszczów nie-
nasyconych oraz witamin. 

W święcie soi uczestniczyli przed-
stawiciele instytucji działających 
w otoczeniu rolnictwa: Wielkopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego, Okręgowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej w Poznaniu, Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych TUW. Przedstawiciele tych 
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W dwudniowym Wielkopolskim Święcie Soi uczestniczyło w sumie niespeł-
na 500 osób

Jan Chlasta przygotował poletka demonstracyjne o łącznej powierzchni 
około 12,5 ha, na których  zasianych zostało dziewiętnaście odmian soi

Jan Chlasta szczegółowo opowiadał o swoich doświadczeniach związanych 
z uprawą soi



SIEWCA WIELKOPOLSKI 3Nr 10 (180) październik 2019

Wyniki z uprawy wdrożeniowej soi w gospodarstwie Jana Chlasty
II Wielkopolskie Święto Soi 2019

Odmiana ABELINA w 5 powtórzeniach

Oznaczenie 
działki Powierzchnia Zebrano W przeliczeniu 

 na hektar
G 0,8 ha 2540 kg 3175 kg
P 0,45 ha 1380 kg 3066 kg
L 0,4 ha 940 kg 2350 kg
C 0,08 ha 255 kg 3180 kg
D 0,48 ha (przysiew 17.05.2019) 1460 kg 3040 kg

Odmiana ANSER w 2 powtórzeniach

Oznaczenie 
działki Powierzchnia Zebrano W przeliczeniu  

na hektar
G 0,8 ha 2485 kg 3106 kg
A 0,75 ha 2310 kg 3082 kg

Odmiana MERLIN w 2 powtórzeniach

Oznaczenie 
działki Powierzchnia Zebrano W przeliczeniu  

na hektar
G 0,8 ha 2450 kg 3062 kg
A 0,75 ha 2390 kg 3188 kg

Odmiana SILESIA w 2 powtórzeniach

Oznaczenie 
działki Powierzchnia Zebrano W przeliczeniu  

na hektar
G 0,125 ha 370 kg 2960 kg
C 0,16 ha 490 kg 3060 kg

Odmiana REGINA w 2 powtórzeniach

Oznaczenie 
działki Powierzchnia Zebrano W przeliczeniu  

na hektar
G 0,125 ha 376 kg 3008 kg
C 0,08 ha 250 kg 3120 kg

Odmiana ALDANA w 2 powtórzeniach

Oznaczenie 
działki Powierzchnia Zebrano W przeliczeniu  

na hektar
G 0,8 ha 1584 kg 1980 kg
C 0,08 ha 205 kg 2560 kg

 

Nowe Skalmierzyce, 6 i 7 września 2019 r. 
 

 

za zaangażowanie w organizację  
II Wielkopolskiego Święta Soi 

 

W imieniu samorządu rolniczego serdecznie dziękuję  
za Pańskie zaangażowanie w organizację  

II edycji Wielkopolskiego Święta Soi.  

Dziękuję za ogrom pracy włożony w przygotowanie poletek demonstracyjnych 
oraz dokumentacji związanej z przebiegiem prac agrotechnicznych. 

Zgromadzony w ten sposób materiał z pewnością posłuży  popularyzacji uprawy 
soi w naszym regionie.  

Dziękuję za Pańską gościnność i otwartość na nowe wyzwania  
oraz za gotowość dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem.  

Ufam, że nasze wspólne przedsięwzięcie i wspomnienie dobrej współpracy przy 
organizacji tego wydarzenia zaowocuje w najbliższej przyszłości kolejnymi, 

ciekawymi inicjatywami. 

 

 
Piotr Walkowski 

Prezes  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

instytucji byli przez cały czas trwa-
nia imprezy do dyspozycji rolników 
i udzielali porad z zakresu objętego 
ich działalnością. Na swoje stoiska 
informacyjne zapraszały również 
firmy, których działalność związa-
na jest z uprawą soi, tj. dystrybuto-
rzy nasion, środków produkcji oraz 
sprzętu rolniczego: ADOB Sp. z o.o., 
PROGRAIN ZIA Spółka z o.o. od-
dział Polska, BASF Polska Sp. z o.o., 
Saatbau Polska Sp. z o.o., Zakład Pro-
dukcyjnoHandlowy Agromix Nie-
połomice oraz Agro Efekt Sp. z o.o.

Była to już druga edycja Wielko-
polskiego Święta Soi. W tym roku 
Jan Chlasta przygotował poletka de-
monstracyjne o łącznej powierzchni 
około 12,5 ha. Na tym obszarze zasia-
nych zostało dziewiętnaście odmian 
soi (pełna lista odmian poniżej). Do 
współpracy przy organizacji wydarze-
nia zaproszeni zostali przedstawiciele 
nauki i doświadczalnictwa rolnicze-
go oraz firmy i instytucje działające 

w tej branży. Obserwacje i materiały, 
powstałe począwszy od wysiewu zia-
ren do zbioru, posłużą do poszerze-
nia wiedzy na temat tej jeszcze ciągle 
mało popularnej w Polsce rośliny.

Partnerzy Wielkopolskiego Święta 
Soi 2019:

 ■Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu,

 ■Centrum Doradztwa Rolniczego 
Brwinów Oddział w Poznaniu,
 ■Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego,
 ■ Stowarzyszenie NaukowoTech-
niczne Inżynierów i Techników 
Rolnictwa Oddział Kalisz
 ■Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,

 ■ Instytut Ochrony Roślin – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Po-
znaniu
 ■ Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
 ■ Saatbau Polska Sp. z o.o.,
 ■EURALIS Nasiona Sp. z o.o.,
 ■DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
z/s w Choryni,
 ■PROGRAIN ZIA Spółka z o.o. od-
dział Polska,
 ■FarmSaat Polska,
 ■BASF Polska Sp. z o.o.,
 ■ADOB Sp. z o.o.,
 ■Gospodarstwo BadawczoRozwo-
jowe NITRAZA dr inż. Robert 
Cysewski,
 ■Zakład ProdukcyjnoHandlowy 
Agromix Niepołomice,
 ■BIOFOOD S.C. Wałcz.
 ■Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Consultingowe OBROL Kul-
czyński Sp. j.,
 ■Agro Efekt Sp. z o.o.,
 ■ SSHU GUMISIL Anna Sudoł.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ
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W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki oraz instytucji działają-
cych w otoczeniu rolnictwa
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Rynek mleka
Zgodnie z naszymi zapowiedzia-

mi publikujemy analizę rynku mleka 
w Polsce. To branża, w której w ostat-
nich dekadach zaszły bardzo duże 
zmiany potwierdzone ekspansją na 
rynki zagraniczne. 

Światowa produkcja mleka wyno-
si około 843 mln ton rocznie i roś
nie o około 15 mln ton rocznie. Poza 
mlekiem krowim w świecie produ-
kuje się jeszcze mleko kozie, owcze, 
bawole czy wielbłądzie. Najwięk-
szymi producentami mleka są kraje 
UE (28), Stany Zjednoczone oraz In-
die. Wykres 1. oraz tabela 1. pokazu-
ją największych producentów mleka 
na świecie w 2018 roku (FAO Food 
Outlook). 

Kraje Unii Europejskiej dopiero 
w kilku ostatnich latach straciły pal-
mę pierwszeństwa w produkcji mle-
ka na rzecz Indii. W tabeli 2. oraz na 
wykresie 2. przedstawiono głównych 
producentów mleka w Unii Europej-
skiej (Eurostat). 

Mleko i jego przetwory nie są pro-
duktami, którymi powszechnie han-
dluje się na świecie. Całkowity eks-
port mleczarski to zaledwie 8,9% 
produkcji mleka na świecie i dotyczy 
kilku produktów, takich jak mleka 
w proszku, masło oraz towarowe ga-
tunki serów. Największymi ekspor-
terami produktów mleczarskich są 
Nowa Zelandia, USA, UE (28), Au-
stralia. Do największych importerów 
należą Chiny, Brazylia, kraje afry-
kańskie. 

Polska pod względem produkcji 
oraz eksportu mleka i jego przetwo-
rów jest znaczącym graczem na tym 
rynku. Warto wspomnieć, że jeste-
śmy 13. producentem tego surow-
ca na świecie oraz 5. w Unii Euro-
pejskiej. Wartość eksportu produk-

tów mleczarskich z Polski wynio-
sła w 2018 roku około 9,53 mld zł, 
a importu – 4,22 mld zł, co daje 
dodatni bilans handlowy w kwo-
cie 5,31 mld zł. Polska eksportowała 
mleko i jego przetwory głównie do 
krajów UE (78% eksportu), w tym 
Niemiec (22% eksportu) i do Holan-
dii (8% eksportu). Niewielkie ilo-
ści produktów udało się sprzedać na 
rynku chińskim oraz do krajów afry-
kańskich. 

Krajowe spożycie mleka (z uwzględ-
nieniem przetworów) rośnie i wynosi 
obecnie około 223 l na mieszkańca 
plus 4,4 kg masła. Niestety, spożycie 
tego drugiego zaczęło spadać w wy-
niku wzrostu ceny. W porównaniu 
z niektórymi krajami unijnymi jest to 
ciągle niewiele. Średnie spożycie mle-
ka w UE (28) wynosi około 290 l na 
mieszkańca. Polacy, co ciekawe, wię-
cej mleka zjadają w postaci przetwo-
rzonych produktów, niż wypijają 
w postaci mleka pitnego. Najlepiej 
rozwijającym się segmentem rynku 
są serki twarogowe oraz różnego ro-
dzaju desery mleczne. Konsumenci, 
szczególnie ostatnio, otrzymują wiele 
sprzecznych z sobą komunikatów co 
do wpływu konsumpcji mleka i jego 
przetworów na zdrowie. Rzeczywi-
ście, coraz więcej osób (w tym dużo 
dzieci) uczulonych jest na laktozę, 

czyli jedno z podstawowych białek 
mleka. Dla takich osób przemysł mle-
czarski dzięki innowacyjnym techno-
logiom oferuje już produkty bez lak-
tozy. Cały czas toczy się dyskusja, co 
lepsze dla człowieka – masło czy oleje 
roślinne. Obecnie dietetycy zalecają 
ograniczać spożywanie tłuszczy zwie-
rzęcych na rzecz olejów roślinnych, 
za wyjątkiem małych dzieci. Ekolo-
dzy podnoszą kwestię emisji gazów 
cieplarnianych przez bydło, zarów-
no mięsne, jak i mleczne. Pojawiają 
się też kuriozalne zupełnie wypowie-
dzi na temat „gwałconych” krów. To 
są wyzwania, którym muszą sprostać 
producenci i przetwórcy mleka, aby 

utrzymać i wzmocnić korzystne ten-
dencje w spożyciu produktów mle-
czarskich w Polsce. 

Biorąc pod uwagę wzrost świato-
wej produkcji popytu na mleko i jego 
przetwory oraz korzystne warunki 
do jego produkcji w Polsce, szczegól-
nie w regionach wschodnich i pół-
nocnych, należy spodziewać się dal-
szej ekspansji tej branży. Do czołów-
ki województw produkujących mle-
ko w Polsce należą województwa ma-
zowieckie, podlaskie i wielkopolskie. 

Cechą polskiego sektora mleczar-
skiego jest jego spółdzielczy cha-
rakter. To jest jedyna branża w Pol-
sce, w której większość rolników jest 
członkami spółdzielni mleczarskich, 
czyli podmiotów zajmujących się 
przetwórstwem mleka i sprzedażą 
produktów na rynku. Mimo tego wie-
lu rolników nie czuje się właściciela-
mi swoich spółdzielni i wskazuje na 
dominującą rolę zarządów firm. Ta 

	  

UE	  (28)	  
20%	  

Indie	  
22%	  

USA	  
12%	  

Pozostali	  
46%	  

Producenci	  mleka	  w	  Świecie	  

UE	  (28)	   Indie	   USA	   Pozostali	  

Tab. 1.

Kraj mln t
Udział  

w światowej 
produkcji

UE (28) 167 43%
Indie 186 48%
USA 99 25%
Pozostali 391  

Rys. 1. Producenci mleka w świecie
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Stado krów mlecznych wracające z wypasu półdziennego w RZD Brody do 
obory na głębokiej ściółce (model skandynawski)

Stado krów mlecznych podczas wypasu półdziennego w RZD Brody (model skandynawski)
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relacja powinna zdecydowanie ulec 
zmianie. Rolnika i jego spółdzielnię 
łączą wspólne cele. Sprzedając mleko 
do danej organizacji, rolnik otrzymu-
je za nie płatność, ale powiększa rów-
nież wysokość swojego kapitału ulo-
kowanego w firmie, której jest współ-
właścicielem. Ten kapitał może na 
niego pracować również po zaprze-
staniu produkcji mleka w postaci wy-
płacanej dywidendy. Dobrze zarzą-
dzana spółdzielnia może się rozwi-
jać i pomnażać kapitał rolnika. Wie-
le polskich spółdzielni mleczarskich 
dołącza do największych firm mle-
czarskich w skali UE. Na 20 najwięk-
szych polskich firm mleczarskich aż 
16 to polskie spółdzielnie mleczar-
skie, a pierwsze dwa miejsca zajmu-

ją Mlekovita oraz Mlekpol. Utrzy-
manie tych spółdzielni powinno być 
strategicznym celem polskich rolni-
ków. Tylko wtedy poza ceną mleka 
będą oni uczestniczyli w budowanym 
przez te firmy kapitale. Nie jest roz-
sądne zawiązywanie grup producen-
tów mleka równolegle do istniejącej 
spółdzielni mleczarskiej i konkuro-
wanie ze swoją spółdzielnią o wyższe 
ceny mleka. Grupy producentów na-
leży zakładać tam, gdzie nie ma spół-
dzielczości mleczarskiej, a rolnicy 
odstawiają mleko do podmiotów pry-
watnych, w tym zagranicznych. 

Produkcja mleka w gospodar-
stwach rolnych charakteryzuje się 
rosnącą liczbą krów w stadzie oraz 
rosnącą wydajnością. Po zniesieniu 

kwot mleka proces ten przyspieszył. 
Wielu, szczególnie starszych, rol-
ników rezygnuje z produkcji mleka 
ze względu na jej pracochłonność 
oraz konieczność ponoszenia wyso-
kich nakładów inwestycyjnych. Ba-
rierą rozwoju gospodarstw mleczar-
skich są też ograniczone zasoby zie-
mi. Chów bydła mlecznego musi być 
powiązany z powierzchnią paszową 
oraz możliwością zagospodarowa-
nia obornika. Szczególne znaczenie 
w tym kontekście nabiera optymalne 
wykorzystanie użytków zielonych. 
Wielkopolska Izba Mleczarska jest 
partnerem w projekcie Inno4Grass 
finansowanym z programu unijnego 
Horyzont 2020. W projekcie uczest-
niczy 20 partnerów, uczelni i orga-
nizacji rolniczych z 10 krajów euro-
pejskich. W ramach projektu zostały 
zidentyfikowane i opisane praktyki 
innowacyjne stosowane przez rolni-
ków w zakresie zarządzania użytka-
mi zielonymi. Na bazie 20 polskich 
projektów można wyodrębnić trzy 
zasadnicze strategie rozwoju produk-
cji mleka w gospodarstwach rolnych:

 ■Model intensywny oparty na wyso-
kiej, bo ponad 10 000 l/krowę, wy-
dajności mlecznej. W tym modelu 
żywienie oparte jest na kiszonkach 

z kukurydzy oraz z trawy, z dodat-
kiem roślin motylkowych. Zarzą-
dzanie użytkami zielonymi pole-
ga na intensyfikacji plonu zielonej 
masy poprzez rekultywację, pod-
siew, wysiew jednorocznych roślin 
ochronnych, aerację czy nawoże-
nie doglebowe gnojowicą. Gospo-
darstwa inwestują w nawodnienia, 
roboty udojowe i paszowe. Czę-
sto dokupują kukurydzę od oko-
licznych rolników. Dominuje rasa 
krów HF utrzymywana w oborach 
wolnostanowiskowych. 
 ■Produkcja ekologiczna i przetwór-
stwo mleka w gospodarstwie. Ten 
model bazuje na rosnącym popy-
cie na produkty ekologiczne oraz 
produkowane z zachowaniem wy-

sokich standardów dobrostanu 
zwierząt. Stada są mniej liczne 
i obowiązkowo wypasane. Gospo-
darstwa pozyskują certyfikaty pro-
dukcji ekologicznej. Często mleko 
przetwarzane jest w gospodarstwie 
na lokalne produkty mleczarskie 
sprzedawane bezpośrednio konsu-
mentom oraz poprzez wyspecjali-
zowane sieci dystrybucji. Rolnicy 
dążą do zbudowania własnych, sil-
nych marek. W stadach dominują 
różne rasy krów, bardziej dostoso-
wane do warunków wypasu. Wy-
dajność nie przekracza 5–6 tys. od 
krowy. 
 ■Model mieszany – roboczo nazwa-
ny przez autora skandynawskim. 
Celem produkcji nie jest maksy-
malizacja wydajności, lecz dobro-
stan zwierząt i ich zdrowotność. 
Pastwisko jest przynajmniej czę-
ścią dawki pokarmowej. Rasy krów 
to mieszańce HF z rasami bardziej 
predysponowanymi do gospodar-
ki pastwiskowej. Często ze stad 
mlecznych część zwierząt kierowa-
na jest do produkcji bydła mięsne-
go. Pozyskiwany obornik i gnojo-
wica są wykorzystywane do nawo-
żenia pól w celu poprawy wyników 
produkcji roślinnej. Wydajność 
waha się w granicach 8 000 l od 
krowy, a czas użytkowania zwie-
rzęcia jest znacząco wydłużony. 
Mleko w skupie może osiągać wyż-
sze ceny, ponieważ ma specyficzne 
cechy organoleptyczne oraz wize-
runek krowy na pastwisku, szcze-
gólnie doceniany przez klientów. 
Nakłady inwestycyjne są ograni-
czane do niezbędnego minimum. 
Często obory mają charakter głę-
bokiej ściółki. 
Wybór modelu zależy oczywiście 

od strategii rolnika oraz od dostęp-
nych zasobów. Wpływa on na ekono-
mikę produkcji mleka w gospodar-
stwie. Model intensywny sprawdza 
się w warunkach dobrych cen mle-
ka. W przypadku spadku cen kosz-

ty produkcji mleka, w tym koszty 
inwestycji w bardzo drogie techno
logie, mogą przewyższać przychody 
ze sprzedaży mleka. Produkcja eko-
logiczna oraz przetwarzanie mleka 
w gospodarstwie dają bardzo dobre 
spieniężenie surowca mlecznego. 
Ten model wymaga jednak dużych 
nakładów pracy oraz umiejętności 
i wiedzy w zakresie ekologii, tech-
nologii mleczarskiej, budowania wi-
zerunku, marki oraz sieci dystrybu-
cji produktów. To model raczej dla 
mniejszych gospodarstw rodzin-
nych, ludzi z pasją i z dostępem do 
pastwisk. Klienci, płacąc dużo wię-
cej za produkty, chcą często widzieć 
gospodarstwo rolne i poznać ludzi, 
którzy stoją za produktem. Chcą 
mieć pewność, że krowy rzeczywi-
ście są wypasane, a produkty natu-
ralne. Model skandynawski łączy ce-
chy produkcji towarowej i ekologicz-
nej. Pod względem ekonomicznym 
jest odporniejszy na wahania ceno-
we. Żywienie pastwiskowe daje moż-
liwość pozyskania nieco lepszej ceny, 
a koszty inwestycji są ograniczone. 
Niższe też są koszty weterynaryjne 
oraz odnowy stada, ponieważ krowy 
użytkowane są dłużej. 

Co przyniesie przyszłość dla bran-
ży mleczarskiej w Polsce? Poniżej 
kilka trendów, o których warto pa-
miętać, rozwijając produkcję mleka 
w gospodarstwie:

 ■ Sektor ma stabilne szanse rozwo-
jowe ze względu na dobre warun-
ki naturalne, szczególnie w Polsce 
północnej i wschodniej. 
 ■Mleko produkowane jest i spoży-
wane lokalnie, co oznacza, że nie 
grozi nam zalew polskiego rynku 
tanim mlekiem, np. z Nowej Ze-
landii.
 ■Polski sektor spółdzielczy jest sil-
ny i podlega koncentracji – w in-
teresie rolników jest dbać o swoje 
spółdzielnie mleczarskie, w któ-

Tab. 2.

Kraj mln l
Udział w 

produkcji UE 
(28)

Niemcy 32,4 21%
Francja 24,5 16%
Holandia 13,8 9%
Polska 11,9 8%
Włochy 10,6 7%
Wielka Brytania 15,4 10%
Pozostali 47,3 30%
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Najwięksi	  producenci	  mleka	  w	  Europie	  
Rys. 2. Najwięksi producenci mleka w Europie
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Mleczne stado krów na pastwisku ekologicznym – Gospodarstwo pod Świer-
kami, Huta Szklana

> dokończenie na str. 6
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rych poza ceną mleka mają szansę 
na budowanie kapitału, z którego 
mogą korzystać.
 ■Polska jest poważnym graczem na 
rynku międzynarodowym, co daje 
szanse rozwojowe branży.
 ■Zagrożeniem dla sektora są powta-
rzające się susze, które powodują 
obniżoną dostępność do pasz obję-
tościowych.
 ■Klienci coraz częściej szukają pro-
duktów ekologicznych lub przynaj-
mniej wyprodukowanych na bazie 
mleka od krów przebywających na 
pastwiskach i są gotowi płacić wię-
cej za takie mleko. Taki kierunek 
wymaga jednak pasji i wiedzy. 
 ■Rolnik ma do wyboru przynaj-
mniej trzy modele produkcji mleka 
w zależności od swoich celów, do-
stępu do zasobów i możliwości roz-
wojowych. Ważne, aby taki wybór 
był konsekwentny i żeby nie mie-
szać tych modeli. Nie jest dobrym 

pomysłem, aby rolnik idący w kie-
runku intensyfikacji produkcji pró-
bował jednocześnie przetwarzać 
mleko i stawiać na ekologię.
 ■Użytki zielone stają się coraz waż-
niejszym elementem żywienia 
krów. Zarządzanie nimi wymaga 
wiedzy i umiejętności. 

 ■Cena mleka będzie stabilna z okre-
sowymi wahaniami. Nie należy spo-
dziewać się dużych wzrostów cen 
ze względu na fakt, że klienci ku-
pują produkty mleczarskie przede 
wszystkim w sieciach detalicznych, 
a te wywierają ciągłą presję cenową 
na pozostałe podmioty w branży.

 ■Bardzo ostrożnie należy podcho-
dzić do inwestycji. Są one bardzo 
drogie i niekoniecznie cena mleka 
będzie je rekompensowała.
 ■Wyzwaniem dla rolników zwięk-
szających skalę produkcji jest i bę-
dzie siła robocza. Oczywiście moż-
na ją zastąpić robotami, ale ich 
koszt jest bardzo wysoki.
 ■Wiele gospodarstw mleczarskich 
rozwija się bez powiększania are-
ału ziemi, co powoduje kolizję 
z dyrektywami UE w zakresie za-
gospodarowania obornika i gnojo-
wicy. Ten problem mogą rozwią-
zać wspólne inwestycje rolników 
w biogazownie i inne instalacje 
uszlachetniające takie nawozy.
Więcej informacji o innowacyj-

nych gospodarstwach i rozwiąza-
niach w zakresie zarządzania użyt-
kami zielonymi oraz produkcji mle-
ka znajdziecie Państwo na stronach 
internetowych: www.inno4grass.eu 
oraz www.encyclopediapratensis.eu.

dr Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 5

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
Od 30 września do 29 październi-

ka br. rolnicy, którzy chcą założyć 
własny biznes na terenach wiejskich, 
mogą ubiegać się w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o przyznanie premii na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej finanso-
wanej z PROW 2014–2020. W obec-
nej edycji zaszło kilka zmian. Pierw-
szą istotną zmianą jest zwiększenie 
kwoty premii, która dotychczas wy-
nosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej 
od liczby miejsc pracy, które rolnik 
planuje stworzyć w swojej firmie: 

 ■ 150 tys. zł – jeżeli przewiduje się 
utworzenie co najmniej 1 miejsca 
pracy;
 ■ 200 tys. zł – jeżeli rolnik w biznes
planie zadeklarował utworzenie co 
najmniej 2 miejsc pracy;
 ■ 250 tys. zł – jeżeli zaplanowano co 
najmniej 3 miejsca pracy.
Środki na rozpoczęcie działal-

ności pozarolniczej wypłacane są 

w dwóch ratach. Pierwsza (80%) wy-
płacana jest, gdy rolnik spełni wa-
runki określone w wydanej decyzji 
o przyznaniu pomocy. Przewidzia-
no na to 9 miesięcy (liczone od dnia 
doręczenia takiej decyzji). Pozosta-
łe 20% premii wpłynie na jego konto 
po realizacji biznesplanu. Na złoże-
nie wniosku o wypłatę drugiej raty 
rolnik ma maksymalnie 2 lata (liczo-
ne od dnia wypłaty pierwszej czę-
ści premii) i nie później niż do dnia 
31 sierpnia 2023 r.

Kluczowym aspektem pomocy 
jest przeznaczenie 70% kwoty pre-
mii na inwestycje w środki trwałe, 
czyli np. zakup maszyn i urządzeń, 
środków transportu czy wyposaże-
nia itp. Pozostałe 30% można prze-
znaczyć na wydatki bieżące związa-
ne z rozpoczęciem działalności.

Nową sprawą jest też możliwość 
ubiegania się o wsparcie osób, które 
podlegają ubezpieczeniu w KRUS 

w pełnym zakresie jako rolnik, 
małżonek rolnika lub domownik 
nieprzerwanie co najmniej 12 mie-
sięcy przed złożeniem wniosku 
o przyznanie pomocy. Z dofinan-
sowania mogą skorzystać również 
osoby, które przez 24 miesiące po-
przedzające złożenie wniosku mia-
ły zawieszoną pozarolniczą działal-
ność gospodarczą lub zakończyły 
prowadzenie działalności co naj-
mniej 24 miesiące przed złożeniem 
wniosku oraz dla tych, którzy swój 
biznes już prowadzą i chcą go roz-
szerzyć o nowy rodzaj działalno-
ści lub chcą kontynuować okre-
śloną kodem PKD działalność po 
24miesięcznej przerwie (wynika-
jącej z wykreślenia tej działalności 
z CEDIG). Pieniądze można prze-
znaczyć m.in. na:

 ■ sprzedaż detaliczną kwiatów, roś
lin, nasion, nawozów, żywych 
zwierząt domowych i karmy dla 

zwierząt domowych prowadzoną 
w wyspecjalizowanych sklepach;
 ■ produkcję mebli i wyrobów 
z drewna;
 ■ turystykę wiejską;
 ■ przetwórstwo i sprzedaż produk-
tów nierolnych;
 ■ usługi opieki nad dziećmi, osoba-
mi starszymi lub niepełnospraw-
nymi;
 ■ działalność informatyczną, kom-
puterową i elektroniczną;
 ■ sprzedaż internetową;
 ■ działalność architektoniczną i in-
żynierską, usługi rachunkowości, 
księgowe, audytorskie, techniczne;
 ■ działalność weterynaryjną.
Kolejna korzystna zmiana dotyczy 

obowiązku ubezpieczenia w ZUS. 
Beneficjent po zarejestrowaniu dzia-
łalności gospodarczej może pozostać 
w KRUS do dnia złożenia wniosku 
o wypłatę drugiej raty premii. WIR

Źródło: ARiMR, MRiRW

Wsparcie na odtworzenie produkcji w gospodarstwie
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Intensywnie użytkowane stado krów w oborze wolnostanowiskowej na 
rusztach i z robotami udojowymi

Rolnicy, którzy od 27 sierp-
nia do 31 grudnia 2019 r. ponie-
śli w gospodarstwach straty spo-
wodowane klęskami żywiołowymi 
bądź wystąpieniem afrykańskie-
go pomoru świń (ASF) mogą skła-
dać w ARiMR wnioski o przyzna-
nie pomocy. Wsparcie takie można 
uzyskać na odtworzenie zniszczo-
nych elemtów gospodarstwa bądź 
odtworzenie potencjału produkcji 

rolnej w gospodarstwie przez reali-
zację inwestycji niezwiązanej z pro-
dukcją świń.

Jest to wsparcie na operacje typu 
„Inwestycje odtwarzające poten-
cjał produkcji rolnej” w ramach 
poddziałania 5.2. „Wsparcie in-
westycji w odtwarzanie gruntów 
rolnych i przywracanie potencja-
łu produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, nie-

korzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” finansowane z budżetu 
PROW 2014–2020. Wnioski przyj-
mowane są w oddziałach regional-
nych ARiMR lub też za pośrednic-
twem biura powiatowego Agencji. 
Wnioski można również wysłać do 
właściwego oddziału regionalnego 
względem miejsca zamieszkania re-
jestrowaną przesyłką pocztową na-
daną w placówce Poczty Polskiej.

O przyznanie takiego wspar-
cia mogą starać się rolnicy, którzy 
ponieśli straty spowodowane przez 
co najmniej jedną z następujących 
klęsk żywiołowych: powódź, deszcz 
nawalny, suszę, przymrozki wiosen-
ne, ujemne skutki przezimowania, 
obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, 
huragan, uderzenie pioruna. Ponad-
to o taką pomoc będą mogli wnios
kować rolnicy, którym powiatowy 
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Przedstawiciele Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej – wiceprezes zarządu 
Zbigniew Stajkowski oraz Andrzej 
Przepióra – wzięli udział w pierwszej 
części projektu „Integracja ogniw 
wielkopolskiego agrobiznesu oraz 
jego otoczenia”. Inicjatorem projektu 
jest prof. Wawrzyniec Czubak, a pro-
jekt jest realizowany w ramach Kra-
jowej Sieci Wsparcia Obszarów Wiej-
skich. Uczestnikami spotkania byli 
rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, 
dziennikarze, przedstawiciele Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oraz Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu, a także człon-
kowie grup producentów rolnych.

Strategicznym celem projektu 
jest stworzenie silnego i efektywne-
go klastra rolnospożywczego o re-
gionalnym, wielkopolskim zasięgu 
i promowanie w ten sposób żywno-
ści produkowanej w Wielkopolsce. 
Podczas pierwszego spotkania pro-
jektowego dr hab. Joanna Wiśniew-
skaPaluszak przedstawiła teore-
tyczne podstawy współpracy pod-
miotów w agrobiznesie, wskazując 
na praktyczne korzyści takiej współ-
pracy oraz olbrzymie znaczenie ko-
munikacji w podejmowaniu działań 
integracyjnych. Inicjator projektu, 

> dokończenie na str. 8

lekarz weterynarii nakazał, w dro-
dze decyzji, zabicie świń lub znisz-
czenie zwłok świń w celu zwalcza-
nia ASF.

Wsparcie to jest uzależnione od 
powstania w gospodarstwie szkód 
spowodowanych przynajmniej przez 
jedną z wymienionych klęsk bądź 
strat spowodowanych wystąpie-
niem ASF, jeżeli miały one miej-
sce w roku, w którym jest składa-
ny wniosek o przyznanie pomo-
cy lub w co najmniej jednym roku 
z dwóch lat poprzedzających rok 
składania wniosku o przyznanie po-
mocy. O pomoc mogą ubiegać się 
rolnicy, którzy w związku z wystą-
pieniem zdarzeń losowych w da-
nym roku kalendarzowym ponieśli 
straty w uprawach rolnych, zwie-
rzętach gospodarskich czy rybach 
w wysokości co najmniej 30% śred-
niej rocznej produkcji rolnej w go-
spodarstwie z 3 lat poprzedzających 
rok, w którym wystąpiła szkoda, 

albo z 3 lat w okresie pięcioletnim 
poprzedzającym rok, w którym wy-
stąpiła szkoda, z pominięciem roku 
o najwyższej i najniższej produkcji 
w gospodarstwie oraz jeżeli straty 
dotyczą składnika gospodarstwa, 
którego odtworzenie wymaga po-
niesienia kosztów kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem. Wysokość 
poniesionych strat, jakie powstały 
w gospodarstwie rolnika, określa 
komisja powołana przez wojewodę 
(tzw. protokoły suszowe).

W przypadku wystąpienia ASF 
o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, 
którym powiatowy lekarz wetery-
narii nakazał w drodze decyzji zabi-
cie świń lub zniszczenie zwłok świń 
w celu zwalczania ASF, a w dniu 
wydania tej decyzji świnie, któ-
rych dotyczyła ta decyzja, stano-
wiły co najmniej 30% świń będą-
cych w posiadaniu rolnika. Ponad-
to, w siedzibie stada, w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z 2 kwiet-

nia 2004 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt, w której prze-
bywały świnie objęte ww. decyzją, 
po jej wykonaniu rolnik nie może 
utrzymywać świń, których doty-
czyła ta decyzja. Pomoc może być 
przyznana na inwestycje odtwarza-
jące zniszczone składniki gospo-
darstwa – w przypadku wystąpie-
nia klęsk żywiołowych. Gdy mowa 
o wystąpieniu ASF, wtedy wsparcie 
może dotyczyć inwestycji zgodnych 
z katalogiem kosztów kwalifikowal-
nych określonych w rozporządzeniu 
MRiRW, ale innych niż związane 
z produkcją świń. 

Maksymalna kwota wsparcia, 
jaką może otrzymać rolnik na „In-
westycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej” w całym okresie 
realizacji PROW 2014–2020, wyno-
si do 300 tys. zł i nie może przekro-
czyć poziomu 80% kosztów kwalifi-
kowalnych. Pomoc może być przy-
znawana do wysokości limitu okre-

ślonego dla gospodarstwa i benefi-
cjenta.

W przypadku wystąpienia zda-
rzeń losowych, jeżeli zniszczeniu 
uległ składnik gospodarstwa, który 
był ubezpieczony, wysokość pomo-
cy w odniesieniu do odtwarzanego 
składnika pomniejsza się o kwotę 
odszkodowania uzyskanego z tytu-
łu jego ubezpieczenia. W sytuacji 
gdy rolnik nie zawarł umowy obo-
wiązkowego ubezpieczenia upraw, 
zgodnie z przepisami ustawy 
z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich, ważnej na dzień wystąpienia 
szkody w gospodarstwie, a będzie 
ubiegał się o pomoc na odtworzenie 
plantacji chmielu, sadów, planta-
cji krzewów owocowych gatunków 
owocujących efektywnie dłużej niż 
5 lat, kwotę pomocy na odtworzenie 
tego składnika pomniejsza się o po-
łowę. WIR

Źródło: MRiRW, ARiMR

Rekompensata za przekazanie gospodarstwa
Rolnik może uzyskać rekompensa-

tę za przekazanie gospodarstwa. Jed-
nak nie wszyscy mogą ją otrzymać. 
Z tego programu mogą skorzystać 
tylko ci rolnicy, którzy uczestniczą 
w tzw. systemie dla małych gospo-
darstw i zdecydują się zakończyć swo-
ją działalność rolniczą oraz przekazać 
lub sprzedać swoją ziemię innemu rol-
nikowi. Osoba taka może od 30 wrześ
nia do 29 października br. ubiegać się 
w ARiMR o specjalną rekompensatę 
z PROW na lata  2014–2020. Wnioski 
są przyjmowane w biurach powiato-
wych Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

O pomoc może ubiegać się rol-
nik prowadzący działalność rolni-
czą,  który jest wpisany do ewiden-

cji producentów prowadzonej przez 
ARiMR, uczestniczący w systemie 
dla małych gospodarstw w ramach 
płatności bezpośrednich. Jednym 
z warunków uzyskania premii jest 
przekazanie przez rolnika posiada-
nego gospodarstwa (tj. gruntów rol-
nych oraz zwierząt) na powiększenie 
innego gospodarstwa lub innych go-
spodarstw. Gospodarstwo powięk-
szone na skutek przejęcia gruntów od 
rolnika wnioskującego o rekompen-
satę musi osiągnąć powierzchnię co 
najmniej równą średniej powierzch-
ni gospodarstwa rolnego w kraju 
(lub w województwie, jeżeli średnia 
wielkość liczona dla danego woje-
wództwa jest mniejsza niż w kraju). 
Przekazanie gospodarstwa musi być 

trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na 
podstawie umowy sprzedaży albo 
umowy darowizny. Ponadto rolnik 
przejmujący grunty musi zobowiązać 
się, że będzie na nich prowadził dzia-
łalność rolniczą przez co najmniej 
5 lat. Rolnik przekazujący swoje go-
spodarstwo może zachować na włas
ne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha 
gruntów rolnych.

Premia za przekazanie gospo-
darstwa wypłacana jest jednorazo-
wo, a jej wielkość ustalana w opar-
ciu o kwotę przyznaną rolnikowi 
w ramach systemu dla małych go-
spodarstw w 2015 r., czyli w roku 
przystąpienia do tego systemu. Wy-
sokość wsparcia wylicza się jako 
iloczyn 120% tej kwoty i liczby lat 

kalendarzowych obejmujących okres 
od daty przekazania gospodarstwa 
do końca roku 2020. Oznacza to, że 
rolnik przekazujący gospodarstwo 
w 2019 r. otrzyma dwukrotność 120% 
płatności dla małych gospodarstw, 
czyli łącznie 240% przyznanej wów-
czas kwoty.

Gdy rolnik otrzyma premię, 
przez 5 lat, licząc od dnia przeka-
zania gospodarstwa, nie może on 
podlegać ubezpieczeniu w KRUS 
oraz nie może prowadzić działalno-
ści rolniczej. Może za to ubiegać się 
w ARiMR o premię na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej z PROW 
2014–2020 i założyć własną firmę.

WIR
Źródło; MRiRW, ARiMR

Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia
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Profesor Wawrzyniec Czubak podkreślił znaczenie stworzenia silnego i efek-
tywnego klastra rolno-spożywczego o regionalnym, wielkopolskim zasięgu 
i promowanie w ten sposób żywności produkowanej w Wielkopolsce
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Poczty sztandarowe, a w głębi poczet sztandarowy Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej

Wielkopolanie z wieńcem dożynkowym wśród delegacji z wieńcami

Dożynki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dożynki Prezydenckie w Spale 2019

Delegacja i poczet sztandarowy 
z powiatu rawickiego miały zaszczyt 
reprezentować Wielkopolską Izbę 
Rolniczą na tegorocznych Dożyn-
kach Prezydenckich w Spale. W skład 
pocztu sztandarowego weszli: Łu-
kasz Rojda – przewodniczący Rady 
Powiatowej WIR w Rawiczu, Fabian 
Małecki – członek RP WIR w Rawi-
czu oraz Dariusz Niwczyk – członek 
RP WIR w Rawiczu. Uroczystość 
odbyła się w niedzielę 15 września. 
Obchody święta plonów rozpoczęły 
się mszą świętą w intencji rolników, 

która odprawiona została w kaplicy 
polowej Armii Krajowej. W uroczy-
stej mszy świętej uczestniczył prezy-
dent RP Andrzej Duda z małżonką, 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski, a także parla-
mentarzyści i samorządowcy.

Przed mszą świętą para prezy-
dencka spotkała się z delegacjami 
wieńcowymi, aby podziwiać tra-
dycyjne wieńce dożynkowe, które 
wzięły udział w konkursie zorgani-
zowanym pod patronatem prezyden-
ta RP. Pierwsze miejsce w konkursie 

zajął wieniec z województwa święto
krzyskiego, drugie – z lubelskiego, 
a trzecie – z Wielkopolski, wyko-
nany przez mieszkańców powiatu 
ostrowskiego. 

Po mszy świętej para prezydenc-
ka wraz z korowodem dożynkowym 
przeszła na stadion Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich w Spale, gdzie 
Państwowy Zespół Ludowy „Ma-
zowsze” poprowadził ceremoniał do-
żynkowy. Starostami dożynek byli 
Adriana Harhaj z województwa war-
mińskomazurskiego i Zbigniew Ka-

szuba z województwa pomorskiego. 
Podczas wystąpienia prezydent An-
drzej Duda podziękował rolnikom 
za trud ich ciężkiej pracy i służbę dla 
polskiego społeczeństwa w trudnym 
dla polskiego rolnictwa czasie. 

Dla uczestników uroczystości do-
żynkowych przygotowane zosta-
ło Miasteczko Regionów, w którym 
swoje stoiska prezentowały wszystkie 
województwa oraz partnerzy doży-
nek. Święto plonów zakończyła Gala 
Muzyki Disco.

Michał PAWLICZUK 

W ramach obchodów stulecia Aka-
demickich Studiów RolniczoLeś
nych 13 września br. odbyły się uro-
czystości dożynkowe Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu w Rol-

niczym Gospodarstwie Doświad-
czalnym w Swadzimiu. W uroczy-
stościach dożynkowych wziął udział 
wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej Zbigniew Stajkowski. Impreza 

odbyła się pod patronatem medial-
nym „Siewcy Wielkopolskiego”. Ofi-
cjalnie uroczystość otworzył dyrek-
tor RGD w Swadzimiu Jerzy Kacz-
marek.

Obrzęd dożynkowy w bardzo 
barwny i żywiołowy sposób zapre-
zentował Zespół Pieśni i Tańca Lu-
sowiacy. Chlebem z tegorocznych 
ziaren, otrzymanym od starostów 

prof. Czubak, zaprezentował swoją 
koncepcję stworzenia takiego kla-
stra na bazie doświadczeń rumuń-
skich oraz badań rynkowych wska-
zujących na rosnące zainteresowanie 
klientów produktami regionalny-
mi przy jedno czesnym braku sku-
tecznej promocji takich produktów. 
Aleksander Bomberski z Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie 
przedstawił zasady i doświadczenia 
działania „Współpraca” finansowa-
nego w ramach PROW 2014–2020. 
To działanie mogłoby sfinansować 
pierwsze wspólne działania w ra-
mach nowo utworzonego klastra. 

W drugiej części spotkania jego 
uczestnicy w dyskusji pozytywnie 
odnieśli się do samej idei współ-
pracy, wskazując na dobre i złe do-
świadczenia dotychczasowych prób 

integracji rolnictwa w naszym regio-
nie. Dyskutowano o kliencie i jego 
potrzebach, destrukcyjnej roli sie-
ci detalicznych, rozpoznawalności 

produktów na rynku i chaosie infor-
macyjnym, przed którym stoi klient, 
wybierając produkty spożywcze. 
Wnioski dyskusji pokazały, że do-

brze zorganizowany klaster, oparty 
na wiarygodnych partnerach, zaufa-
niu, komunikacji i finansowaniu ze-
wnętrznym na start ma szanse pod-
jąć te wyzwania z sukcesem w po-
staci wzmocnienia pozycji rolników 
z Wielkopolski na rynku i ich zy-
sków z produkcji rolnej. 

Projekt będzie kontynuowany 
w formie dwudniowego wyjazdu 
studyjnego do różnych podmiotów 
agrobiznesu oraz kontynuacji dys-
kusji w celu powołania klastra. Kon-
cepcja projektu jest jak najbardziej 
zbieżna z działaniami Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, która prowadzi 
już szereg działań wspierających za-
równo integrację producentów rol-
nych i tworzenie grup producenc-
kich, jak i wspomaga i promuje lo-
kalne, wielkopolskie produkty rolne 
i spożywcze. 

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 7
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Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi o potrzebach klienta, de-
strukcyjnej roli sieci detalicznych, rozpoznawalności produktów na rynku
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Wielkopolska Wieś Zaprasza 2019
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Stoisko Stowarzyszenia KLARStoiska kół gospodyń wiejskich

Po raz kolejny w Gołaszynie koło 
Bojanowa 14 września br. odbyła się 
impreza „Wielkopolska Wieś Zapra-
sza”. Współorganizatorem wyda-
rzenia była Wielkopolska Izba Rol-

nicza, którą reprezentował prezes 
WIR i zarazem poseł na Sejm RP 
Piotr Walkowski oraz delegaci Rady 
Powiatowej WIR w Rawiczu. Wśród 
zaproszonych gości był wicesta-

rosta rawicki Jakub Moryson oraz 
samorządowcy z powiatu rawickie-
go: burmistrz Miejskiej Górki Ka-
rol Skrzypczak, burmistrz Jutrosi-
na Romuald Krzyżosiak, burmistrz 

Bojanowa Maciej Dubiel oraz wójt 
gminy Pakosław Piotr Skrzypek. 
Uroczystego otwarcia imprezy do-

> dokończenie na str. 10

dożynek – dr Moniki BartosSpy-
chały, dyrektor Zakładu Doświad-
czalnoDydaktycznego Uprawy Roli 
i Roślin, oraz Jerzego Kaczmarka, 
dyrektora Rolniczego Gospodar-
stwa Doświadczalnego Swadzim – 
prof. dr hab. Jan Pikul, rektor UPP, 
podzielił się z uczestnikami uroczy-
stości. 

Tak zacna uroczystość była rów-
nież okazją do wręczenia medali i od-
znaczeń. Zofia Szalczyk, w imieniu 
samorządu województwa wielkopol-
skiego wręczyła JM Rektorowi UPP 
prof. dr. hab. Janowi Pikulowi od-
znakę honorową „Za zasługi dla wo-
jewództwa wielkopolskiego”. O od-
znaczenie to dla JM Rektora Uniwer-
sytetu Przyrodniczego wnioskował 
prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski. Jak czytamy w uza-

sadnieniu wniosku, to zaszczytne ho-
norowe wyróżnienie przyznane zosta-
ło za wybitne osiągnięcia z zakresu 
technologii żywności i żywienia oraz 
zaangażowanie w realizację przedsię-
wzięć i inicjatyw kulturalnych z in-
stytucjami na terenie województwa 
wielkopolskiego w celu promowania 
uniwersyteckiej nauki i kultury. Zofia 
Szalczyk przekazała również na ręce 
JM Rektora list gratulacyjny od mar-
szałka województwa wielkopolskiego 
Marka Woźniaka.

W dalszej części dożynek wręczo-
ne zostały odznaki honorowe „Za-
służony dla rolnictwa” nadawane 
przez ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi. O odznaczenia te dla zasłu-
żonych osób społeczności akade-
mickiej w dziedzinie rolnictwa roz-
woju wsi również wystąpił prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski, a wręczył je wiceprezes 
Zbigniew Stajkowski. Odznaczenia-
mi uhonorowani zostali: Zbigniew 
Wacław z Rolniczego Gospodarstwa 
Doświadczalnego Swadzim, Rado-
sław Świergiel z Rolniczego Gospo-
darstwa Doświadczalnego Brody 
oraz z RolniczoSadowniczego Go-
spodarstwa Doświadczalnego Przy-
broda: Włodzimierz Łuczak i Jacek 
Pietrzak.

Wiceprezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej pogratulował wszystkim 
wyróżnionym. Podkreślił ważność 
łączenia nauki z praktyką, wprowa-
dzania nowych rozwiązań technicz-
nych i technologicznych do prakty-
ki. Nowe pomysły przyczyniają się 

do lepszej wydajności produkcji rol-
nej, zmniejszają jej koszty, jednocześ
nie zwiększając plony i osiągnięcia, 
zwłaszcza w produkcji zwierzęcej. 
Wiceprezes wskazał też na rolę, jaką 
odgrywa uczelnia w kształceniu mło-
dych rolników na kierunkach rol-
niczych, (...) którzy za chwilę zastą-
pią rolników w prowadzeniu gospo-
darstw. 

Zbigniew Stajkowski wyraził rów-
nież zadowolenie z dotychczasowej 
współpracy pomiędzy Wielkopol-
ską Izbą Rolniczą a Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu. Obec-
nie jesteśmy współpartnerami du-

żego międzynarodowego projektu 
o nazwie Inno4Grass. Wyraził tak-
że nadzieję na przyszłość w kwestii 
dalszej, jeszcze lepszej współpracy na 
niwie rolniczej zarówno w teorii, ale 
przede wszystkim w praktyce.

Gdy zakończyła się część oficjalna 
uroczystości dożynkowych, goście 
wysłuchali koncertu zespołu Swi-
ng & Classic Quartet, a po koncer-
cie zwiedzili Rolnicze Gospodarstwo 
Doświadczalne Swadzim. Gospodar-
stwo pochwaliło się swoimi osiąg
nięciami, pokazało, czym się zajmu-
je, czego uczy studentów – młodych 
adeptów sztuki rolniczej.  WIR
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Wieniec dożynkowy

Misternie wykonany wieniec dożynkowy – symbol zakończenia żniw
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Jesień to czas zbiorów ziemniaków, 
w Wielkopolsce nazywanych pyrami. 
Nasz region przez lata był liderem 
w produkcji tego warzywa i chociaż 
dziś już nie przoduje w ich uprawie, 
to nazwa Pyrlandia stała się dzie-
dzictwem Wielkopolski. 

Pyry odgrywały znaczącą rolę 
w wielkopolskiej kuchni i rolnictwie. 
Dziś jest już inaczej, ale w dalszym 
ciągu na przełomie września i paź-
dziernika często są organizowane fe-
stiwale, święta i dni pyry.

Jedno z takich wydarzeń odbędzie 
się 11 października 2019 na południu 
województwa w Ostrzeszowie. Po-
mysłodawcą organizacji Dnia Pyra 
jest Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni 
PolskoNorweskiej w Ostrzeszowie. 
Inicjatywę wspierać będzie Wielko-
polska Izba Rolnicza. Wydarzenie 
ma na celu zwrócenie uwagi na walo-
ry odżywcze pyr, rozbudzanie wśród 
młodzieży kulinarnego patriotyzmu, 
a także zapoznanie się z bogactwem 
tradycji naszego regionu. 

Obecne trendy kulinarne idą 
w kierunku zdrowej żywności, sta-
wiając na regionalizm i mimo że 
ziemniaków mamy pod dostatkiem, 
coraz częściej eliminujemy je z na-
szej diety. Jednak chcąc zastąpić eg-
zotycznym ryżem nasze pyry, warto 
pamiętać o ich wartościach odżyw-
czych.

Kaloryczność ziemniaków jest 
porównywalna z kalorycznością 
czereśni czy winogron i wynosi 
69–85 kcal/100 g, dlatego do lamusa 
można odłożyć mit o tuczących py-

rach. Wartość kaloryczna ryżu i kasz 
jest 4–5krotnie większa – średnio 
jest to 340 kcal. Ziemniaki są łatwo
strawne, a zawarte w nich substancje 
odżywcze łatwo przyswajalne. 

Węglowodany zawarte w ziemnia-
kach są nie tylko doskonałym źró-
dłem energii, zwiększają także stę-
żenie hormonu szczęścia – seroto-
niny, poprawiając tym samym nasze 
samo poczucie. Pyry mają niewiele, 
bo około 0,1% tłuszczu. Działają za-
sadotwórczo, dzięki czemu neutra-
lizują kwasotwórcze oddziaływanie 
na organizm mięsa, które dobrze 
się komponuje na talerzu z ziemnia-
kami. W skład suchej masy bulwy 
ziemniaka wchodzi głównie skrobia, 
której zawartość zależy od odmia-
ny i waha się w granicach 11–18,3%. 
Pod wpływem wysokiej temperatury 
w trakcie gotowania, pieczenia czy 
smażenia skrobia ulega skleikowa-
niu, co powoduje, że jest całkowicie 
i szybko trawiona. Jej strawność ob-
niża się po retrogradacji, co nastę-
puje w wyniku wystudzenia. Białko 
ziemniaka, co prawda, nie jest peł-
nowartościowe, ale charakteryzuje 
się wysoką wartością odżywczą. Za-
wiera aminokwasy egzogenne, takie 
jak leucyna, lizyna, fenyloalanina, 
treonina, których organizm czło-
wieka sam nie potrafi syntetyzować. 
Pyry to także źródło błonnika po-
karmowego ułatwiającego trawienie 
i odpowiadającego za prawidłową 
perystaltykę jelit. Błonnik pomaga 
w problemach z trawieniem, biegun-
kami i zaparciami. 

Niezwykle ważna z punktu wi-
dzenia konsumentów jest zawartość 
w ziemniakach cennych witamin: 
A, C oraz z grupy B (B1, B2, B3 i B6), 

wśród których najwięcej jest wita-
miny C. Jest ona silnie działającym 
przeciwutleniaczem rozpuszczalnym 
w wodzie, chroni organizm przed 

konała dyrektor WODR w Poznaniu 
Wiesława Nowak. 

W tym roku zmieniono formułę 
imprezy, tak by koła gospodyń wiej-
skich z południowej wielkopolski 
mogły zaprezentować swoje osiąg
nięcia i dorobek kulturowy. Do-
datkowo koła gospodyń zaproszone 
zostały do udziału w dwóch kon-
kursach: „Fartuszek wielkopolskiej 
gospodyni” i „Stroik dekoracyjny 
na stół z jesiennych darów natury”. 
Powiat rawicki w tej rywalizacji re-
prezentowały panie z Pomocna, Du-
bina, Woszczkowa i Kawcza. 

Swoją ofertę zaprezentowały także 
gospodarstwa agroturystyczne oraz 
szkoły rolnicze z południowej Wiel-
kopolski.

W związku z tym, że w ramach 
tegorocznej edycji imprezy zre-
zygnowano z konkursów kulinar-

nych, stoisko Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, na którym częstowano 
lokalnymi potrawami, cieszyło się 
dużym zainteresowaniem odwie-
dzających. Wzorem lat ubiegłych 
WIR stanęła na wysokości zadania, 

wydając ponad dwa tysiące porcji 
„sojówki”, kaszanki z pyrą, gzi-
ka z pyrą, różnego rodzaju sałatek 
oraz parówki i białej kiełbasy wiel-
kopolskiej.

Michał PAWLICZUK

> dokończenie ze str. 9

Docenić wielkopolską pyrę
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Smakowita zupa z soi serwowana na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
znalazła wielu amatorów

Wystąpienie prezesa WIR

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej składa serdeczne podzięko-
wania za pomoc w organizacji sto-
iska WIR Panom Zbigniewowi Gą-
siorowi oraz Janowi Zającowi.
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chorobami nowotworowymi i choro-
bami układu krążenia. Spożycie oko-
ło 200 g ziemniaka pokrywa dzienne 
zapotrzebowanie organizmu dorosłe-
go człowieka na witaminę C w około 
50%, B6 – w 25%, a pozostałych wi-
tamin – w 10–15% oraz składników 
mineralnych – w granicach 12–30%.

Zaznaczyć trzeba, że w ziemnia-
kach znajduje się dużo potasu oraz 
magnezu. Potas reguluje pracę serca 
i obniża ciśnienie tętnicze krwi, zaś 
magnez, jak wiadomo, jest budulcem 
zębów i kości. Duża ilość tego pier-
wiastka w diecie może być niewskaza-
na w przypadku osób z niewydolno-
ścią nerek. Pyrki zawierają też wapń, 
żelazo, fosfor, jod, miedź i cynk.

Odmiany wczesne ziemniaków 
odznaczają się mniejszą kaloryczno-
ścią, jednocześnie zawierają więcej 
witaminy C, ale mniej potasu i fos-
foru oraz witamin B1 i B6. Wartość 
żywieniowa ziemniaków zależy od 
grubości obierania, dlatego przygo-
towując pyry na obiad, pamiętać na-
leży, że najcenniejsze składniki znaj-
dują się tuż pod skórką. Najmniej-
sze straty składników odżywczych 
w trakcie obróbki termicznej uzyska-
my, gotując lub piekąc bulwy ziem-
niaka razem ze skórką, ewentualnie 
gotując cienko obrane na parze lub 
w małej ilości wody. Dobrze jest też 
gotować ziemniaki bezpośrednio po 
obraniu, gdyż przechowując je w wo-
dzie, tracimy dużo cennych witamin. 
W trakcie obróbki termicznej traci-
my składniki odżywcze: 

 ■ 20% – podczas gotowania pyr w łu-
pinach,
 ■ 25% – gotując obrane pyry na parze,
 ■ 45% – podczas smażenia, 
 ■ 54% – gotując obrane w wodzie.
Smażone pyry są za to bardzo kalo-

ryczne, dlatego najlepiej ograniczać 
je w diecie.

Pyry pomagają także wzmocnić 
odporność i zatroszczyć się o piękną 
cerę. W tym celu wiele osób spoży-
wa sok z ziemniaka uzyskanego za 
pomocą sokowirówki. Tak uzyskany 
sok gotuje się, usuwając tym samym 
szkodliwe dla organizmu substan-
cje, jak np. glikoalkaloidy (solanina 
i chakoniny). Nie zaleca się spożywa-
nia większych ilości soku z ziemnia-
ka niż ta, którą uzyska się z wyciśnię-
cia jednego kartofla.

Sok z surowego ziemniaka zawiera 
składniki mineralne i witaminy, któ-
re mogą mieć korzystny wpływ na 
nasz organizm. Ze względu na wła-
ściwości oczyszczania skóry głowy 
jest stosowany w pielęgnacji włosów. 
Jako naturalny przeciwutleniacz jest 
popularnym specyfikiem na infekcje 
i przeziębienia.

 Maria DERESIŃSKA 

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz 
z Wielkopolskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Poznaniu 
oraz Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie Oddział w Poznaniu 
w listopadzie i grudniu organizuje 
bezpłatne szkolenia „Normy i wymo-
gi wzajemnej zgodności”. Tematyka 
szkoleń obejmuje m.in. zagadnienia 
związane z:

 ■ środowiskiem, zmianami klimatu, 
utrzymaniem gruntów w dobrej 
kulturze rolnej;
 ■ ochroną wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem powodowanym 
przez azotany pochodzenia rolni-

czego z uwzględnieniem zmian 
wynikających z ustawy Prawo 
wodne;
 ■ zdrowiem publicznym ludzi, zdro-
wiem zwierząt i zdrowotnością 
roś lin (ze szczególnym uwzględ-
nieniem kwestii problematycz-
nych, takich jak: zgłaszanie zda-
rzeń, prawidłowe prowadzenie do-
kumentacji),

 ■ dobrostanem zwierząt.
Spotkania kierowane są do rolni-

ków, właścicieli lasu, domowników 
rolnika, osób zatrudnionych w rol-
nictwie oraz młodych rolników.

Zainteresowanych wzięciem 
udziału w szkoleniach prosimy 
o kontakt z biurami powiatowymi 
WIR – wir.org.pl/biurawir.

Biuro WIR

Normy wzajemnej zgodności – szkolenia

 

 

III OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA  
 

Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi 

Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych  
w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego 

 

19 listopada 2019 r. 
Włoszakowice k. Leszna, Hotel Toscania 

 
 
 

PROGRAM: 
 Realne możliwości zwiększenia udziału śruty rzepakowej w żywieniu drobiu  
 Możliwości zastąpienia śruty sojowej paszami rzepakowymi w żywieniu bydła opasowego 
 Certyfikacja żywności i pasz non-GMO  
 Bilans białka paszowego w Polsce. Korzyści i obciążenie wynikające z dywersyfikacji źródeł  

           zaopatrzenia w białko z perspektywy branży paszowej 
 

PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MERYTORYCZNY: PARTNERZY: 

ORGANIZATORZY: 
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IV

Strategia wprowadzania systemów uproszczonej i precyzyjnej uprawy  
w warunkach ekstremów pogodowych

Wyzwania dla technologii uprawy oraz ewidencji zabiegów i prac w obliczu 
presji na rzecz działań prośrodowiskowych

Hodowla i produkcja warchlaków największym wyzwaniem 
dla ekonomicznej produkcji świń w Polsce i w Europie

Mleko: opłacalność produkcji w kontekście zmian klimatycznych (brak paszy) 
a presja ze strony konsumentów i obrońców środowiska

Sesja dla młodych rolników: Wieś – świetnym miejscem dla młodych, 
gdzie warto zostać, pracować i się rozwijaćno
wo

ść

SESJE TEMATYCZNE

Globalizacja rynków rolnych a wyzwania środowiskowe 
dla europejskiego rolnictwa – jak to pogodzić?

Handel na coraz bardziej otwartych rynkach 
– czy Europa ze swoją polityką środowiskową sprzyja 
konkurencyjności własnego rolnictwa?

SESJA GŁÓWNA

IV

Szczegóły i zapisy: 
forum.topagrar.pl

Czekamy na Ciebie!

Partnerzy
sesji głównej:

Partnerzy
sesji tematycznych:

Poczęstunek 
regionalny 
od 9.00 

20 listopada 2019
Poznań, MTP,
Sala Ziemi
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