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Czy susza ustąpiła?
Przełom maja i czerwca przy-

niósł wielkopolskim uprawom dłu-
go oczekiwane opady deszczu. Wy-
daje się, że zagrożenie suszą minęło. 
Gdy jednak zapoznamy się z czwar-
tym już raportem Systemu Monito-
ringu Suszy Rolniczej (SMSR), do-
wiemy się, że mimo opadów zagro-
żenie suszą obejmujące na początku 
czerwca ponad połowę powierzch-
ni naszego województwa znacząco 
zmalało i ogranicza się obecnie do 
kilkudziesięciu gmin, głównie w po-
wiatach obornickim, szamotulskim, 
nowotomyskim, międzychodzkim 
i wolsztyńskim. Zupełnie inna jest 
sytuacja w południowo-wschodniej 
Wielkopolsce. Tam w okresie wege-
tacyjnym nie odnotowano niedobo-
rów wody, a po ostatnich ulewach 
jest jej nawet zbyt dużo. Wezbrany 
nurt rzeki Barycz oraz utrzymujące 
się na łąkach i polach zastoiska wody 
uniemożliwiają zbiór siana w powia-
tach ostrowskim, ostrzeszowskim, 
kolskim i gnieźnieńskim. 

Opracowania tworzone w ramach 
SMSR wskazują, że susza nadal wy-
stępuje w trzech województwach: 
zachodniopomorskim, lubuskim 
i wielkopolskim. Mapa zasięgu su-
szy rolniczej rysuje w Wielkopolsce 
wyraźną granicę biegnącą z połu-
dniowego zachodu przez centrum 
na północ, od której na zachód su-
sza notowana jest przede wszyst-
kim w zbożach jarych. Część regio-
nu obejmująca obszary południo-

wo-wschodnie może być spokojna 
o plony, o ile do żniw nie wystąpią 
gwałtowne zjawiska atmosferyczne, 
które na szczęście zwykle pojawiają 
się tylko lokalnie. Jak dotąd, szko-
dy wywołane gradobiciem notowane 
są w powiatach gnieźnieńskim, kol-
skim i ostrzeszowskim.

Próba prognozy plonowania wiel-
kopolskich upraw wskazuje, że sta-
tystycznie powinny być one na 
przeciętnym poziomie. Ale w roku 
bieżącym z pewnością wystąpią 
bardzo duże dysproporcje pomię-
dzy południowo-wschodnią Wiel-
kopolską, gdzie plony mogą być na-
wet rekordowe, a obszarami, na któ-
rych nadal występuje zjawisko su-
szy. Niestety, wszystko wskazuje na 
to, że rolnicy, którzy poniosą straty 
z powodu tegorocznej suszy, poza 
ofertą preferencyjnego kredytu na 
wznowienie produkcji, nie będą 
mogli liczyć na bezzwrotną pomoc 
państwa, nazywaną wśród rolników 
„do hektara”. Już teraz rząd wyraź-
nie sygnalizuje, że z powodu wzmo-
żonych wydatków wymuszonych 
sytuacją pandemiczną wsparcie rol-
ników w roku bieżącym będzie bar-
dzo ograniczone.

Na początku czerwca br. rząd 
przyjął zmianę procedur związa-
nych z szacowaniem skutków su-
szy. Ich wprowadzenie zakłada bar-
dzo duże odciążenie powoływanych 
przez wojewodów komisji klęsko-
wych, gdyż zarówno wnioskowanie 

o oszacowanie, jak i samo określenie 
wysokości strat dokonywane będzie 
za pomocą aplikacji internetowej, 
którą opracuje Ministerstwo Cyfry-
zacji. Zakłada się, że poszkodowany 
rolnik, logując się do aplikacji, po-
bierze dane o uprawach, które podał 
we wniosku obszarowym, wygene-
ruje wniosek, który następnie zo-
stanie porównany z danymi pocho-
dzącymi z SMSR. W ten sposób, bez 
udziału komisji powstanie protokół 
strat, który również elektronicznie 
zostanie przekazany do akceptacji 
wojewody. W dotychczasowy sposób 
szacowane będą skutki pozostałych 
klęsk oraz kontrolnie kilka procent 
wniosków suszowych.

Poza oczywistymi zaletami, przy-
jęte rozwiązanie pozbawia możli-
wości ubiegania się o pomoc tych 
rolników, którzy nie wnioskują do 
ARiMR o dopłaty obszarowe. Za-
pewne nie ma ich zbyt wielu, nie-
mniej jednak jest to poważne naru-
szenie konstytucyjnej zasady rów-
ności obywateli. Kolejna obawa 
wynika z konieczności podpisania 
wniosku elektronicznym podpisem 
zaufanym. Niewielu rolników po-
siada taki podpis, pomijając kwe-
stię pewnej biegłości w posługiwa-
niu się aplikacjami komputerowymi 
czy w ogóle posiadania kompute-
ra lub smartfonu. Rozporządzenie, 
co prawda, przewiduje możliwość 
udzielenia przez rolnika pełnomoc-
nictwa, ale nie wiadomo, czy liczba 

doradców świadczących takie usłu-
gi będzie wystarczająca, jakie będą 
ceny takiej usługi i co najważniejsze 
– dotąd nie udostępniono nawet wer-
sji testowej aplikacji, która pozwoli-
łaby się z nią zapoznać.

Na szczęście widmo wystąpie-
nia suszy o zasięgu podobnym do 
ubiegło rocznego się oddaliło. Można 
więc przypuszczać, że liczba wnios-
ków, które złożą rolnicy, nie spo-
woduje przeciążenia nowego syste-
mu. Wydłuży się też okres składa-
nia wniosków. Graniczny termin to 
15 października. Jest to okres prowa-
dzenia monitoringu suszy. Aplika-
cja sama określi stopień uszkodzenia 
uprawy na podstawie danych gene-
rowanych przez SMSR.

Rolnicy muszą jednak pamiętać, 
że szkody wyrządzone w uprawach 
przez klęski inne niż susza szaco-
wane są przez komisje w dotychcza-
sowy sposób. W ostatniej dekadzie 
czerwca przeszły nad Wielkopolską 
fale nawalnego deszczu, wichury czy 
gradobicia. Te ostatnie wyrządziły 
szkody w powiatach gnieźnieńskim, 
kolskim i kępińskim. Ulewne desz-
cze i wichury spowodowały lokal-
ne wylegnięcia zbóż i rzepaku. Po-
szkodowanym rolnikom zwracamy 
uwagę na konieczność niezwłoczne-
go zgłaszania wystąpienia szkód do 
urzędów gmin, by komisje klęskowe 
jeszcze przed żniwami mogły osza-
cować wysokość strat.

Kornel PABISZCZAK

Odmrażanie rynków rolnych
Nie tak dawno publikowaliśmy 

na naszych stronach internetowych 
oraz w „Siewcy” analizy dla kilku 
podstawowych rynków rolnych. Sy-
tuacja na nich jest na tyle dynamicz-
na, że warto tę analizę uaktualnić, 
tym bardziej że wiele gospodarek 

europejskich i światowych powoli 
znosi restrykcje wywołane epidemią 
koronawirusa. Poniżej podsumo-
wanie tego, co obecnie dzieje się na 
najważniejszych z punktu widzenia 
wielkopolskich rolników rynkach 
rolnych.

Rynek mleka
Mleko – ceny skupu ustabilizo-

wały się na poziomie 1,35–1,4 zł/l, 
a w perspektywie końca roku mogą 
jeszcze wzrosnąć. Nie mamy dal-
szych sygnałów o ograniczaniu sku-
pu mleka przez mleczarnie. Komisja 

Europejska uruchomiła mechanizm 
dopłat do prywatnego przechowy-
wania mleka w proszku i masła. Ze 
względu na warunki atmosferycz-
ne (brak opadów w kwietniu) pro-

> dokończenie na str. 2
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dukcja mleka nie zaczęła się jeszcze 
rozpędzać. Rynek niemiecki, na któ-
ry eksportujemy bardzo dużo serów 
twarogowych, stabilizuje się i zaczy-
na wznawiać zamówienia. Ceny pro-
duktów mleczarskich w sieciach de-
talicznych są stabilne, poza masłem, 
którego cena spada po okresie bardzo 
wysokich cen tego produktu. 

Trzoda chlewna
Po ostrym tąpnięciu i spadku do 

poziomów nawet 3,8 zł/kg żywca 
nastąpiło chwilowe odbicie i powol-
ny wzrost ceny. Niestety, taki trend 
nie trwał długo i pomimo stabilnych 
cen w Niemczech ceny w Polsce zno-
wu zaczęły spadać. Obecnie średnia 
cena wynosi około 5,00 zł/kg żywca, 
przy dosyć dużej rozpiętości. Docho-
dzą do nas sygnały, że ze względu 
na zamknięcie rzeźni w Niderlan-
dach oraz w Niemczech do Polski 
mogą trafiać duże partie tuczników, 
co znowu zachwieje rynkiem. Podję-
liśmy już interwencję w tej sprawie. 
Naszym zdaniem, jeśli sytuacja za-
kładów mięsnych ulegnie poprawie 
pod kątem epidemiologicznym, to 

cena skupu powinna wzrastać. Chi-
ny oraz inne kraje azjatyckie ciągle 
pozostają bardzo chłonnym rynkiem 
na mięso wieprzowe. 

Żywiec wołowy
Ceny skupu żywca wołowego za-

częły rosnąć. Nie osiągają jednak 
jeszcze poziomów sprzed roku. Roz-
piętość cen jest znaczna i wynosi od 
5,20 do 9,00 zł/kg żywca i po lek-
kim wzroście znowu ceny albo stają 
w miejscu, albo spadają. Komisja Eu-
ropejska uruchomiła mechanizm do-
płat do prywatnego przechowywania 
wołowiny. Odmrażanie gospodarek 
oraz powrót gastronomii może sprzy-
jać dalszemu wzrostowi cen. 

Żywiec drobiowy
Po dramatycznej zapaści ceny lek-

ko drgnęły w górę i wynoszą około 
3,00 zł/kg żywca i nadal rosną. Drób 
jest podstawowym surowcem używa-
nym w gastronomii w całej Europie. 
Odmrażanie gospodarek oraz powrót 
gastronomii może sprzyjać dalszemu 
wzrostowi cen. Komisja Europejska 
nie przewiduje żadnej interwencji 
na rynku drobiowym. Bardzo ni-
skie ceny drobiu w sieciach (filet oko-

ło 8–9 zł/kg, ćwiartka – 2,5 zł/kg) 
świadczą o znaczącym spadku eks-
portu tego mięsa z Polski. 

Rynek warzyw i owoców
Między innymi po kilku na-

szych interwencjach MRiRW oraz 
GIS uregulowały sprawę przyjazdu 
i pracy cudzoziemców w gospodar-
stwach rolnych w Polsce. Testy CRP 
mają odbywać się na koszt budżetu 
państwa, w systemie drive-through. 
Pierwsze doświadczenia w działa-
niu tego systemu wskazują na duży 
bałagan i różne interpretowanie 
przepisów przez instytucje. Przyjaz-
dy pracowników z Ukrainy są ogra-
niczone. Wiele plantacji truskawek, 
malin czy porzeczek nie jest w stanie 
zebrać plonu w odpowiednim czasie. 
Plantatorzy podkreślają, że nie mogą 
liczyć na pracowników lokalnych 
oraz nie mogą podnieść stawek za 
pracę ze względu na niskie ceny sku-
pu owoców. Rolników ciągle oburza 
duża rozpiętość pomiędzy cenami, 
które otrzymują za sprzedany towar, 
a tymi w sklepach. Na przykład ceny 
oferowane przez odbiorców ziemnia-
ków wynoszą dzisiaj około 60 gr/kg, 
podczas gdy klienci w sklepach pła-

cą powyżej 2 zł/kg. Pojawia się coraz 
więcej ofert dla konsumentów, któ-
rzy mogą sami podjechać do rolnika 
i zebrać dla siebie owoce. Takie ofer-
ty można znaleźć na portalu urucho-
mionym przez Wielkopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego www.
wielkopolskibazarek.pl. Zachęcamy 
również do przeglądania sklepów 
internetowych prowadzonych przez 
rolników czy też grupy producen-
tów rolnych. Takim przykładem jest 
Grupa Producentów Warzyw „Chro-
bry”, która sprzedaje swoje produkty 
w Internecie: www.dobrodzieje.com. 

Zboża
Notowania pszenicy konsumpcyj-

nej z nowych zbiorów na giełdzie 
MATIFF wynoszą 184,50 euro/t. Po 
wzroście cen ich poziom utrzymuje 
się na stabilnym poziomie. Wysoki 
kurs euro sprawia, że polski eksport 
staje się atrakcyjniejszy. Komisja Eu-
ropejska prognozuje, że plony i zbio-
ry zbóż będą w tym roku wyższe 
o blisko 3% od średniej wieloletniej. 
Ta prognoza dotyczy również Polski. 
Oznaczać to może niższe ceny skupu 
zbóż, szczególnie zaraz po żniwach.

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 1

Absolutorium dla zarządu
19 czerwca 2020 roku w Poznaniu 

w Zespole Szkół Przyrodniczych ob-
radowało III Walne Zgromadzenie 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spo-
tkanie otworzył i poprowadził prezes 
WIR Piotr Walkowski, który wybra-
ny został przewodniczącym obrad. 
Sekretarzem wybrano Zbigniewa 
Stajkowskiego, wiceprezesa WIR. 
Członkowie WZ zasiedli w zde-
zynfekowanych ławach, zgodnie ze 
wszystkimi wymogami sanitarnymi 
nałożonymi z powodu rozprzestrze-
niania się SARS-Cov-2.

W pierwszej części obrad Walnemu 
Zgromadzeniu został przedstawiony 
wniosek Komisji Rewizyjnej wraz 
z obszernym uzasadnieniem o udzie-
lenie zarządowi WIR absolutorium 
za rok 2019. Walne Zgromadzenie 
udzieliło go jednogłośnie. Następnie 
uczestnicy zgromadzenia zajęli się 
zmianami w Statucie WIR, Regula-
minie Obrad Walnego Zgromadze-
nia, Regulaminie Pracy Komisji Re-
wizyjnej oraz Regulaminie Pracy Za-
rządu. Wprowadzone zmiany dotyczą 
możliwości przeprowadzenia zdal-
nych posiedzeń wyżej wymienionych 
organów Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej w razie zagrożeń uniemożliwia-
jących odbywanie posiedzeń w trady-
cyjny sposób. Zmiany te zostały przy-

jęte uchwałami Walnego Zgromadze-
nia zgodnymi z obowiązującymi Re-
gulaminem Obrad WZ i Statutem 
WIR. Walne Zgromadzenie przyjęło 
także uchwałę dotyczącą powołania 
Komisji Statutowej liczącej 11 osób.

Następnie wywiązała się dyskusja 
dotycząca aktualnych spraw, z który-
mi boryka się wielkopolskie rolnic-
two, m.in. zagrożeniem ASF i pro-
blemami hodowców trzody z tym 
związanymi, załamania się rynków 
rolnych, stanem urządzeń wodnych, 
nierównym traktowaniem rolni-
ków w tzw. tarczach antykryzyso-
wych, zagrożeniem ze strony dzia-
łań prowadzonych przez organizacje 

pseudoekologiczne i inne. Po dys-
kusji zostały przyjęte przygotowane 
wcześniej przez zarząd WIR nastę-
pujące stanowiska w sprawie:

 ■ kryzysowej sytuacji na rynkach 
rolnych,
 ■nieuwzględnienia właścicieli go-
spodarstw rolnych w kolejnych 
tarczach antykryzysowych,
 ■ niewywiązywania się przez pań-
stwo ze zobowiązań podejmowa-
nych wobec rolników poszkodowa-
nych przez klęskę suszy i inne ne-
gatywne zjawiska na rynku rolnym,
 ■ funkcjonowania obrotu nierucho-
mościami rolnymi Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa,

 ■ sposobów zwalczania ASF,
 ■ działalności organizacji pseudo-
ekologicznych i ochrony zwierząt,
 ■współpracy z PZŁ i spraw łowiec-
kich,
 ■ stanu cieków i urządzeń wodnych 
w Wielkopolsce,
 ■ strategii ogłoszonych przez Komi-
sję Europejską w zakresie Bioróż-
norodności oraz „Od pola do sto-
łu”,
 ■ ogłoszenia roku 2021 rokiem Wiel-
kopolskich Rolników.
Treść stanowisk zamieszczona jest 

na stronie www.wir.org.pl w zakładce 
stanowiska.

W drugiej części III Walne-
go Zgromadzenia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej VI Kadencji Wiktor 
Szmulewicz, prezes Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, omówił najważniej-
sze działania i inicjatywy podejmo-
wane w ostatnim czasie przez KRIR 
(szersza relacja na stronie www.wir.
org.pl).

Prezes WIR Piotr Walkowski za-
uważył, że wszystkie poruszane przez 
prezesa KRIR kwestie są zawarte 
w przyjętych wcześniej przez Walne 
Zgromadzenie stanowiskach, które 
następnie wręczył prezesowi Wikto-
rowi Szmulewiczowi. Piotr Walkow-
ski podkreślił także, że do 98% pro-
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Członkowie Walnego Zgromadzenia obradowali zgodnie z wymogami sa-
nitarnymi
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W poniedziałek 15 czerwca, po 
przeprowadzeniu badań w Państwo-
wym Instytucie Weterynarii w Pu-
ławach, została potwierdzona obec-
ność wirusa ASF w gospodarstwie 
w Ratowicach (gmina Lipno, powiat 
leszczyński). Gospodarstwo utrzy-
mywało 24 świnie. Część padła, co 
było przyczyną kontroli weteryna-
ryjnej, a te które pozostały przy ży-
ciu, zostały zlikwidowane i zutylizo-
wane, a całe gospodarstwo odkażone. 
Na razie nie wiadomo, co było źró-
dłem zakażenia. Wyznaczono rów-
nież granice strefy niebieskiej, w któ-
rej znalazło się wiele gospodarstw 
trzodowych. 

Na stronach GIW (https://bip.wet-
giw.gov.pl/asf/mapa/) zamieszczo-
na została mapa obrazująca tę strefę 
w powiatach leszczyńskim i kościań-
skim. W powiecie leszczyńskim stre-
fa obejmuje cały teren gmin Lipno 
i Osieczna oraz część gminy Włosza-
kowice położoną na wschód od dro-
gi powiatowej Boguszyn – Krzycko 
Wielkie, aż do południowej grani-
cy gminy w powiecie leszczyńskim, 
a także miasto Leszno. W powiecie 
kościańskim część gmin Śmigiel, 
Krzywiń i Kościan. Według wstęp-
nych szacunków w wyznaczonej stre-
fie utrzymuje się około 40 tys. tucz-
ników w ponad 200 gospodarstwach 
rolnych, dla których hodowla trzo-
dy chlewnej stanowi główne źródło 
utrzymania. 

W środę 17 czerwca odbyło się po-
siedzenie Powiatowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego przy Staro-
ście Leszczyńkim związane z wy-

kryciem tego pierwszego w powiecie 
leszczyńskim ogniska afrykańskiego 
pomoru świń. W posiedzeniu uczest-
niczyli m.in. starosta Jarosław Waw-
rzyniak, wicestarosta Maciej Wi-
śniewski, burmistrz gminy Osiecz-
na Stanisław Glapiak oraz wójtowie 
gmin Lipno – Łukasz Litka i Świę-
ciechowa – Marek Lorych, a tak-
że przedstawiciele gminy Włosza-
kowice i miasta Leszna, powiatowy 
lekarz weterynarii w Lesznie Jacek 
Gmerek, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Włoszakowice Tomasz Furmańczak, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma 
Borowa Jacek Napieralski, łowczy 
okręgowy Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Lesznie Piotr Napierała 
i przewodniczący Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Stani-
sław Ciesielski. Głównym prelegen-
tem spotkania był powiatowy lekarz 
weterynarii Jacek Gmerek, który po-

informował o stwierdzeniu ogniska 
ASF i podjętych działaniach, czyli 
wybiciu i utylizacji całego stada i od-
każeniu obiektów. W 10-kilometro-
wej strefie będzie obowiązywał za-
kaz przemieszczania zwierząt przez 
30 dni, a w 3-kilometrowej przez 
40 dni. Po tym czasie zostaną pobra-
ne próbki krwi – w strefie 3-kilome-
trowej z wszystkich stad, a w stre-
fie 3–10 km – z wytypowanych stad 
trzody. Jeśli wynik będzie ujemny, 
strefa zostanie uwolniona, tzn. świ-
nie będą mogły wyjechać do rzeźni 
poza strefą, ale tylko takich, które 
są uprawnione do uboju zwierząt ze 
strefy niebieskiej. Przed wyjazdem 
musi być wystawione świadectwo 
zdrowia i wykonane badanie krwi 
najpóźniej 7 dni przed transportem. 
Przemieszczenia innych świń (nie do 
uboju) będą możliwe tylko w grani-
cach strefy, za zgodą PIW. 

Jak wspólnie uznali uczestnicy po-
siedzenia, najskuteczniejszą metodą 
zwalczania ASF jest jeszcze więk-
sza niż dotychczas redukcja popula-
cji dzików roznoszących wirusa. Nic 
nie da wybijanie stad świń, jeśli cho-
roba nadal będzie roznoszona przez 
dziki. Powiatowy lekarz weteryna-
rii zaapelował do rolników o jeszcze 
większy reżim sanitarny w gospo-
darstwach, co ma znacznie ograni-
czyć możliwość rozprzestrzeniania 
się wirusa ASF. 

Wyznaczenie strefy niebieskiej 
oznacza dla rolników istotny spa-
dek cen skupu trzody chlewnej. Do-
świadczyli tego rolnicy z terenów 
wschodniej Polski, a ostatnio z po-
wiatów szamotulskiego oraz poznań-
skiego. Skala tego spadku może być 
ograniczona. Dzięki zaangażowaniu 
naszych delegatów udało się zorga-
nizować punkty skupu na terenie 
powiatów poznańskiego oraz szamo-
tulskiego oraz firmę transportową, 
która podjęła się świadczyć usługę 
dowozu świń ze strefy do wyzna-
czonej ubojni. Dzięki tym wysiłkom 
ceny oferowane rolnikom z tego tere-
nu wzrosły. Niestety, transport żyw-
ca odbywa się do ubojni położonych 
stosunkowo daleko od Wielkopol-
ski – na wschodzie naszego kraju. 
Do tej pory żadna ubojnia lokalna 
nie zdecydowała się na skup tuczni-
ków ze strefy niebieskiej. 

Aby pomóc rolnikom ze strefy 
niebieskiej, Rada Powiatowa WIR 
w Lesznie wspólnie z gminami 

jektów aktów prawnych dotyczących 
rolnictwa jest opiniowanych przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą, a w bli-
sko 95% są wskazane rozwiązania.

Jednym z ostatnich punktów obrad 
Walnego Zgromadzenia było przyję-
cie wniosków zgłoszonych przez rady 
powiatowe WIR.

Rada Powiatowa we Wrześni
 ■Wniosek o pomoc prawną w mo-
dyfikacji przepisów dotyczących 
uiszczania podatku od gruntów 
wydzierżawionych na działalność 
gospodarczą (np. panele fotowolta-
iczne, elektrownie wiatrowe).
 ■Wniosek o modyfikację przepisów 
dotyczących składowania odpa-
dów biodegradowalnych. Według 
istniejących przepisów jest możli-
wość zwolnienia z części opłaty za 
śmieci właścicieli nieruchomości, 
którzy zagospodarowują odpady 
biodegradowalne we własnym za-

kresie w przydomowych kompo-
stownikach.
Rada Powiatowa w Chodzieży
 ■Wniosek o interwencję do Oddzia-
łu Terenowego Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa w Pozna-
niu, który jest następcą prawnym 
Państwowych Gospodarstw Rol-
nych, w sprawie zapłaty zaległych 
i obecnych składek melioracyjnych 
na terenie powiatu chodzieskiego.
Rada Powiatowa w Lesznie
 ■Wniosek o przywrócenie rekom-
pensat za spadek cen trzody chlew-
nej w skupie w strefach niebieskich 
ASF. Jest to duży problem ekono-
miczny dla rolników, przez nich 
niezawiniony. Spadki cen nie wy-
nikają z pogorszenia jakości pro-
duktu, ale wyłącznie z ograniczeń 
administracyjnych.
Na zakończenie przewodniczący 

obrad Walnego Zgromadzenia po-

dziękował wszystkim za udział i ży-
czył bezpiecznych powrotów do swo-
ich gospodarstw. Na zbliżające się 
tegoroczne zbiory prezes życzył obfi-
tych plonów praz dobrych cen. Z uwa-
gi na zbliżające się wybory prezydenc-

kie Piotr Walkowski podkreślił, że 
izby rolnicze są organizacją apolitycz-
ną i nie popierają żadnego z kandy-
datów. Każdy powinien zagłosować 
zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Marta CEGLAREK
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Jan Pauliński, Piotr Walkowski, Zbigniew Stajkowski, Jerzy Kostrzewa

Spotkanie leszczyńskiego zespołu kryzysowego

ASF nie odpuszcza

> dokończenie na str. 4
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Lipno i Osieczna zorganizowała dwa 
spotkania pod nazwą: „ASF – jak 
produkować trzodę chlewną w stre-
fie niebieskiej”. Pierwsze w Lipnie 
30 czerwca 2020 roku (wtorek), w sali 
Gminnego Centrum Kultury przy 
ul. Powstańców Wlkp. 7; drugie 
w Osiecznej 1 lipca 2020 roku (środa) 
w sali Centrum Kultury i Biblioteki 
przy ul. Krzywińskiej 4. Wykładow-
cami byli przedstawiciele PIW.

Dodatkowo podczas ostatniego 
Walnego Zgromadzenia Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej przyjęto wnio-
sek do ministra rolnictwa z prośbą 
o przywrócenie rekompensat z ty-
tułu niższych cen sprzedaży trzody 
chlewnej w skupie w strefach nie-
bieskich ASF. To duży problem eko-
nomiczny dla rolników, przez nich 
niezawiniony. Spadki cen trzody nie 
wynikają z pogorszenia jakości pro-
duktu, a z ograniczeń administra-
cyjnych obowiązujących w wyzna-
czonych strefach. W ramach pomo-
cy rolnikom powinna być wypłacona 

różnica między ceną, jaką uzyskał 
producent świń, a ceną rynkową no-
towaną w regionie.

Na nasze postulaty dotyczące 
ograniczenia obszaru i czasu trwa-
nia strefy niebieskiej odpowiedziała 
Komisja Europejska. Jej przedsta-
wiciele podkreślili, że obszar i czas 

trwania tej strefy został wyznaczony 
po uwzględnieniu ciągle złego sta-
nu epidemii ASF w Polsce zarów-
no u dzików, jak i w stadach trzody 
chlewnej. Dodatkowo strefa została 
wyznaczona w taki sposób, aby pro-
dukcja i handel trzodą na pozosta-
łych obszarach mógł odbywać się 

swobodnie, a rolnicy i zakłady prze-
twórcze z tej branży mogły zarabiać. 
Na podstawie odpowiedzi Komisji 
Europejskiej wystąpiliśmy do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi z wnios-
kiem o zabezpieczenie środków fi-
nansowych na rekompensaty dla 
rolników, którzy zostali objęci strefą 
niebieską, a do wojewody wielkopol-
skiego oraz wielkopolskiego lekarza 
weterynarii z prośbą o intensyfika-
cję pobierania próbek krwi do ba-
dań, które są podstawą wniosku do 
Komisji Europejskiej o ograniczenie 
czasu funkcjonowania strefy ze stan-
dardowych 12 do 3 miesięcy. Jest to 
bardzo ważne, ponieważ decyzja KE 
o zredukowaniu strefy niebieskiej 
z 12 do 3 miesięcy opierać się musi 
o dobrze przygotowany wniosek pol-
skich władz weterynaryjnych. Ko-
misja w swojej odpowiedzi dla WIR 
zaznaczyła, że starannie rozważy 
taki wniosek, biorąc pod uwagę rów-
nież argumenty poruszone w na-
szym wystąpieniu. 

Paweł DOPIERAŁA
Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 3
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Zasięg niebieskiej strefy w powiatach leszczyńskim i kościańskim

Święty Piotr patron rybaków 
Rybołówstwo, obok zbieractwa 

i łowiectwa, to jedno z trzech naj-
starszych zajęć człowieka służących 
zdobywaniu pożywienia. Nieprzy-
padkowo patronem rybaków zo-
stał św. Piotr, który właśnie w ten 
sposób zarabiał na życie. Dlatego 
w dniu jego wspomnienia, 29 czerw-
ca, co roku obchodzony jest Dzień 
Rybaka. Z tej okazji 26 czerwca 
w Siedlątkowie nad zbiornikiem 
Jeziorsko odbyło się spotkanie ry-
baków śródlądowych zrzeszonych 
w Związku Producentów Ryb. Na 
uroczystości obchodów Dnia Ry-
baka został zaproszony także Piotr 
Walkowski, prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej. 

Uroczystość rozpoczęła msza świę-
ta w intencji rybaków i ich rodzin. 
Podczas spotkania omówiono naj-
istotniejsze problemy polskich go-
spodarstw rybackich. W obliczu 
skomplikowanej sytuacji branży ry-
backiej przedstawiono analizę po-
trzeb i możliwości specjalnych roz-
wiązań. Spotkanie zakończyła bie-
siada rybna w plenerze. 

Niedobór wody, który wystąpił 
w poprzednich latach oraz w pierw-
szej połowie bieżącego roku, przyczy-
nił się do ograniczenia zarybień sta-
wów. Skutki suszy dla gospodarstw 
rybackich ciągną się przez kilka lat, 
gdyż cykl hodowlany karpia w Pol-
sce trwa 3 lata. Tegoroczna wiosna 

charakteryzowała się niskimi tempe-
raturami, a maj był najzimniejszym 
majem od 30 lat, co było przyczyną 
braku wzrostu ryb. 

W poprzednim roku rybacy 
śródlądowi zostali pozbawieni przez 
ministerstwo rolnictwa możliwości 
ubiegania się o rekompensaty z ty-
tułu wystąpienia suszy. Po licznych 
interwencjach branży wypłatę takiej 
pomocy obiecano w grudniu ubieg-
łego roku, jednakże na możliwość 
złożenia wniosku suszowego rybacy 
musieli czekać do 1 lipca tego roku. 
Nabór wniosków o udzielenie po-
mocy dla tej grupy rolników będzie 
trwał do 15 lipca br. Stawka pomo-
cy wynosić będzie 300 zł na 1 ha 
powierzchni gruntów pod stawa-
mi zarybionymi. Wysokość pomocy 
dla gospodarstw rybackich będzie 
ustalana jako iloczyn powierzchni 
gruntów pod stawami zarybionymi 
oraz stawki pomocy na 1 ha tej po-
wierzchni. Wysokość pomocy dla 
jednego podatnika podatku rolnego 
nie może być większa niż równowar-
tość w złotych 30 tys. euro.

Wraz z wnioskiem rybacy muszą 
załączyć m.in. oświadczenie o złoże-
niu do Instytutu Rybactwa Śródlą-
dowego im. Stanisława Sakowicza 
w Olsztynie formularza sprawo-
zdania (RRW-22) zawierającego ze-
stawienie dotyczące powierzchni 
stawów rybnych oraz ilości ryb wy-

produkowanych w stawach rybnych 
i innych urządzeniach służących do 
chowu lub hodowli za 2017 i 2018 r.

Susza i brak wypłaconej pomocy 
to niejedyny problem gospodarstw 
rybackich. Tak jak i w innych bran-
żach rolnictwa, wystąpienie pande-
mii niekorzystnie wpłynęło również 
na rynek akwakultury. W okresie 
obowiązywania ograniczeń w prze-
mieszczaniu się stanęła bezpośred-

nia sprzedaż ryb, dostaw do sklepów 
i przetwórni. W tym samym czasie 
cena zbóż – podstawowego kosztu 
utrzymania gospodarstwa karpiowe-
go, wzrosła. Towarzyszące hodowli 
ryb usługi gastronomiczne, noclego-
we, turystyczne, wędkarskie, które 
wspomagają rybackie budżety, przez 
kilka miesięcy były praktycznie po-
zamykane.

Maria DERESIŃSKA
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W bieżącym roku niskie temperatury skutkują mniejszymi przyrostami karpii
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Ekoschematy – nowe propozycje 
w płatnościach bezpośrednich

Nowa perspektywa budżetowa UE 
będzie się wiązała ze zwiększeniem 
intensywności działań w zakresie 
bioróżnorodności, ochrony klimatu 
oraz środowiska. Te zmiany mogą 
oznaczać dla rolników zmniejsze-
nie intensywności produkcji rolni-
czej, które ma być kompensowane 
dodatkowymi dopłatami. W resorcie 
rolnictwa trwają właśnie intensyw-
ne prace nad kształtem Krajowego 
Planu Strategicznego, w szczególno-
ści nad zakresem nowych płatności 
bezpośrednich z I filaru WPR, w ra-
mach tzw. ekoschematów. 

Planuje się, że ekoschematy będą 
płatnością roczną za realizację prak-
tyk korzystnych dla środowiska i kli-
matu, które wykraczają ponad wy-
mogi podstawowe, i różnić się będą 
od innych zobowiązań, m.in. rol-
no-środowiskowo-klimatycznych. 
Przystąpienie do nich będzie dobro-
wolne. 

W programowaniu płatności bez-
pośrednich państwa członkowskie 
będą miały utrudnione zadanie, 
gdyż będą musiały oszacować liczbę 
hektarów w odniesieniu do poszcze-
gólnych płatności i na tej podstawie 
zaplanować ich stawki jednostko-
we. Dlatego też ministerstwo rolnic-
twa przeprowadza wśród rolników 
ankiety dotyczące zainteresowania 
ekoschematami. Ankieta dostęp-
na jest pod następującym linkiem: 
https://forms.gle/QyNJCT8dT16p-
gfPA6. Jest anonimowa, składa się 
z dwóch części: pytań pozwalających 
scharakteryzować respondenta (wo-
jewództwo, wielkość gospodarstwa, 
rodzaj posiadanych użytków rol-
nych i prowadzonej produkcji) oraz 
pytań pozwalających respondentowi 
odnieść się do proponowanych w ra-
mach ekoschematów praktyk. Pra-
widłowe oszacowanie przez mini-
sterstwo rolnictwa, ilu rolników sko-
rzysta z nowych płatności, jest o tyle 
istotne, że w przypadku niedoszaco-
wania może się zdarzyć, że koperta 
finansowa z I filaru zostanie niewy-
korzystana. 

Wśród praktyk zaproponowanych 
w ramach ekoschematów wyróżnia 
się wymienione poniżej. 

Obszary z roślinami miododaj-
nymi

 ■Wysiew mieszanki składającej się 
z co najmniej dwóch gatunków 
roślin miododajnych z określonej 
listy, przy czym gatunki typowo 
uprawne mogą być wysiewane wy-

łącznie w mieszance z pozostałymi 
(nieuprawnymi) gatunkami roślin 
i nie mogą dominować w mieszan-
ce (dopuszcza się udział traw lub 
innych zielnych roślin pastewnych 
w mieszance, pod warunkiem że 
nie są w mieszance dominujące).
 ■Zakaz prowadzenia produkcji rol-
nej (w tym zakaz wypasu i kosze-
nia) w terminie do 30 września, za-
kaz stosowania środków ochrony 
roślin.
Zimowe pożytki dla ptaków
 ■Wysiew we wsiewce przynajmniej 
dwóch gatunków roślin stanowią-
cych źródło pokarmu i miejsce 
schronienia dla ptaków w okresie 
jesienno-zimowym, w tym m.in. 
takich gatunków, jak len, komosa 
ryżowa, rzepak, jarmuż, w określo-
nej ilości. 
 ■Pozostawienie zboża wraz ze 
wsiewkami na polu na okres je-
sienno-zimowy do lutego/marca 
następnego roku. 
 ■Zakaz stosowania środków ochro-
ny roślin po wysiewie roślin. 

Mikrosiedliska ptaków w upra-
wach zbożowych – luki skowronko-
we 

 ■Utworzenie i utrzymanie luk 
w uprawie zboża ozimego o po-
wierzchni co najmniej 20–25 m2 po-
przez wyłączenie i podniesienie 
siewnika.
 ■Utworzenie co najmniej jednej luki 
na każde rozpoczęte 0,5 ha uprawy. 

Ekstensywny wypas na TUZ 
z obsadą zwierząt

 ■Obsada zwierząt trawożernych 
(bydło, kozy, owce, konie) wyno-
si co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ 
i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ.

Międzyplony ozime
 ■Utrzymanie międzyplonu ozime-
go w terminie co najmniej od dnia 
1 października do 15 lutego; do-
puszcza się mulczowanie w okresie 
utrzymania.
 ■Zakaz stosowania środków ochro-
ny roślin przez okres utrzymania 
międzyplonu ozimego.
 ■Po okresie utrzymania międzyplo-
nu ozimego obowiązek jego przy-
krycia/wymieszania (przyoranie, 
podorywka, talerzowanie, inne).

Wsiewki śródplonowe
 ■Wysiew traw lub roślin bobowa-
tych drobnonasiennych (w tym 

mieszanek traw z bobowatymi 
drobnonasiennymi oraz miesza-
nek bobowatych drobnonasien-
nych) w uprawę główną. 
 ■Termin wysiewu: w terminie wy-
siewu uprawy jarej lub wiosną 
w rosnącą roślinę ozimą. 
 ■Okres pozostawienia na polu: do 
czasu wysiewu następnej uprawy 
głównej. Dopuszcza się pozosta-
wienie wsiewki jako uprawy głów-
nej w roku następnym.

Strefy buforowe na gruntach or-
nych wzdłuż wód powierzchnio-
wych 

 ■Wysiew traw i roślin bobowatych 
(zwłaszcza koniczyn i lucern), obo-
wiązek zachowania istniejących 
drzew i krzewów.
 ■ Szerokość strefy: 10 lub 20 m, w za-
leżności od typu wód powierzch-
niowych.
 ■Koszenie minimum raz w roku 
(15 lipca – 30 września), zbiór bio-
masy w ciągu dwóch tygodni.
 ■Zakaz: nawożenia, stosowania 
ścieków, osadów ściekowych, środ-
ków ochrony roślin oraz wypasu 
zwierząt.
 ■Utrzymanie: co najmniej do ostat-
niego dnia lutego.

Opracowanie i przestrzeganie 
planu nawożenia 

 ■Opracowanie i przestrzeganie pla-
nu nawozowego do powierzchni 
wszystkich gruntów ornych w go-
spodarstwie, opartego na bilansie 
azotu oraz chemicznej analizie 
gleby określającej dawki składni-
ków pokarmowych (N, P, K) oraz 
potrzeb wapnowania. 

Wapnowanie
 ■ Stosowanie na glebach zakwaszo-
nych nawozów wapniowych (wap-
na nawozowego lub środka wap-
nującego) nie częściej niż raz na 
4 lata.
 ■Potrzeba wapnowania danej dział-
ki rolnej będzie wynikała z opinii 
wydanej przez Okręgową Stację 
Chemiczno-Rolniczą o zalecanej 
dawce CaO lub CaO + MgO.

Korzystna struktura upraw
 ■W strukturze zasiewów udział 
zbóż nie przekracza 50%, a udział 
roślin okopowych – 25%.
 ■Prowadzi się zrównoważoną go-
spodarkę nawozowo-paszową 
określoną obsadą zwierząt w gra-

nicach X DJP/ha UR (np. 1,5 DJP/
ha UR).

Zmianowanie 
 ■Na gruntach ornych uprawa roślin 
jest prowadzona w taki sposób, aby 
zachować dodatni bilans substan-
cji organicznej. Bilans substancji 
organicznej oblicza się na podsta-
wie określonych współczynników 
reprodukcji i degradacji glebowej 
przypisanych do danych gatunków 
roślin uprawnych.

Produkcja integrowana
 ■Prowadzenie w danym roku pro-
dukcji roślinnej w systemie Pro-
dukcji Integrowanej (IP), zgodnie 
z metodyką opracowaną dla dane-
go rodzaju uprawy, potwierdzone 
certyfikatem IP. 

Przyorywanie obornika w ciągu 
12 godzin od aplikacji na glebę

 ■Przyorywanie obornika na grun-
tach ornych w ciągu 12 godzin od 
aplikacji.

Rozlewanie gnojowicy innymi 
metodami niż rozbryzgowo, apli-
kacja doglebowa nawozów na bazie 
mocznika

Minimalizowanie strat amonia-
ku poprzez rozlewanie gnojowicy na 
gruntach ornych metodami innymi 
niż rozbryzgowo:

 ■ iniekcja płytka z wykorzystaniem 
aplikatorów wyposażonych w re-
dlice tarczowe albo
 ■ aplikacja do gleby z zastosowaniem 
wozów asenizacyjnych z płozami. 

Uproszczone systemy uprawy
Na gruntach ornych prowadzona 

jest uprawa uproszczona w formie 
następujących praktyk:

 ■ uprawa konserwująca bezorkowa 
z mulczowaniem lub
 ■ uprawa uproszczona, lub
 ■ uprawa pasowa, lub
 ■ uprawa zerowa.

Wprowadzenie ekoschematów to 
dla rolnika konieczność podjęcia ra-
cjonalnej decyzji. Musi ona bazować 
na rachunku ekonomicznym korzy-
ści i kosztów. Korzyści to nie tylko 
dodatkowa dopłata, ale również po-
prawa jakości i struktury gleby czy 
obniżenie kosztów produkcji. Nie-
które ekoschematy mogą wiązać się 

> dokończenie na str. 6
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z inwestycjami. Na przykład uprosz-
czone systemy upraw czy doglebo-
wa aplikacja gnojowicy wymagają 
specjalistycznych, drogich maszyn. 
Warto w takim przypadku rozwa-
żyć wspólne inwestycje i użytko-
wanie maszyn. Korzyścią może być 
również wyższa cena sprzedawa-
nych przez rolnika płodów rolnych. 

Szczególnie może to dotyczyć wypa-
su zwierząt. Już dzisiaj niektóre mle-
czarnie płacą więcej za mleko pozy-
skiwane od krów, które są wypasa-
ne. Przykłady takich działań rolni-
ków z całej Europy znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.encyc-
lopediapratensis.eu, gdzie umiesz-
czone są przykłady gospodarstw 
rolnych stosujących wypas, opisa-
ne w ramach projektu Inno4grass, 

którego WIR był partnerem. Takie 
korzyści są jednak uwarunkowane 
współpracą rolników stosujących 
podobne praktyki i właściwe ozna-
kowanie produktów. Są już w Euro-
pie całkiem spore grupy konsumen-
tów, którzy interesują się metodami 
wytwarzania żywności oraz są go-
towi płacić więcej, jeśli mają pew-
ność, że to, co kupują, przyczynia 
się do ochrony klimatu, środowiska 

oraz dobrostanu zwierząt. Wdro-
żenie nowych systemów płatności 
bezpośrednich musi być poprzedzo-
ne bardzo szerokimi konsultacjami 
społecznymi oraz wsparte poprzez 
system doradztwa rolniczego. Wiel-
kopolska Izba Rolnicza w obu tych 
procesach będzie chciała aktywnie 
uczestniczyć. 

Maria DERESIŃSKA
Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 5

Sprawy rolnictwa i łowiectwa  
przy wspólnym stole

Zarząd WIR zaprosił na spotka-
nie 5 czerwca br. dr. Mikołaja Jaku-
bowskiego, przewodniczącego Za-
rządu Okręgowego PZŁ w Pozna-
niu, w sprawie omówienia dalszej 
współpracy pomiędzy instytucjami. 
W spotkaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele Komisji Rewizyjnej 
WIR. 

Na wstępie prezes WIR podzię-
kował za dotychczasowe działania 
Mikołaja Jakubowskiego, a także te 
związane z ostatnimi wydarzeniami, 
jak chociażby brak ochrony upraw 
rolnych przez myśliwych w okresie 
największych obostrzeń związanych 
z pandemią COVID-19. Współpra-
ca w tym zakresie środowiska rolni-
czego i myśliwskiego spowodowała 
zmianę niekorzystnego prawa.

Podczas spotkania omówiono sze-
roko tematykę związaną z liczebno-
ścią zwierzyny w łowiskach i realiza-
cję rocznych planów łowieckich. Jak 
zaznaczył Piotr Walkowski, z prze-
prowadzonej przez WIR analizy na 
podstawie danych dotyczących ob-
wodów łowieckich na terenie Wiel-
kopolski wynika, że 77% wszystkich 
obwodów stanowią obwody polne. 

Najwięcej obwodów leśnych znaj-
duje się na terenie ZO PZŁ Poznań 
i Piła (trochę ponad 40%), a najmniej 
na terenie ZO PZŁ Leszno i Konin. 
Wynika z tego, iż zwierzyna karmi 
się na polach rolników, a oni pono-
szą tego koszty. Nawet w procesie 
opiniowania planów łowieckich opi-
nia samorządu rolniczego jest tylko 
pomocnicza, a nie wiążąca. Decy-
dujący głos w tej sprawie mają Lasy 

Państwowe. W związku z powyż-
szym, WIR będzie prowadziła dzia-
łania ukierunkowane na zwiększenie 
wpływu rolników na kwestie zwią-
zane z gospodarką łowiecką na tere-
nach obwodów polnych. 

Mikołaj Jakubowski wyjaśniał, 
że koła łowieckie są zobowiązane 
do wykonania planów, ale narzuca-
ne są im odstrzały sanitarne dzików 
w ogromnej ilości. Jest to duże zobo-
wiązanie dla kół również pod wzglę-
dem administracyjnym. Do tego do-
chodzi presja związana z odebraniem 
obwodu w przypadku niewykonania 
odstrzału sanitarnego. Zwrócono 
uwagę na fakt przemieszczania się 
zwierząt, nieuregulowanej populacji 
wilka, którego jest najwięcej od dru-
giej wojny światowej, a także presji 
ludzkiej związanej chociażby z po-
wstającymi nowymi zabudowaniami, 
które powodują, że przestrzeń do by-
towania zwierząt się zmniejsza. 

Uczestnicy spotkania zwrócili 
uwagę na problemy ze stanami zwie-
rząt w OHZ prowadzonych głównie 

przez Lasy Państwowe. Stanowi to 
ogromny problem dla okolicznych 
rolników, ale i kół łowieckich. Nie-
stety, nie mamy wpływu na działa-
nia OHZ, są one poza kontrolą PZŁ 
i samorządu rolniczego. Sytuacja ta 
może być również potencjalnie nie-
bezpieczna w kontekście ASF i ko-
nieczności zmniejszenia populacji 
dzika, a także wielkości szkód wy-
rządzanych przez zwierzynę na tere-
nach sąsiadujących z OHZ. Również 
w tym zakresie WIR będzie czyni-
ła starania o zwiększenie wpływu 
rolników na populację zwierzyny 
w OHZ.

Podczas spotkania rozważano tak-
że możliwości wprowadzenia polo-
wania z łukiem, w szczególności na 
terenach miejskich. Problem wystę-
powania zwierzyny łownej w mia-
stach i szkody przez nie spowodowa-
ne były tematem ostatniego spotka-
nia w Lesznie. W związku z ograni-
czeniami w poruszaniu się, związa-
nymi z obostrzeniami epidemiczny-
mi, mieliśmy możliwość zaobserwo-

wania dzikich zwierząt w centrum 
miast i miasteczek. Sprawa ta była 
sygnalizowana już wcześniej, ale ni-
gdy na taką skalę. Problemem jest tu-
taj fakt, iż PZŁ nie może wspomóc 
polowaniami włodarzy tych terenów, 
gdyż są to tereny wyłączone z obwo-
dów łowieckich. Obowiązują w tym 
względzie procedury i firmy, które 
zajmują się działalnością związaną 
z odławianiem. Problematyczne są 
sprawy związane z kosztami takiego 
działania oraz z działalnością orga-
nizacji ekologicznych, które otwiera-
ją i niszczą odłownie stawiane w mia-
stach. Mikołaj Jakubowski zadekla-
rował pomoc w zakresie merytorycz-
nym, natomiast jeszcze raz podkre-
ślił, że niemożliwe jest wykonywanie 
polowania przez koła łowieckie na 
terenach wyłączonych z obwodów 
łowieckich. Konieczne jest przepro-
wadzenie akcji informacyjnej dla 
mieszkańców miast, między innymi 
o zakazie dokarmiania dzikich zwie-
rząt, zabezpieczeniu śmietników itp. 
Szkody na terenach wyłączonych 
należy zgłaszać do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielko-
polskiego. Szczegółowe informacje 
w tym temacie można uzyskać w De-
partamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Po-
znań, pokój 574. Osobami do kontak-
tu w sprawie odszkodowań za szko-
dy są Magdalena Niewęgłowska: 

Okręg Kalisz Konin Leszno Piła Poznań Wielkopolska

liczba obwodów 87 77 51 105 185 505

liczba obwodów leśnych 20 7 4 41 43 115

% wszystkich obwodów 23% 9% 8% 39% 23% 23%

liczba obwodów polnych 67 70 47 64 142 390

% wszystkich obwodów 77% 91% 92% 61% 77% 77%
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Podczas spotkania szeroko omówiono tematykę związaną z liczebnością zwierzyny w łowiskach i realizację rocz-
nych planów łowieckich
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tel. 61 626 65 16, e-mail: magdalena.
nieweglowska@umww.pl, oraz Edy-
ta Ochowiak: tel. 61 626 65 06, e-ma-
il: edyta.ochowiak@umww.pl.

Kolejna kwestia obrad dotyczyła 
kosztów usuwania padłych zwierząt 
łownych. Na terenach objętych ob-
ostrzeniami ASF płaci za to wetery-
naria, na pozostałych terenach jest to 
obowiązek posiadacza nieruchomo-
ści. Zdaniem wielkopolskiego samo-
rządu rolniczego, jeśli zwierzę łowne 
zostanie znalezione na terenie dzier-
żawionego obwodu, koszty powinien 
ponosić Skarb Państwa lub dzierżaw-
ca/zarządca obwodu.

Bardzo dużym problemem, z ja-
kim borykają się rolnicy, są również 
szkody wyrządzone przez ptaki bę-
dące pod ochroną oraz muflony. 
Niestety, pomimo wielu apeli środo-
wisk rolniczych dotyczących szkód 
wyrządzanych w uprawach rolnych 
przez ptactwo i konieczności wypłat 
za nie odszkodowań, nie ma niestety 
woli w tej kwestii. Do tego dochodzą 
groźby kar za celowe płoszenie i nę-
kanie zwierząt będących pod ochro-

ną. W przypadku muflonów, zda-
niem rolników, doszło do niekontro-
lowanego ich rozmnożenia, w szcze-
gólności w rejonie konińskim i ko-
ściańskim, co niesie ze sobą ogrom 
szkód na polach. Niestety, nie są one 
objęte żadnymi odszkodowaniami 
tak jak szkody wyrządzone przez 
dzikie ptactwo. Rozgoryczenie rol-
ników budzi fakt, iż sprowadzono 
ten gatunek na te tereny, a nikt nie 

bierze teraz za to odpowiedzialno-
ści. Mikołaj Jakubowski przyznał, 
że gatunek ten nie powinien wystę-
pować na nizinach, a w wypadku 
szkód przez niego wyrządzonych ko-
nieczne jest ich ujęcie w odszkodo-
waniach.

Zdaniem WIR, w PZŁ należy pod-
jąć pracę w zakresie wdrożenia syste-
mu elektronicznego zgłaszania szkód 
łowieckich. Powinniśmy nadal opto-

wać za koniecznością wprowadzenia 
obowiązku informowania kół łowiec-
kich do gmin i izb o danych do zgła-
szania szkód. Metoda powinna być 
maksymalnie prosta – telefon, SMS; 
mail już komplikuje sprawę, ale jest 
dopuszczalny. Nie muszą to być dane 
do konkretnej osoby, ale np. numer 
telefonu przeznaczony do obsługi 
szkód, specjalny adres e-mail. 

Przewodniczący Zarządu Okręgo-
wego PZŁ w Poznaniu, dziękując za 
dotychczasowe działania, podkreślił 
na koniec, że priorytetem w jego pra-
cy są obecnie współpraca z rolnika-
mi, ASF i szacowanie szkód. 

Wielkopolski samorząd rolniczy 
również podziękował Mikołajowi Ja-
kubowskiemu za szybkie i stanowcze 
działania podejmowane w ramach 
interwencji w zgłaszanych proble-
mach. Pokazuje to faktyczne zaanga-
żowanie Zarządu Okręgowego PZŁ 
w Poznaniu w rozwiązywanie spor-
nych spraw, a także w wolę budowa-
nia wzajemnych relacji opartych na 
współpracy.

Biuro WIR
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Mikołaj Jakubowski i Piotr Walkowski chcą nadal zacieśniać współpracę 
pomiędzy WIR a ZO PZŁ w Wielkopolsce

Powołanie Rady Społecznej przy KOWR OT w Poznaniu
25 maja 2020 roku Dyrek-

tor Oddziału Terenowego Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa w Poznaniu wydał Zarządze-
nie nr 163/2020, zgodnie z któ-
rym nastąpiło powołanie członków 
Rady Społecznej działającej przy 
OT KOWR w Poznaniu. Nieste-
ty, nie uchylono jeszcze Zarządze-
nia nr 37/2020/Z Dyrektora Gene-
ralnego KOWR z dnia 17.03.2020 r. 
w sprawie zawieszenia działania Rad 
Społecznych działających przy od-
działach terenowych oraz Dyrekto-
rze Generalnym KOWR, tak więc 
formalnie Rady nie funkcjonują.

Na członków Rady Społecznej 
przy KOWR OT Poznań powołani 
zostali:

 ■ Jan Pauliński, Wielkopolska Izba 
Rolnicza,
 ■Barbara Idczak, Wielkopolska 
Izba Rolnicza,
 ■Sylwester Pawałowski, Poznań-
ski Okręgowy Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Poznaniu,
 ■Hubert Kulesza, Federacja Związ-
ków Pracodawców-Dzierżawców 
i Właścicieli Rolnych,
 ■Paweł Czyżewski, Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodo-
wych Rolników i Organizacji Rol-
niczych w Warszawie,
 ■ Józef Juszkiewicz, Związek Zawo-
dowy Rolnictwa Samoobrona,
 ■Franciszek Nowak, Polskie Towa-
rzystwo Rolnicze,

 ■Ryszard Majewski, NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „Solidar-
ność”,
 ■Przemysław Jagła, Polska Federa-
cja Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka,
 ■Bogdan Biadała, Federacja Bran-
żowych Związków Producentów 
Rolnych, 
 ■ Sławomir Kaczmarek, Wielkopol-
ski Związek Plantatorów Buraka 
Cukrowego Poznań,
 ■Andrzej Kubiak, Okręgowy Zwią-
zek Plantatorów Buraka Cukrowe-
go w Lesznie,
 ■Karol Pabisiak, Krajowy Sekreta-
riat Rolnictwa Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Soli-
darność” w Lesznie,

 ■Eugeniusz Stańko, Regionalny 
Związek Rolników Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Chodzieży,
 ■ Irena Frąszczak, Regionalny Zwią-
zek Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Kaliszu.

Do zadań Rady należy w szcze-
gólności opiniowanie wniosków dy-
rektora w sprawach dotyczących 
zagospodarowania nieruchomości 
rolnych Zasobu Własności Rolnych 
Skarbu Państwa, zgłaszanie wnios-
ków dotyczących sposobu zagospo-
darowania nieruchomości rolnych 
ZWRSP. Członkom Rady nie przy-
sługuje wynagrodzenie z tytułu 
uczestnictwa w Radzie. 

Biuro WIR

Manewry polowe z soją
15 czerwca na polach Jana Chlasty 

w Nowych Skalmierzycach odbyły 
się sojowe manewry polowe, zorga-
nizowane w ramach III Wielkopol-
skiego Święta Soi. Podczas wydarze-
nia zaprezentowane zostały poletka 
demonstracyjne z siedemnastoma 
odmianami soi z pięciu firm na-
siennych. Manewry, które wzorem 
ubiegłego roku odbyły się w połowie 
cyklu wegetacyjnego, mają na celu 
umożliwić zainteresowanym rolni-
kom przegląd plantacji i szczegóło-
wo zapoznać ich z warunkami, jakie 

należy zapewnić soi na tym etapie 
rozwoju. 

Rolnicy uczestniczący w spotka-
niu mieli możliwość dokładnie obej-
rzeć plantacje, która założona zosta-
ła w drugiej dekadzie kwietnia, oraz 
porównać rozwój poszczególnych od-
mian soi. Szczegółowo omówione zo-
stały zabiegi związane z przygotowa-
niem gleby oraz siewem soi (opis do-
stępny jest w zakładce „Soja” na naszej 
stronie internetowej www.wir.org.pl).

> dokończenie na str. 8
Rolnicy uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość dokładnie obejrzeć 
plantację, która założona została w drugiej dekadzie kwietnia
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Z uwagi na nieobecność gospoda-
rza, Jana Chlasty, prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkow-
ski przedstawił stan plantacji oraz 
zabiegi, które wykonywane zostały 
na poletkach. Mimo że tegoroczna 
wiosna była chłodna, co nie sprzy-
ja rozwojowi soi, bieżący stan plan-
tacji należy ocenić bardzo wysoko. 
W przypadku soi w pierwszym eta-
pie wzrostu szybciej rosną korzenie 
niż część nadziemna. Przez pierw-
sze tygodnie widoczny jest powolny 
przyrost, dopiero w drugiej połowie 
czerwca rośliny zaczynają szybciej 
rosnąć. Do tego czasu soja nie stano-
wi konkurencji dla chwastów, a do-
świadczenia pana Chlasty pokazują, 
że również gołębie są zmorą planta-
cji. W najbliższych dniach, jeszcze 
przed kwitnieniem, plantacja zasilo-
na zostanie preparatami zawierają-
cymi niezbędne mikroelementy.

W manewrach uczestniczyli 
przedstawiciele firm nasiennych, 
którzy zaprezentowali poszcze-
gólne odmiany, oraz przedstawi-
ciele Centralnego Ośrodka Bada-

nia Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) w Słupi Wielkiej, który 
prowadzi program doświadczalnic-
twa odmianowego z soją i roślina-
mi bobowatymi grubonasiennymi 
w ramach tzw. inicjatywy białkowej 
COBORU. W ramach tego progra-
mu przygotowywane są rekomenda-
cje dla poszczególnych województw 
dotyczące wyboru optymalnych do 
uprawy odmian. Wśród uczestni-

ków spotkania rozdano broszury za-
wierające listę odmian roślin bobo-
watych zalecanych do uprawy na 
obszarze Wielkopolski opracowaną 
przez Wielkopolski Zespół Poreje-
strowego Doświadczalnictwa Od-
mianowego.

Plantacja demonstracyjna przygo-
towana przez Jana Chlastę zajmuje 
łącznie obszar ponad 15 ha, na któ-
rych wysianych zostało 17 odmian 

soi z pięciu firm nasiennych. Zasiewy 
na poletkach odbyły się 21–23 kwiet-
nia (pierwszy zasiew i powtórzenie) 
oraz 27 kwietnia (trzeci zasiew). Do 
uprawy wybrane zostały odmiany 
średniowczesne oznaczone symbo-
lem 000. Okres wegetacji tych od-
mian to około 130–150 dni, zatem 
zbioru będzie można dokonać już na 
początku września.

Wielkopolska Izba Rolnicza 
wspólnie z Janem Chlastą, rolni-
kiem z Nowych Skalmierzyc, już po 
raz trzeci organizuje Wielkopolskie 
Święto Soi, które ma na celu zachę-
cić rolników do uprawy soi niemo-
dyfikowanej genetycznie. Wydarze-
nie, na które składać się będą dwu-
dniowa konferencja oraz pokazy 
prac polowych, zaplanowane zostało 
na wrzesień. Na stronie interneto-
wej www.wir.org.pl powstała dedy-
kowana temu wydarzeniu zakładka, 
gdzie pojawiać się będą informacje 
o pracach wykonywanych na plan-
tacji. Zachęcamy do zapoznania się 
z materiałami, szczególnie rolni-
ków, którzy zainteresowani są upra-
wą soi w swoich gospodarstwach.

Katarzyna STRZYŻ 

> dokończenie ze str. 7
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Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały poletka demonstracyjne z sie-
demnastoma odmianami soi z pięciu firm nasiennych

Wielkopolski Rolnik Roku 2019  
– znamy wyniki

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego ogłosił 
laureatów XIX edycji konkursu 
Wielkopolski Rolnik Roku. Zwy-
czajowo wyniki konkursu prezen-
towane są podczas uroczystej gali 
wręczenia nagród, jednakże z uwa-
gi na zagrożenie epidemiologicz-
ne finałowa Gala XIX edycji kon-
kursu Wielkopolski Rolnik Roku 
2019 nie mogła się odbyć w zapla-
nowanym terminie. Decyzją władz 
województwa została przełożona 
na przyszły rok, wtedy to będzie 
miało miejsce uroczyste wręczenie 
statuetek Siewcy. 

10 laureatów XIX edycji konkursu 
Wielkopolski Rolnik Roku 2019:

 ■Teresa i Krzysztof Bardeccy – pro-
wadzą gospodarstwo rolne w miej-
scowości Moraczewo na terenie 
gminy Rydzyna w powiecie lesz-
czyńskim. Gospodarstwo specjali-
zuje się w produkcji mleka. 
 ■Monika i Michał Cholewieccy– 
prowadzą gospodarstwo rolne 
w miejscowości Siąszyce Trzecie, 
gmina Rychwał w powiecie koniń-
skim. Gospodarstwo specjalizuje 
się w produkcji drobiarskiej. 

 ■Dorota i Roman Dłudzy – prowa-
dzą gospodarstwo rolne w miej-
scowości Gniewkowo, gmina Ki-
szkowo w powiecie gnieźnieńskim. 
Gospodarstwo specjalizuje się 
w produkcji roślinnej oraz produk-
cji ekologicznych brykietów opało-
wych z agrobiomasy niedrzewnej. 
 ■Anna i Marek Golanowscy – pro-
wadzą gospodarstwo rolne w miej-
scowości Kraszewice, gmina Kra-
szewice w powiecie ostrzeszow-
skim. Gospodarstwo specjalizuje 
się w hodowli bydła mlecznego 
i produkcji roślinnej. 
 ■Aleksandra i Krzysztof Grzecho-
wie – prowadzą gospodarstwo rol-
ne w miejscowości Zawady, gmina 
Ryczywół w powiecie obornickim. 
Głównym kierunkiem produk-
cji jest hodowla bydła opasowego 
i produkcja roślinna. 
 ■Krzysztof Kaszkowiak – jest pre-
zesem Przedsiębiorstwa Handlo-
wo-Usługowo-Produkcyjnego 
BUDMAR sp. z o.o., które prowadzi 
swoje gospodarstwo rybackie w Go-
rzycku Starym, gmina Międzychód 
w powiecie międzychodzkim. 
 ■Grażyna i Paweł Leńscy – prowa-
dzą gospodarstwo rolne w Strzy-

żewie na terenie gminy Sierosze-
wice w powiecie ostrowskim. Go-
spodarstwo specjalizuje się w pro-
dukcji drobiarskiej. 
 ■Magdalena Najdek – prowadzi go-
spodarstwo rolne w miejscowości 
Mnichy, gmina Międzychód w po-
wiecie międzychodzkim. Gospo-
darstwo specjalizuje się w produk-
cji trzody chlewnej oraz produkcji 
roślinnej. 
 ■Dagmara i Daniel Skoniecz-
ni – prowadzą gospodarstwo rol-
ne w miejscowości Przybyłów, 
w gminie Koło w powiecie kol-
skim. Głównym kierunkiem pro-
dukcji prowadzonym w gospodar-
stwie jest produkcja trzody chlew-
nej i hodowla bydła mięsnego. 
 ■Anna i Tomasz Szwarcowie – pro-
wadzą gospodarstwo rolne w miej-
scowości Poświętno na terenie gmi-
ny Przemęt w powiecie wolsztyń-
skim. Gospodarstwo specjalizuje 
się w uprawie pieczarek – w jednej 
z najnowocześniejszych wytwórni 
pieczarek w Europie. 
Pomimo że sytuacja spowodowa-

na pandemią pokrzyżowała plany 
organizacji podsumowania ubiegło-
rocznej edycji konkursu, organiza-

torzy przystąpili do prac związa-
nych z przygotowaniem tegorocznej 
odsłony. W połowie czerwca zakoń-
czył się nabór uczestników, a w pią-
tek 19 czerwca miało miejsce spo-
tkanie kapituły konkursu, która wy-
łoni laureatów jubileuszowej edycji.

Do XX edycji konkursu Wielko-
polski Rolnik Roku 2020 zgłosiły się 
53 gospodarstwa z całej Wielkopol-
ski, z czego 20 gospodarstw z reko-
mendacji Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej. Kierunki produkcji reprezento-
wane przez rolników to m.in. pro-
dukcja roślinna i zwierzęca (bydło 
mleczne i opasowe, trzoda chlewna), 
warzywnictwo, sadownictwo, dro-
biarstwo, hodowla koni (jeździectwo 
i hipoterapia), hodowla królików, 
grzybów itp. Kapituła konkursu po 
zapoznaniu z listą zgłoszeń do kon-
kursu zakwalifikowała do pierw-
szej wizytacji 50 gospodarstw repre-
zentujących następujące powiaty: 
czarnkowsko-trzcianecki, ostrowski, 
koniński, kolski, wągrowiecki, kali-
ski, gnieźnieński, słupecki, obornic-
ki, grodziski, pleszewski, turecki, 
kępiński, szamotulski, rawicki, ko-
ściański, pilski, chodzieski, ostrze-
szowski, krotoszyński, poznański, 
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wolsztyński, leszczyński, jarociń-
ski. Kapituła podzielona na siedem 
dwuosobowych zespołów będzie wi-
zytowała gospodarstwa do końca lip-
ca br. Po pierwszej wizytacji wyty-
puje gospodarstwa najwyżej ocenio-
ne do drugiej wizytacji. 

Konkurs Wielkopolski Rolnik 
Roku jest największym przedsię-
wzięciem w regionie promującym 
wielkopolskie rolnictwo i wyjątko-

wym w skali kraju. Na przestrze-
ni 19 lat trwania konkursu, którego 
głównym celem jest promocja wiel-
kopolskiego rolnictwa, uczestniczyło 
w nim ponad 1200 rolników z całej 
wielkopolski, a nagrodę główną – sta-
tuetkę Siewcy, otrzymało 185 produ-
centów rolnych.

Przypomnijmy, że w konkursie 
mogą uczestniczyć rolnicy, którzy 
prowadzą gospodarstwo rolne od co 

najmniej 7 lat. Na laureatów kon-
kursu czeka statuetka Siewcy oraz 
nagroda finansowa. Gospodarstwa 
ocenia kapituła konkursu, w skład 
której wchodzą m.in. profesorowie, 
rolnicy i przedstawiciele Konwentu 
Powiatów. Wielkopolskę Izbę Rolni-
czą w pracach kapituły reprezentuje 
prezes Piotr Walkowski. Ocenie pod-
lega m.in. organizacja pracy gospo-
darstw, osiągany efekt ekonomiczny, 

perspektywy rozwoju, a także jego 
infrastruktura, wyposażenie i este-
tyka. W końcowym etapie konkur-
su kapituła wskaże 20 nominowa-
nych, a spośród nich aż 10 otrzyma 
tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 
2020. 

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ 
na podstawie materiałów udostępnio-

nych przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego

75 lat pobiedziskiej spółdzielni
Uroczyste obchody 75-lecia istnie-

nia Spółdzielni rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w kościele Świę-
tego Stanisława Biskupa Męczenni-
ka we Wronczynie, w której wzięły 
także udział poczty sztandarowe, 
a wśród nich poczet sztandarowy 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na-
stępnie uczestnicy wydarzenia uda-
li się do Zespołu Szkół we Wronczy-
nie.

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa 
„ROLNIK” w Pobiedziskach zosta-
ła założona w roku 1908 i działa aż 
do dziś. Obecnie prowadzi działal-
ność handlowo-usługowo-wydawni-
czą, a swoją działalność na naszym 
terenie nieprzerwanie zaznacza od 
lat przedwojennych. Spółdzielnia 
opiera swoje podstawy funkcjonowa-
nia na ustawie o spółdzielniach. Ce-
lem obligatoryjnym było podniesie-
nie zarobku lub poziomu gospodar-
stwa członków przez prowadzenie 
przedsiębiorstwa, a celem fakulta-
tywnym podniesienie poziomu kul-
turalnego członków. Spółdzielnia 
stara się łączyć ludzi i środowisko, 
szczególnie miasto i wieś. Zgodnie 
z założeniami w Spółdzielni rozwi-
jano działalność handlową i skup 
płodów rolnych. Wprowadzono sys-
tem kontraktacji, który pozwalał na 
planowanie przychodów oraz dawał 
nowe miejsca pracy. 

Po zakończeniu działań wojen-
nych po 1945 roku staraniem dzia-

łaczy lokalnych reaktywowana Spół-
dzielnia miała ogromne znaczenie 
społeczno-gospodarcze dla lokalnej 
społeczności i nie tylko. 

Po okresie rozkwitu przyszły lata 
chude i Spółdzielnia stanęła na skra-
ju bankructwa. Wtedy, wypełniając 
przyrzeczenie złożone na łożu śmier-
ci panu Kazimierzowi Tomczako-
wi – członkowi Spółdzielni, kierow-
nictwo objęła pani Grażyna Mani-
kowska-Krawiec. Był to rok 2001. 
Pani Grażyna wdrożyła program na-

prawczy Spółdzielni i konsekwent-
nie go realizowała. Nie była to ła-
twa sprawa, ale ambicja i wytrwałość 
w dążeniu do celu sprawiły, że Spół-
dzielnia stanęła na nogi i funkcjonu-
je do dnia dzisiejszego z nieprzerwa-
nym prezesowaniem od 20 lat przez 
Grażynę Manikowską-Krawiec.

Dzisiaj pobiedziska spółdzielnia 
zaznacza swoje działania społeczne 
na terenie miasta i gminy Pobiedzi-
ska, aktywizując społeczność lokal-
ną poprzez rozwój różnych umiejęt-
ności, które w wieku 60+ pozwalają 
zachować aktywność, poczucie du-
żej wartości i przynależności wśród 
mieszkańców. Spółdzielnia Rolni-
czo-Handlowa „ROLNIK” to nie 
tylko działalność rolniczo-handlowa, 
lecz także działalność kulturalno-
-oświatowa. Ogromną zasługą pani 
prezes jest utworzenie Spółdzielczej 
Izby Pamięci, w której zgromadzo-
no narzędzia i przedmioty obrazu-
jące historię Spółdzielni i jej działa-
czy oraz historię życia mieszkańców 
gminy.

Prowadzona jest również działal-
ność wydawnicza Spółdzielni „ROL-

NIK”, która oprócz wiadomości ak-
tualnych z dziedziny rolnictwa, uka-
zuje twórczość regionalistów.

Grażyna Manikowska-Krawiec 
jest laureatką Nagrody Starosty Po-
znańskiego za cykl spotkań histo-
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Marcin Kalemba, Zbigniew Stajkowski, Mirosława Katarzyna Kaźmier-
czak, Arkadiusz Błochowiak, Andrzej Bobrowski

> dokończenie na str. 10

W uroczystości wzięło udział wielu gości
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rycznych „Ludzie zwyczajni, a jed-
nak niezwyczajni”.

Jako Spółdzielnia „ROLNIK” 
działają również w Lokalnej Grupie 
Działania „Trakt Piastów”.

Charyzma, optymizm i wola dzia-
łania na rzecz drugiego człowieka to 
najważniejsze cechy pani Grażyny 
Manikowskiej-Krawiec, które wy-
różniają ją spośród innych i są godne 
naśladowania.

Zaangażowanie pani prezes w dzia-
łalność na rzecz lokalnego i wielko-
polskiego rolnictwa, a także miejsco-
wej społeczności dostrzegła Wielko-
polska Izba Rolnicza, która przyzna-
ła pani Grażynie Manikowskiej-Kra-
wiec Medalion im dr. Aleksandra hr. 
Szembeka za działalność na rzecz 
rolnictwa i rozwoju wsi wielkopol-
skiej. Ustanawiając to wyróżnienie, 
Wielkopolska Izba Rolnicza nawią-
zuje do swej chlubnej poprzednicz-
ki, jaką była działająca w odrodzonej 
Polsce ówczesna Wielkopolska Izba 
Rolnicza. Jednym z pierwszych jej 

prezesów był właśnie dr Aleksander 
hr. Szembek – zasłużony Polak, pa-
triota i działacz społeczny zarazem. 
Medalion wręczył wiceprezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Zbigniew 
Stajkowski w asyście przedstawiciela 
Rady Powiatowej WIR w Poznaniu, 
pana Marcina Kalemby, oraz Marka 
Drankiewicza – z Rady Powiatowej 
WIR w Gnieźnie. Do odznaczenia 
dołączona była również laudacja oraz 
list gratulacyjny. Prezes Zbigniew 
Stajkowski, wręczając najwyższe od-
znaczenie Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, pogratulował serdecznie pani 
prezes osiągnięć, życząc wytrwałości, 
dalszych sukcesów i dużo zdrowia.

Działalność pani Grażyny zauwa-
żyło także Towarzystwo im. Hipo-
lita Cegielskiego, które wyróżniło 
ustanowionym przez Towarzystwo 
Srebrnym Medalem Labor Omnia 
Vincit („Praca Wszystko Zwycięża”) 
za krzewienie idei pracy organicznej. 
Medal Labor Omnia Vincit to presti-
żowa nagroda przyznawana przez 
kapitułę Towarzystwa im. Hipoli-
ta Cegielskiego; uznawana za jedno 

z najbardziej prestiżowych wyróż-
nień w świecie polskiej i europejskiej 
kultury, sztuki, biznesu i środowisk 
opiniotwórczych. Towarzystwo przy-
znaje te wyróżnienia, chcąc dać wy-
raz uznania, szacunku i podzięko-
wania dla osób wybitnych, szczegól-
nie zaangażowanych w krzewienie 
idei pracy organicznej oraz w dzia-
łalność charytatywną i pomoc dru-
giemu człowiekowi. Medal w imie-
niu Towarzystwa wręczył Arkadiusz 
Błochowiak, były wicemarszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego.

Gratulacji i życzeń było bardzo 
dużo. Jubileuszowi towarzyszyła wy-
stawa fotografii dokumentująca ini-
cjatywy i działalność Spółdzielni. 
Wyroby rękodzielnicze zaprezento-
wały panie z klubu seniora.

Na zakończenie uroczystej akade-
mii wystąpiła Marzena Kurpisz, która 
swoim występem uświetniła jubileusz. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek i specjalnie na tę okazję 
przygotowany tort.

M. CEGLAREK

> dokończenie ze str. 9

Poczet sztandarowy WIR podczas 
mszy świętej

Jak skutecznie wzmocnić pozycję rolnika 
w łańcuchu spożywczym?

Słaba pozycja rolnika w łańcuchu 
spożywczym to wyzwanie, z którym 
borykają się rolnicy na całym świecie. 
Przekłada się to w znaczącym stopniu 
na dochody rolnicze i możliwość ne-
gocjowania lepszych cen. Miarą tej 
pozycji jest udział kosztów surowca 
w ostatecznej cenie produktu spo-
żywczego na półce w sklepie. Różne 
dane statystyczne pokazują, że udział 
ten systematycznie maleje i w zależ-
ności od grupy produktów waha się 
od kilku do kilkunastu procent. Taka 
sytuacja wynika z wielu czynników, 
takich jak: stopień przetworzenia 
produktu, koncentracja podmiotów 
przetwórczych i handlowych, pozo-
stałe koszty wytworzenia i dystrybu-
cji żywności, podatki i opłaty. Wie-
le z tych czynników ma charakter 
obiektywny, ale część z nich wynika 
z przewagi kontraktowej, jaką mają 
niektórzy operatorzy łańcucha spo-
żywczego nad pozostałymi uczestni-
kami rynku. Obecnie dominującą po-
zycję rynkową objęły sieci detaliczne 
i gastronomiczne. To one mają naj-
lepszy dostęp do klienta ostateczne-
go i posiadły siłę ekonomiczną, która 
pozwala im na dyktowanie warunków 
ekonomicznych pozostałym graczom 
na rynku spożywczym. Po drugiej 
stronie stoi, niestety, rolnik, który 

jako najmniejszy podmiot pozostaje 
ciągle najsłabszym graczem. Pyta-
nie, jak to zmienić, wydaje się dzisiaj 
szczególnie aktualne. Historia Unii 
Europejskiej pokazuje lepsze i gorsze 
próby rozwiązania tego problemu, 
począwszy od cen minimalnych, a na 
kwotowaniu produkcji skończywszy. 
Dzisiejsza Wspólna Polityka Rolna 
oferuje przede wszystkim dwa narzę-
dzia. Są to dopłaty bezpośrednie, któ-
re dają rolnikowi minimum bezpie-
czeństwa dochodowego, nawet w sy-
tuacji niskich cen rynkowych. Dru-
gie narzędzie to wsparcie dla grup 

producentów rolnych, których celem 
jest skonsolidowanie oferty i podjęcie 
działań marketingowych zwiększa-
jących pozycję konkurencyjną poje-
dynczego rolnika. Pierwsze narzę-
dzie jest średnio skuteczne. Dopłaty 
bezpośrednie wiążą się ze znaczący-
mi restrykcjami nakładanymi na pro-
ducentów rolnych w zakresie ochrony 
środowiska, klimatu oraz dobrostanu 
zwierząt. Już dzisiaj nie pokrywają 
one zwiększonych kosztów produk-
cji rolniczej na terenie Wspólnoty. 
Skuteczność drugiego narzędzia za-
leży od chęci, kultury i umiejętności 

współpracy rolników w poszczegól-
nych krajach UE. Niewątpliwie kra-
jem, który bardzo dobrze wykorzy-
stuje to narzędzie, jest Dania. Duń-
scy rolnicy są właścicielami dużych 
korporacji zajmujących się dystry-
bucją środków produkcji oraz prze-
twórstwem i handlem produktami 
spożywczymi. Niestety, na drugim 
biegunie jest Polska. Mimo bogatej 
tradycji spółdzielczości rolniczej gru-
py producenckie to temat ciągle utra-
conych korzyści. Poza jednym sekto-
rem, czyli branżą mleczarską, która 
jest zdominowana przez spółdzielnie 
mleczarskie, oraz wyjątkami skutecz-
nie działających grup w pozostałych 
branżach rolnych, współpraca rol-
ników nie jest mocną silną stroną. 
Mamy bardzo dużo zarejestrowanych 
grup producenckich – w samej Wiel-
kopolsce jest ich ponad 500. Niestety, 
większość z nich albo już nie działa, 
albo istnieje wyłącznie na papierze. 
Dobrym przykładem jest sektor pro-
dukcji trzody chlewnej, w którym ta-
kich grup jest najwięcej, a rynkiem 
rządzą ciągle pośrednicy lub firmy 
organizujące tzw. tucz nakładczy. 
Kontrole nasłane przez MRiRW na 
grupy producenckie kilka lat temu 
nie zachęcają rolników do współpra-
cy, a obecnie obowiązujący proces re-
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Obecnie dominującą pozycję rynkową objęły sieci detaliczne i gastronomicz-
ne – rolnik nadal pozostaje najsłabszym graczem
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jestracji i uznania grupy w ARiMR to 
droga przez mękę. Należy podkreślić, 
że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi jest świadome problemu słabej 
pozycji konkurencyjnej rolnika. Pod-
kreśla to w wielu dokumentach stra-
tegicznych dotyczących przyszłości 
polskiego rolnictwa. Narzędzia wska-
zywane przez ministerstwo, oprócz 
wymienionych powyżej, obejmują 
między innymi:

 ■ promowanie i przygotowanie prze-
pisów w zakresie sprzedaży bez-
pośredniej oraz rolniczego handlu 
detalicznego, 
 ■wprowadzenie obowiązku znako-
wania pochodzenia żywności, 
 ■ ustawę o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu prze-
wagi kontraktowej w obrocie pro-
duktami rolnymi i spożywczymi,
 ■możliwość organizacji rzeźni rol-
niczych.
Te rozwiązania stawiają na indywi-

dualizm działań rolnika. Są dostępne 
dla niewielkiej grupy producentów 
rolnych działających w pobliżu du-
żych miast. Naszym zdaniem, cho-
ciaż zmierzają w dobrym kierunku, 
nie będą w stanie znacząco poprawić 
sytuacji marketingowej producentów 
rolnych, a co za tym idzie ich docho-
dów. Ostatnio ponownie rozgorza-
ła dyskusja o organizacji holdingu 
spożywczego, łącznie z budową lub 
przejęciem sieci sklepów detalicz-
nych. Czy rzeczywiście państwowy 
właściciel będzie płacił więcej za su-
rowce rolne? Patrząc na ceny ofero-
wane przez Elewarr, nie jest to wcale 
takie pewne. Pewne jest natomiast, 
że państwowy moloch będzie genero-
wał wyższe koszty i będzie źródłem 
kolejnych posad dla rządzących, bez 
względu na ich barwy polityczne. 

Również Komisja Europejska 
wychodzi z nowymi pomysłami. 
W ostatnich tygodniach ogłoszone 
zostały założenia nowej strategii dla 
rolnictwa europejskiego „Od pola 
do stołu”. Nazwa strategii wydaje się 

atrakcyjna z punktu widzenia pozycji 
rolnika, jednak rzeczywistość, która 
się za nią kryje, już nie do końca. 

Cele tej strategii to:
 ■ zapewnienie zdrowszej, zrówno-
ważonej i dostępnej cenowo żyw-
ności,
 ■ ograniczenie wpływu rolnictwa na 
zmiany klimatu,
 ■ ochrona środowiska i bioróżno-
rodności,
 ■ sprawiedliwy podział dochodów 
w łańcuchu spożywczym,
 ■ rozwój rolnictwa ekologicznego. 
Komisja Europejska nakreśli-

ła również narzędzia, poprzez które 
osiągane będą założone cele: 

 ■ ograniczenie wykorzystania pesty-
cydów w rolnictwie: chemicznych 
o 50% i tych najbardziej ryzykow-
nych i szkodliwych o 50% – do 
roku 2030,
 ■ ograniczenie straty składników 
pokarmowych o 50% i nawożenia 
o 20% do 2030 roku, 
 ■ ograniczenie o 50% sprzedaży an-
tybiotyków stosowanych w chowie 
i hodowli zwierząt i ryb,
 ■ rozwój rolnictwa ekologicznego do 
minimum 25% użytków rolnych 
w roku 2030,
 ■wdrożenie znakowania żywno-
ści w taki sposób, aby konsument 
mógł dokonywać racjonalnych 
wyborów produktów zdrowych 
i zrównoważonych,
 ■ ograniczenie o 50% skali marno-
wania żywności na poziomie han-
dlu detalicznego i konsumentów,
 ■ przeznaczenie 10 mld euro na ba-
dania i rozwój wsparte doradz-
twem rolniczym i budowaniem 
sieci partnerskich,
 ■ promowanie transformacji w skali 
globalnej, m.in. poprzez współpra-
cę z krajami trzecimi oraz wdroże-
nie jednakowych zasad znakowa-
nia żywności. 
Proponowane przez Komisję zmia-

ny mogą doprowadzić do zmniejsze-
nia skali produkcji żywności oraz 

zwiększenia kosztów jej wytwarza-
nia. To z kolei spowoduje, że eks-
port unijny na rynki trzecie ustanie 
(w najlepszym razie) lub Wspólno-
ta stanie się importerem żywności 
z krajów trzecich, takich jak USA, 
Kanada, kraje Ameryki Południowej, 
Ukraina, Nowa Zelandia czy Austra-
lia. Proponowane strategie mogą za-
tem zachwiać bezpieczeństwem żyw-
nościowym Europy. Biorąc pod uwa-
gę fakt wzrostu populacji światowej 
i konieczność jej wyżywienia oraz 
brak warunków do produkcji żywno-
ści na dużym obszarze globu, należy 
się raczej zastanowić, czy Europa nie 
powinna wziąć na siebie części odpo-
wiedzialności za wyżywienie świata, 
zamiast skupiać się na produkcji eko-
logicznej, dostępnej tak naprawdę dla 
najlepiej zarabiających elit. Polska 
jest jednym z największych ekspor-
terów żywności w skali UE. Po wej-
ściu Polski do Unii polskie rolnictwo 
podlegało dynamicznej moderniza-
cji. Rolnicy inwestowali w nowe ma-
szyny, budynki, infrastrukturę oraz 
ziemię. Polskie rolnictwo, dzięki sto-
sowanym technologiom i kosztom 
produkcji, jest dzisiaj konkurencyjne 
na rynku europejskim i światowym. 
Wdrożenie tak drastycznych ograni-
czeń w stosowaniu pestycydów, na-
wozów oraz antybiotyków może spo-
wodować spadek produkcji, wzrost 
jej kosztów oraz utratę naszej kon-
kurencyjności na rynkach zewnętrz-
nych. Popyt krajowy nie zrekompen-
suje utraty możliwości eksportowych, 
co będzie oznaczało bankructwo to-
warowych gospodarstw rodzinnych, 
które w poprzednich latach inwesto-
wały w intensywną produkcję rolni-
czą. W Polsce pomimo wzrostu zain-
teresowania produktami ekologicz-
nymi ich produkcja maleje, a rośnie 
import. Obawy budzi również zapro-
ponowana skala. Jeśli nawet uda się 
poprzez zachęty finansowe osiągnąć 
ten cel, oznaczać to będzie znaczący 
spadek produkcji rolnej oraz bardzo 
duży wzrost cen. Z pewnością w naj-
biedniejszych krajach UE nie znaj-
dzie się rynku na tak dużą ofertę pro-
duktów ekologicznych. Stawianie ta-
kiego celu jest nieracjonalne z punk-
tu widzenia rynku. 

Wracając do pytania z tytułu ar-
tykułu, wydaje się, że nie istnieje je-
den cudowny środek, który rozwią-
że problem słabej pozycji rolnika 
w łańcuchu spożywczym. Nadzieję 
dają zmiany w zachowaniach konsu-
mentów. Coraz uważniej czytają oni 
etykiety pod kątem składu produktu 
oraz jego pochodzenia. Wracają do 
kupowania produktów mniej prze-
tworzonych, czyli takich, w których 
udział rolnika jest nieco większy. 

Konsumenci szukają też bezpośred-
niego kontaktu z producentem – czy 
to na lokalnym rynku, czy na przy-
kład w formie modnych ostatnio ko-
operatyw spożywczych. Sieci deta-
liczne zmieniają strategie zakupowe 
poprzez wprowadzanie idei zakupów 
regionalnych, a rezygnację z zaku-
pów centralnych. Ale odpowiedzią na 
te szanse musi być współpraca rolni-
ków między sobą i stworzenie atrak-
cyjnej oferty przyciągającej osta-
tecznego klienta. Przygotowanie ta-
kiej oferty często wymaga inwestycji 
w infrastrukturę, kapitał ludzki oraz 
marketing. Na takie cele można rów-
nież pozyskać dofinansowanie. Wiel-
kopolska Izba Rolnicza od lat wspiera 
inicjatywy rolników, którzy chcą ze 
sobą współpracować. Organizujemy 
w tym zakresie wiele spotkań, szko-
leń, pikników promocyjnych. Nasza 
spółka Rol-Wir jest również w stanie 
pomóc rolnikom w zorganizowaniu 
i administrowaniu grupą producen-
tów rolnych. Mimo czasami złych 
doświadczeń i oporu zachęcamy Pań-
stwa do podejmowania współpracy 
w zakresie wspólnych zakupów lub 
sprzedaży produktów. Nawet 100 tys. 
euro rocznie może otrzymać uznana 

przez ARiMR grupa producentów 
rolnych lub organizacja producentów. 
19 czerwca rusza 7. nabór wniosków 
w ramach działania 9. „Tworzenie 
grup producentów i organizacji pro-
ducentów” finansowanego z budże-
tu PROW 2014–2020. Wnioski będą 
przyjmowały oddziały regionalne 
ARiMR. Ostatnim dniem na ich zło-
żenie będzie 17 sierpnia 2020 roku. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy 
o kontakt mailowy lub telefoniczny 
z biurem WIR w Poznaniu. 

Andrzej PRZEPIÓRA

Fo
t. 

M
. C

eg
lar

ek

Fo
t. 

M
. C

eg
lar

ek

Wspólna Polityka Rolna oferuje dwa narzędzia: dopłaty bezpośrednie oraz  
wsparcie dla grup producentów rolnych, których celem jest skonsolidowanie 
oferty i podjęcie działań marketingowych zwiększających pozycję konkuren-
cyjną pojedynczego rolnika

Nie istnieje jeden cudowny środek, 
który rozwiąże problem słabej pozy-
cji rolnika w łańcuchu spożywczym. 
Nadzieję dają zmiany w zachowa-
niach konsumentów
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Zainteresowanie rolników budo-
wą instalacji biogazowych nie jest 
duże. Wynika to z kwestii finanso-
wych (to bardzo duża inwestycja) 
oraz systemu wsparcia, który bazuje 
na wielości przepisów. Rolnicy czę-
sto się boją i nie są przekonani, że 
w Polsce takie inwestycje, jak bioga-
zownie, są bezpieczne. Jednak mimo 
to biogazowni rolniczych przybywa. 
Jerzy Kostrzewa – członek zarzą-
du WIR, niedawno również rozpo-
czął budowę biogazowni rolniczej 
w swojej miejscowości Śniaty (po-
wiat grodziski, gmina Wielichowo). 
Aby jeszcze bardziej przybliżyć te-
mat działania tego typu inwestycji, 
członek zarządu WIR udał się z wi-
zytą do biogazowni rolniczej pań-
stwa Śmiechowskich, która znajduje 
się w miejscowości Jaromierz w wo-
jewództwie pomorskim, w powiecie 
człuchowskim w gminie Człuchów. 
Celem wyjazdu było zapoznanie się 
z biogazownią rolniczą jako przy-
kładem odnawialnego źródła ener-
gii oraz możliwościami zagospoda-
rowania substratów pochodzących 
z własnego gospodarstwa. Bioga-

zownia w Jaromierzu została uru-
chomiona w sierpniu 2014 roku, kie-
dy to rozpoczęto produkcję energii 
elektrycznej. Pełną moc instalacji 
osiągnięto w grudniu tego samego 
roku. Moc biogazowni to 1,0 MW; 
8496 MWh to ostatnie 12 miesięcy 
pracy. Średnia z ostatnich 3 lat pra-
cy to prawie 8500 MWh.

W skład biogazowni wchodzą ta-
kie obiekty, jak m.in. zbiornik wstęp-
ny na gnojowicę, zbiorniki prze-
znaczone na fermentację właściwą, 
zbiornik pofermentacyjny. Do bioga-
zowni należy również szacht instala-

cyjny z urządzeniami przepompow-
ni, ogrzewania i napowietrzania ko-
mór oraz urządzenia służące do ste-
rowania procesem technologicznym, 
a także budynek, w którym znajdują 
się węzeł cieplny, suszarnia na pofer-
ment i zaplecze socjalne.

Substraty wykorzystywane w bio-
gazowni to odpady spożywcze, wy-
war gorzelniany, odpady roślinne 
oraz kiszonka kukurydzy. Proces 
produkcji biogazu przebiega w tech-
nologii Dynamic Biogas.

Dziewięćdziesiąt procent wytwo-
rzonej energii elektrycznej sprzeda-
wane jest do sieci działającemu na 
tym terenie operatorowi energetycz-
nemu. Reszta energii przeznaczana 
jest na własne potrzeby. Wytworzo-
ne ciepło w 70% przeznaczane jest do 
suszenia trocin, z których następnie 
powstaje pellet drzewny. Pozostała 
energia cieplna wykorzystywana jest 

do ogrzania komór fermentacyjnych 
oraz pomieszczeń gospodarczych.

Wizyta członka zarządu WIR 
w Jaromierzu była idealną okazją do 
rozmów oraz wymiany wzajemnych 
poglądów i doświadczeń w temacie 
biogazowni rolniczych. Pan Jerzy 
miał sposobność obejrzenia całego 
obiektu, wszystkich urządzeń steru-
jących procesem technologicznym 
i kontrolujących właściwy jego prze-
bieg. Wyjazd na Pomorze pokazał, 
jakie są możliwości zagospodarowa-
nia surowców pochodzących z pro-
dukcji rolniczej przy jednoczes nej 
ochronie środowiska i produkcji 
własnej energii.

Jak już wspomniałam, zaintere-
sowanie ze strony rolników budową 
instalacji biogazowych nie jest duże, 
jednak z roku na rok ich przybywa. 
Przykładem może być niedawno po-
wstała biogazownia rolnicza w miej-
scowości Ruchocice w powiecie gro-
dziskim. Warty uwagi jest Program 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– Agroenergia. Program jest skiero-
wany do rolników indywidualnych. 
Jego głównym założeniem jest ogra-
niczenie negatywnego wpływu na 
środowisko, jaki powodują działania 
związane z rolnictwem. Dofinan-
sowanie z programu Agroenergia 
dotyczy nowych źródeł ciepła oraz 
energii elektrycznej z uwzględnie-
niem instalacji odnawialnych źró-
deł energii. W ramach programu 
Agroenergia można po spełnieniu 
określonych warunków ubiegać się 
o dotację albo o pożyczkę. Więcej 
informacji o programie można zna-
leźć na stronie: http://www.nfosigw.
gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
-krajowe/programy-priorytetowe/
agroenergia/nab/.

Mirosława ŻUREK
Źródło: www.magazynbiomasa.pl,  

www.nfosigw.gov.pl 

25 lipca (sobota), godz. 16:00 
Wielichowo, Stadion Miejski 

powiat grodziski 
 
 W programie imprezy: 

 
 jarmark produktów spożywczych 

wytworzonych w ramach grup 
producentów rolnych 

 punkt informacyjny dot. prowadzenia 
działalności w ramach grup producentów 
rolnych 

 pokazy i konkursy kulinarne - konkurs 
kulinarny dla KGW 

 bezpłatne degustacje produktów 
przygotowanych z sezonowych warzyw  
i owoców 

 konkursy dla dzieci i młodzieży 
 

Szczegółowe informacje: www.wir.org.pl 

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

Operacja pn. „Nasze regionalne bogactwo na stoły!” mająca na celu organizację imprez plenerowych promujących produkty pochodzące od lokalnych producentów  
i przetwórców oraz tworzenie sieci powiązań pomiędzy producentami i konsumentami, 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: promocja lokalnych produktów, stworzenie sieci powiązań pomiędzy lokalnymi producentami i konsumentami 

 

PIECZARKA 

Z wizytą w biogazowni rolniczej na Pomorzu
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Biogazownia rolnicza w Jaromierzu


