
wielkopolski
BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ISSN 1642-917

nr 5 (186)
maj 2020 r.

ASF w Wielkopolsce – jak pomóc rolnikom?

Fakt wystąpienia wirusa w gospo-
darstwie na terenie Wielkopolski 
bardzo zaniepokoił rolników, produ-
centów trzody chlewnej w regionie. 
Fermę, z której pochodziły zakażo-
ne prosięta, uznano za kontaktową do 
pierwszego ogniska ASF w tym roku, 
stwierdzonego 20 marca, zlokalizo-
wanego w miejscowości Niedoradz 
w województwie lubuskim. Dużo py-
tań i wątpliwości budzi zatem sku-
teczność kontroli weterynaryjnej, 
stosowanych procedur i brak przewi-
dywania skutków pewnych działań. 

W odpowiedzi na nasze zapyta-
nia główny lekarz weterynarii wyja-
śnił w mediach, że wszystko odbyło 
się zgodnie z procedurami. Powiato-
wy lekarz weterynarii z wojewódz-
twa lubuskiego wydał pozwolenie 
na przemieszczenie i nie musiał na-
wet informować swojego odpowied-
nika w powiecie poznańskim. To, że 
nie musiał, nie oznacza, że nie mógł 
tego zrobić. Jak to się stało, że do 
Wielkopolski przyjechały zwierzęta 
zdrowe, które w kolejnych badaniach 
okazały się jednak chore? Gdyby le-
karz weterynarii z powiatu poznań-
skiego wiedział o takim przemiesz-
czeniu, mógłby powziąć nadzwyczaj-
ne środki ostrożności i obserwować 
zwierzęta na fermie w Więckowi-
cach. Mogły one rozjechać się do in-
nych miejsc i stworzyć kolejne ogni-
ska. Cała sytuacja wymaga po pierw-
sze wyjaśnienia, a po drugie – być 
może zmiany procedur. Ważne jest, 
żeby przy takich przemieszczeniach 
powrócił obowiązek informowania 
powiatowego lekarza weterynarii 
z powiatu docelowego, tak aby był on 
w stanie kontrolować sytuację. Może 
trzeba ograniczyć możliwość pro-
dukcji trzody chlewnej opartej na 
częstych przemieszczeniach zwie-

rząt i transporcie pomiędzy strefami 
i województwami? Jeżeli już taki sys-
tem funkcjonuje, powinien być pod 
bardzo ścisłą kontrolą służb wetery-
naryjnych. Wielkopolska Izba Rol-
nicza podejmuje już działania w celu 
zmiany tych właśnie procedur.

Wystąpienie ogniska w Więcko-
wicach spowodowało zmianę roz-
porządzenia Komisji Europejskiej 
i powstanie strefy niebieskiej w czę-
ści powiatów poznańskiego oraz sza-
motulskiego. Dodatkowo wojewoda 
wielkopolski w swoim rozporządze-
niu wyznaczył strefy zapowietrzoną 
i zagrożoną, gdzie w promieniu 10 km 
znajduje się blisko 30 tys. świń. Stre-
fa wyznaczona przez Komisję Euro-
pejską jest znacząco większa od tej 
wyznaczonej przez wojewodę. Rolni-
cy zastanawiają się, dlaczego te strefy 
różnią się zasięgiem, czasem trwania 
ograniczeń oraz restrykcjami. Nie-
mniej powstanie tych stref generuje 
olbrzymie straty finansowe dla rolni-
ków. W zasadzie sprzedaż żywca jest 
albo niemożliwa, albo bardzo utrud-
niona. 

W związku z powyższym, w imie-
niu wielkopolskich producentów 
trzody chlewnej WIR podjęła bezpo-
średnią interwencję w Komisji Euro-
pejskiej o zmniejszenie zasięgu strefy 
niebieskiej oraz o skrócenie okresu 
jej utrzymania do 3 miesięcy. Proś-
bę o poparcie naszych postulatów 
i podjęcie rozmów z KE wystosowa-
no również do ministra rolnictwa. 
Aby dokonać zmian na terenie obec-
nie wyznaczonej strefy niebieskiej 
w powiatach poznańskim i szamo-
tulskim, musi być prowadzony pro-
gram intensywnego pobierania prób 
w kierunku ASF w gospodarstwach. 
Zintensyfikowany monitoring stanu 
zdrowia świń na tym terenie będzie 

mógł się również przyczynić do szyb-
szego zniesienia strefy zapowietrzo-
nej i zagrożonej wyznaczonej przez 
wojewodę wielkopolskiego.

Wielkopolska Izba Rolnicza zwró-
ciła się także do głównego lekarza 
weterynarii o podjęcie pilnych dzia-
łań, które zmniejszyłyby straty pro-
ducentów trzody. WIR wnioskowała 
o przekazanie szczegółowych infor-
macji do zakładów ubojowych o wy-
maganiach, jakie musiałyby spełniać 
w przypadku przetwarzania żywca ze 
stref z ograniczeniami. W dalszej ko-
lejności zakłady ubojowe, które by-
łyby zainteresowane skupem trzody 
z tych stref, mogłyby rozpocząć pro-
cedurę zatwierdzającą zakład do pro-
wadzenia uboju ze stref czerwonych 
i niebieskich. Działania te powinny 
zostać podjęte we wszystkich powia-
tach, bez względu na status epizo-
otyczny ASF, dzięki czemu w przy-
padku ewentualnego pojawienia się 
wirusa w danym powiecie rolnicy 
będą mieli wiedzę, gdzie mogą zby-
wać wyprodukowane tuczniki. 

Proces zatwierdzania zakładów 
ubojowych, które potencjalnie były-
by zainteresowane skupem z wyzna-
czonej w województwie wielkopol-
skim strefy niebieskiej w powiatach 
poznańskim i szamotulskim powi-
nien odbywać się w trybie pilnym.

Jak pokazuje doświadczenie, wy-
stąpienie zarówno przypadku, jak 
i ogniska ASF na danym terenie 
przyczynia się do chaosu wśród ho-
dowców trzody, ponieważ nie do koń-
ca wiedzą, co ich czeka i jakie nowe 
obowiązki będą musieli spełnić. Nie-
stety obciążenie zadaniami, jakie 
w tym czasie musi wypełnić powia-
towy lekarz weterynarii, nie pozwala 
mu na udzielanie konkretnych infor-
macji każdemu rolnikowi z osobna. 
Stworzenie listy zakładów zaintere-
sowanych ubojem świń ze stref ASF, 
które mogłyby być umieszczone na 
stronie internetowej Inspektoratu 

Weterynarii, byłoby znaczącym udo-
godnieniem na wypadek pojawienia 
się przypadków i ognisk ASF na ko-
lejnych obszarach Polski, nie tylko 
dla rolników, ale również dla pracow-
ników Inspekcji Weterynaryjnej.

W odpowiedzi na nasz apel Ka-
tarzyna Piskorz, zastępca główne-
go lekarza weterynarii, skierowała 
do wojewodów wielkopolskiego i lu-
buskiego prośbę o wsparcie działań 
mających na celu wyznaczenie ta-
kich rzeźni w wymienionych woje-
wództwach. W najbliższym czasie 
podmioty prowadzące rzeźnie mają 
zostać przeszkolone w zakresie wy-
magań przy uboju świń z obszarów 
z ograniczeniami.

W międzyczasie zarząd Wielko-
polskiej Izby Rolniczej zainicjował 
rozmowy z firmą Agri Plus sp. z o.o. 
dotyczące odbioru świń od rolników 
ze strefy żółtej. Dzięki przychylności 
spółki uzyskaliśmy promesę o rozpo-
częciu wspólnych działań w tym za-
kresie i rozpoczęły się prace związa-
ne z ustaleniami technicznymi. WIR 
prowadzi również poszukiwania od-
biorców trzody ze strefy niebieskiej. 

Wielkopolska Izba Rolnicza pod-
jęła się także próby wyjaśnienia pro-
blemu, z którym borykają się już go-
spodarstwa objęte strefą czerwoną, 
a będzie dotyczyć strefy niebieskiej, 
w sprawie terminu ważności badań 
laboratoryjnych przed przemieszcze-
niem stada oraz czasem oczekiwania 
na wyniki tych badań. Samo skró-
cenie tego terminu z 15 do 7 dni już 
wydało się znaczącym problemem. 
Niestety w sytuacji skrócenia go do 
7 dni istnieją rozbieżne interpretacje 
w sposobie wyliczenia jego ważności. 
Rolnicy podają przykłady, w których 
jako pierwszy dzień liczono dzień 
poboru próbek krwi do badania, 
w innych przypadkach dzień nastę-
pujący po pobraniu krwi. Dla przy-

> dokończenie na str. 2

Stało się to, czego od dłuższego czasu obawiali się wielko-
polscy rolnicy. Mamy pierwsze ognisko ASF na fermie trzody 
chlewnej w Więckowicach w gminie Dopiewo. 
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kładu: trzoda, od której próbki zo-
stały pobrane w poniedziałek, w jed-
nym przypadku mogła być sprzeda-
na w kolejny poniedziałek, natomiast 
w innym przypadku sprzedaż nie 
mogła się odbyć w kolejny poniedzia-
łek ze względu na nieważność badań. 
Takie działania powodują wydłuża-
nie procesu sprzedaży i narażają nie-

potrzebnie rolników na dodatkowy 
stres i większe koszty utrzymywania 
tuczników, które tracą na wartości 
rzeźnej. Czas oczekiwania na wyni-
ki badań zależy od obciążenia labo-
ratorium, średnio około 3 dni, dlate-
go zasadne byłoby, o co postulujemy, 
żeby próbki pobrane na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego mogły być 
badane w Zakładzie Higieny Wete-
rynaryjnej w Poznaniu. 

Wielkopolska Izba Rolnicza zwró-
ciła się także z prośbą o szerokie roz-
powszechnianie wiedzy na temat 
możliwości i procedur przemiesz-
czania zwierząt w strefach z ograni-
czeniami wśród lekarzy weterynarii 
prywatnej praktyki. Odkąd w Pol-
sce pojawił się wirus ASF, przepi-
sy zmieniły się kilkakrotnie, stale 
zmienia się również status epizo-
otyczny w naszym województwie, 

natomiast w okresie panującej pan-
demii brak jest możliwości organi-
zacji bezpośrednich szkoleń dla rol-
ników. Dlatego lekarze weterynarii, 
którzy utrzymują z rolnikami stały 
kontakt, będą mieli możliwość roz-
wiania wątpliwości rolników w za-
kresie zrozumienia obowiązujących 
przepisów.

Maria DERESIŃSKA
Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 1

ASF – wytyczne dla hodowców  
trzody chlewnej oraz myśliwych

W związku z wystąpieniem ogni-
ska ASF u świń na fermie trzody 
chlewnej w Wielkopolsce została wy-
znaczona nowa strefa zagrożenia.

Na obszarach, gdzie stwierdzono 
wystąpienie wirusa afrykańskiego 
pomoru świń (ASF), Główny Inspek-
torat Weterynarii wyznaczył trzy 
strefy zagrożenia oznaczone odpo-
wiednio danym kolorem. Wyznacze-
nie danej strefy uzależnione jest od 
lokalizacji padłych dzików, u któ-
rych wykryto ASF.

Wyróżnione strefy i przypisane im 
kolory:

STREFA ŻÓŁTA – oznacza ob-
szar ochronny. Tak wyznaczony 
obszar oznacza, że w strefie tej nie 
stwierdzono dotychczas ASF. Obszar 
ten graniczy ze strefą czerwoną.

STREFA CZERWONA – jest to 
obszar, na którym stwierdzono obec-
ność wirusa u dzików. Strefa ta obję-
ta jest ograniczeniami.

STREFA NIEBIESKA – obszar 
zagrożony, w którym wykryto ASF 
u trzody chlewnej.

Przedstawiamy krótki opis stref 
oraz praktyczną instrukcję postępo-
wania dla hodowców trzody chlew-
nej w wyznaczonych strefach.

STREFA NIEBIESKA
 ■ W strefie tej przemieszczanie świń 
jest możliwe między gospodarstwa-
mi czy też do zakładów uboju bez 
przeprowadzania badań laboratoryj-
nych. Jednakże wymagane są świa-
dectwa zdrowia oraz badania kli-
niczne świń, które zostały przepro-
wadzone nie wcześniej niż 24 godzi-
ny przed planowanym przemiesz-
czeniem świń w te miejsca.
 ■Przemieszczanie świń pomiędzy 
powiatami w obrębie tej strefy może 
się odbyć jedynie za zgodą obu tere-
nowo właściwych powiatowych le-
karzy weterynarii.
 ■ Świnie mogą zostać ubite w rzeźni, 
a mięso poubojowe zostaje oznako-

wane pięciokątnym znakiem. Dys-
trybucja w tym przypadku musi 
być ograniczona do obszaru strefy 
niebieskiej.
 ■Przemieszczanie świń poza ten 
obszar dopuszczalne jest tylko do 
rzeźni, która zostaje wyznaczona 
przez właściwego powiatowego le-
karza weterynarii na wniosek wła-
ściciela zatwierdzonej rzeźni prze-
znaczonej do tego celu. W tym 
przypadku świnie muszą być pod-
dane procedurze:

 ■ przeprowadzenia badania labo-
ratoryjnego stada 7 dni przed,

 ■ przeprowadzenia badania kli-
nicznego 24 godziny przed ubo-
jem,

 ■ wystawienia świadectwa zdro-
wia przez lekarza weterynarii.

 ■Aktualnie rozporządzenie 
MRiRW w związku z ASF nie 
przewiduje możliwości prze-
mieszczania prosiąt z gospo-
darstw położonych na obszarze 
strefy niebieskiej do gospodarstw 
ze strefy czerwonej, czyli objętej 
ograniczeniami. Ograniczenie to 
dotyczy również każdego innego 
obszaru Polski w celu ich dalsze-
go odchowu.
 ■Transport świń przeznaczonych 
do uboju w tej strefie może odby-
wać się jedynie do innych stref 
przez wcześniej wyznaczoną trasę 
(transport skanalizowany).
 ■Wywóz świeżego mięsa w tej stre-
fie jest zakazany (z wyjątkami).
 ■Produkty mięsne niepoddane ob-
róbce znakowane są takim samym 
znakiem jak ten naniesiony na pół-
tusze lub mięso, z którego wytwo-
rzono produkt.

STREFA CZERWONA
 ■W strefie tej przemieszczanie świń 
możliwe jest pomiędzy gospodar-
stwami i do zakładów uboju bez 
przeprowadzania badań laborato-
ryjnych. Ubicie świni może odbyć 

się w rzeźni znajdującej się w stre-
fie czerwonej, a mięso oznakowane 
jest znakiem w kształcie koła. Jego 
dystrybucja musi być ograniczona 
wyłącznie do obszaru RP.
 ■Przemieszczanie świń poza ten ob-
szar możliwe jest do rzeźni, która 
znajduje się poza obszarami obję-
tymi ograniczeniami, po spełnie-
niu następujących wymagań:

 ■ świnie te muszą przebywać na 
terenie gospodarstwa nieprze-
rwanie minimum 30 dni,

 ■ żadne inne świnie nie mogą 
być wprowadzone do tego go-
spodarstwa w ciągu ostatnich 
30 dni,

 ■ należy przeprowadzić bada-
nie laboratoryjne stada – 7 dni 
przed planowanym przemiesz-
czeniem,

 ■ należy wykonać badanie kli-
niczne nie wcześniej niż 24 go-
dziny przed dokonaniem uboju,

 ■ posiadanie wystawionego świa-
dectwa zdrowia przez lekarza 
weterynarii.

STREFA ŻÓŁTA
 ■Przemieszczanie świń w tej strefie 
i poza nią do innych obszarów na 
terenie naszego kraju możliwe jest 
pomiędzy gospodarstwami i do za-
kładów uboju.
 ■W strefie tej nie wymaga się prze-
prowadzania badań laboratoryj-
nych, jednakże świnie przemiesz-
czające się w obrębie tej strefy, jak 
i poza nią muszą posiadać świadec-
twa zdrowia oraz badanie klinicz-
ne. Badanie to musi być wykonane 
nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem do uboju.
 ■Mięso poubojowe w rzeźni znajdu-
jącej się poza wyznaczonymi stre-
fami objętymi restrykcjami zna-
kowane jest znakiem owalnym. 
Dystrybucja tego mięsa możliwa 
jest do wszystkich krajów trzecich 
i państw członkowskich.

Instrukcja postępowania oraz 
wytyczne stosowania zasad bioase-
kuracji dla myśliwych na obsza-
rach, na których wystąpił ASF.

Przedstawione wytyczne odnoszą 
się do stosowania zasad w czasie po-
lowań oraz pobierania próbek do ba-
dań w kierunku ASF u dzików.

1. Zasady bioasekuracji w łowi-
sku, po odstrzale dzika.

 ■Unikanie patroszenia dzików 
w łowisku, gdzie dokonano od-
strzału – zaleca się przewiezie-
nie odstrzelonych tusz do punk-
tu przetrzymywania bez zbędnej 
zwłoki. Punktem przetrzymywa-
nia w tym przypadku, na wszyst-
kich strefach objętych ogranicze-
niami, jest punkt skupu dziczyzny 
lub zakład obróbki dziczyzny czy 
też inny zakład pod nadzorem In-
spekcji Weterynaryjnej.
 ■Odstrzelone, przeznaczone do 
utylizacji dziki nie powinny 
być patroszone w łowisku. Tam, 
gdzie przed odstrzałem stwier-
dzono objawy wskazujące na wy-
stąpienie ASF, nie powinno się 
nawet dotykać takiego zwierzę-
cia. Należy niezwłocznie poin-
formować powiatowego lekarza 
weterynarii.
 ■Gdy niemożliwe jest patroszenie 
dzika poza łowiskiem, czynność 
tę należy wykonać z zapobieże-
niem przedostania się krwi z po-
zyskanego dzika do środowiska.
 ■Dokonanie patroszenia dzików 
musi odbyć się przy użyciu folii 
lub innego szczelnego materiału.
 ■Miejsce patroszenia należy do-
kładnie zdezynfekować przy uży-
ciu środka wirusobójczego.
 ■Po wykonaniu wszystkich czynno-
ści należy zdezynfekować dłonie 
oraz obuwie.
2. Zasady bioasekuracji w czasie 

przewożenia dzików z miejsca polo-
wania do miejsca przetrzymywania 
odstrzelonych dzików. 
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 ■ Środek transportu musi być odpo-
wiednio uszczelniony, aby zapo-
biec wyciekaniu krwi.
 ■ Środki transportu powinny być 
wyłożone materiałem jednorazo-
wego użytku. Folię lub worki fo-
liowe dostarcza powiatowy lekarz 
weterynarii. 
 ■ Środek transportu nie może być 
wykorzystywany do transpor-
tu świń i działalności związanej 
z utrzymaniem lub hodowlą świń.
 ■Wskazuje się na stosowanie plasti-
kowych pojemników, które należy 
później zdezynfekować.
 ■Punkty przetrzymywania tusz 
dzików powinny być wyposażone 
w maty dezynfekcyjne.

 ■Tusze w miejscu przetrzymywania 
powinny znajdować się w chłodni, 
a patrochy w wyznaczonym miej-
scu wskazanym przez powiatowe-
go lekarza weterynarii.
 ■Przed opuszczeniem miejsca prze-
trzymywania tusz dzików wszyst-
kie materiały jednorazowego użyt-
ku należy pozostawić przy patro-
chach. Materiały wielokrotnego 
użytku należy oczyścić i zdezyn-
fekować. 
 ■Należy przeprowadzić mycie i de-
zynfekcję kół środka transportu 
oraz przestrzeni ładunkowej.
3. Zasady bioasekuracji przy po-

bieraniu próbek do badań w kierun-
ku ASF.

 ■Próbki do badań należy pobierać 
do plastikowych probówek jedno-
krotnego użytku. Następnie nale-
ży umieścić je w foliowym worku 
i oznaczyć. 
Zalecenia dla myśliwych w po-

szczególnych strefach.
STREFA ŻÓŁTA 
 ■Dopuszcza się pobieranie próbek 
do badań przez przeszkolonych 
myśliwych od dzików, które nie 
wykazują objawów chorobowych 
w kierunku ASF.
 ■Myśliwi informują na piśmie po-
wiatowego lekarza weterynarii 
o terminie planowanych polowań.
 ■Odstrzelone dziki są niezwłocznie 
dostarczane do punktu skupu, ob-

róbki dziczyzny lub innego zakła-
du, w którym mogą być przecho-
wywane tusze dzików.
STREFA CZERWONA
 ■Zakazuje się polowań zbiorowych, 
dokarmiania dzików.
Za organizację zbierania i utyliza-

cji padłych dzików odpowiada insty-
tucjonalnie wojewoda. Główną rolę 
w organizacji i poszukiwaniu zwłok 
dzików odgrywa Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego. Za poszukiwanie 
na terenach leśnych odpowiadają 
Lasy Państwowe, a na pozostałych 
terenach należących do obwodów ło-
wieckich – koła łowieckie.
Opracowała Magdalena KOŁODZIEJEK

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii

Załamanie rynków rolnych
Pandemia koronawirusa, poza 

zdrowiem ludzi, mocno zaatakowała 
gospodarkę światową. Skutki izolacji 
odczuwają prawie wszystkie branże, 
w tym rolno-spożywcza. Spadł popyt 
na produkty żywnościowe, ponie-
waż konsumenci ograniczyli zaku-
py, a gastronomia prawie zaprzesta-
ła działalności. Pozamykane granice 
utrudniają handel i logistykę żywno-
ści. Polska jest w szczególnie trud-
nej sytuacji. W skali Europy jeste-
śmy dużym producentem żywności 
i jej eksporterem netto, co oznacza, 
że więcej żywności eksportujemy, 
niż importujemy. Jesteśmy liderem 
w produkcji mięsa drobiowego, ja-
błek, mleka w proszku, masła, żywca 
wołowego. Eksportujemy warzywa 
i owoce. Z drugiej strony importuje-
my materiał siewny, środki ochrony 
roślin, maszyny rolnicze i ich części. 
Korzystamy z siły roboczej w posta-
ci Ukraińców. Rolnicy dobrze wie-
dzą, że produkcji rolnej nie można 
wyłączyć jednym guzikiem jak linii 
produkcyjnej w fabryce. Stale trzeba 
ponosić koszty, a w obecnej sytuacji 
przychody z produkcji rolnej stają 
pod dużym znakiem zapytania. 

Pierwszym dotkniętym przez pan-
demię sektorem są kwiaty i nowa-
lijki. Ich pojawienie się na rynku 
zbiegło się z wybuchem epidemii 
w Polsce i wprowadzaniem ograni-
czeń. Zamknięto lokalne rynki  lub 
znacząco ograniczono ich funkcjo-
nowanie. Zaprzestano organizowa-
nia imprez towarzyskich. Popyt na 
kwiaty spadł o 95%. Warto podkre-
ślić, że ogrodnicy musieli zimą po-
nieść znaczące koszty na ogrzanie 
i doświetlenie swoich upraw szklar-
niowych, a gdy te były gotowe do 
sprzedaży, rynek na nie po prostu się 
zamknął. Pisaliśmy już o tym wcześ-

niej na naszej stronie internetowej 
oraz skierowaliśmy pismo do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi z proś-
bą o uruchomienie pomocy dla tego 
sektora. Podobnie dotknięty został 
rynek nowalijek oraz rozsad warzyw. 
Rolnicy z obawy o brak siły roboczej 
nie decydują się na zakładanie plan-
tacji warzyw i ponoszenie kosztów 
w obawie o brak możliwości ich zbio-
ru, a potem sprzedaży. Znaczącym 
utrudnieniem dla tego sektora jest 
zakaz poruszania się oraz ogranicze-
nie działalności rynków lokalnych. 
Miasta w praktyce opustoszały. A to 
właśnie miejskie rynki i targowiska 
są głównym kanałem zbytu dla lo-
kalnych producentów warzyw. Skala 
ich działalności oraz brak zorganizo-
wania się w grupy powoduje, że nie 
są oni w stanie dostarczać warzyw do 
sieci detalicznych. W tych ostatnich 
w zasadzie dominują importowane 
warzywa i owoce. Warto odrobić tę 
lekcję. Nie ma lepszego narzędzia do 
poprawy pozycji konkurencyjnej na 
rynku producentów warzyw aniżeli 
organizowanie się w grupy. Wielko-
polska Izba Rolnicza od lat promu-
je i wspiera merytorycznie tę ideę. 
Dobrym przykładem jest tutaj Gru-
pa Producentów Warzyw „Chrobry” 
z Kłecka. Produkuje ogórki grun-
towe, dynię, buraki. Większość wa-
rzyw sprzedaje w postaci wysorto-
wanej i zapakowanej do przetwórni 
w Polsce i za granicą. Grupa podję-
ła się również przetwarzania wa-
rzyw w kierunku gamy produktów 
pakowanych próżniowo i gotowa-
nych w autoklawie. Są to produkty 
idealne dla konsumentów, którzy lu-
bią gotować, ale nie mają czasu. Te 
produkty powoli wypierają podob-
ne, dostarczane do tej pory do sieci 
detalicznych z Hiszpanii lub Fran-

cji. Tuż przed pandemią „Chrobry” 
uruchomił sklep internetowy (www.
dobrodzieje.com) – szczególnie przy-
datne narzędzie w dobie ograniczeń. 
Producentom warzyw i owoców sen 
z oczu spędza sytuacja na rynku pra-
cy. Jeśli do Polski nie przyjadą pra-
cownicy sezonowi z innych krajów, 
nie będzie miał kto zbierać plonów. 
Inne kraje, tak jak Niemcy, wysyła-
ją samoloty po pracowników i finan-
sują ich kwarantannę już w miejscu 
docelowym. Polski rząd nie podjął 
żadnych działań w tym zakresie poza 
wydłużeniem ważności wiz dla pra-
cowników już obecnych w Polsce. 

Drugim dotkniętym sektorem jest 
produkcja wołowiny. Polska musi 
eksportować około 90% tego pro-
duktu. Pisaliśmy już o tym rynku 
wcześniej na łamach „Siewcy”. Nie 
jesteśmy potęgą w wołowinie. Pro-
dukujemy ją w oparciu o mieszańce 
ras mięsnych i mlecznych. Nie mamy 
marki na rynkach zachodnich. Nasz 
eksport opiera się głównie na po-
średnikach, w większości Włochach. 
Spożycie krajowe wołowiny jest bar-
dzo niskie. Producenci wołowiny nie 
zadbali o rynek krajowy i skupili się 
wyłącznie na eksporcie. To, jak pisa-
liśmy wcześniej, bardzo ryzykowna 
strategia. Włochy dzisiaj borykają 
się z olbrzymimi problemami zdro-
wotnymi. Łańcuch dystrybucyjny 
w praktyce się zerwał, a ceny spadły 
znacząco. Producenci oraz ich orga-
nizacje, w tym Wielkopolska Izba 
Rolnicza, wnioskują o interwencję 
na tym rynku do Komisji Europej-
skiej. Odpowiedź na razie jest ne-
gatywna. Komisarz Janusz Wojcie-
chowski otwarcie przyznał, że na do-
płaty do przechowywania wołowiny 
nie ma w tej chwili środków finan-
sowych w unijnym budżecie. Może 

to wreszcie dobry czas na promo-
cję wołowiny w Polsce. Może trzeba 
dogadać się z sieciami detalicznymi 
i zbudować stabilny rynek wewnętrz-
ny na ten produkt. Ceny skupu pew-
nie nie będą tak atrakcyjne, jak to 
bywało w przypadku eksportu, ale 
rozwój rynku krajowego pozwoli na 
lepsze rozłożenie ryzyka producen-
tów, a o to chodzi w rolnictwie naj-
bardziej. Szanse dla mniejszych go-
spodarstw produkujących wołowinę 
dają regulacje dotyczące rzeźni rol-
niczych oraz rolniczego handlu deta-
licznego. Pandemia kiedyś się skoń-
czy i restauracje oraz lokalne rynki 
zaczną znowu funkcjonować. Warto 
przygotować się teraz na ten czas, 
przynajmniej organizacyjnie. 

Pod dużą presją ekonomiczną zna-
lazł się rynek mleka. Polska pnie się 
w rankingu producentów tego su-
rowca. Ponad 30% produktów mle-
czarskich podlega eksportowi, głów-
nie w formie mleka w proszku, masła 
i serów. Tutaj rzeczywiście załamały 
się popyt oraz logistyka. Ogranicze-
nia skupu mleka zostały wprowadzo-
ne już w Mleczarni „Turek” sp. z o.o., 
w której skup ten zostanie zmniejszo-
ny o 10%. Wewnętrzna konsumpcja 
artykułów mlecznych maleje, a za-
mknięte granice bardzo mocno ogra-
niczają przepływ surowca mleczne-
go. W wielu mleczarniach, które pro-
dukują mleko w proszku, unierucho-
miony został zupełnie eksport i naj-
większy problem jest ze zbytem wła-
śnie tego produktu. Będzie to miało 
również negatywny wpływ na mniej-
sze spółdzielnie mleczarskie, które 
w okresie szczytu dostaw sprzedają 
mleko „przerzutowe” do proszkow-
ni. Brakuje działań mogących wes-

> dokończenie na str. 4
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przeć eksport, który obecnie prawie 
nie funkcjonuje. Eksport do Chin zo-
stał prawie uniemożliwiony, a ceny 
frachtów są tak wysokie, że wysyłka 
mleka w proszku czy innych towarów 
na rynek chiński jest w zasadzie nie-
opłacalna. Przy utrudnionej logistyce 
i handlu wewnątrz Unii Europejskiej 
problem ten będzie się pogłębiał. 
Mleczarnie nastawione na zaopatry-
wanie branży gastronomicznej z dnia 
na dzień straciły klientów. Konsu-
menci detaliczni ograniczają swoje 
zakupy. Nie działa program rządowy 
„Szklanka mleka”. Szczyt produkcji 
mleka dopiero nastąpi, co w obecnej 
sytuacji budzi jeszcze większe oba-
wy wśród producentów mleka. Mle-
czarnia w Turku postanowiła ogra-
niczyć skup, tak aby utrzymać cenę 
mleka na niezmienionym poziomie. 
Władze mleczarni wskazują na to, 
że decyzja ta wynika z sytuacji zwią-
zanej z epidemią koronawirusa. Dy-
rekcja rozesłała do rolników listy, 
w których można odczytać, że obec-
na sytuacja coraz mocniej wpływa 
na codzienne życie oraz obowiązki. 
Rośnie liczba osób zainfekowanych 
wirusem oraz objętych kwarantanną, 
co bardzo utrudnia proces utrzyma-
nia ciągłości funkcjonowania fabryk 
oraz łańcucha dostaw. Wewnętrz-
na konsumpcja artykułów spożyw-
czych maleje, a zamknięte granice 
bardzo mocno ograniczają przepływ 
surowca mlecznego. Jak na razie nie 
ma mowy o tym, aby sytuacja szybko 
się poprawiła. W liście do rolników 
znalazła się również informacja, iż 
w najbliższych tygodniach produkcja 
serów będzie ograniczana, a nawet, 
w czarnym scenariuszu, może dojść 
do chwilowego zatrzymania produk-
cji. Ograniczenie będzie obowiązy-
wać do odwołania. Wiele mleczarni 
rozpoczęło proces obniżania cen sku-
pu. Ten proces uderzy przede wszyst-
kim w intensywne gospodarstwa 
mleczarskie, które w ostatnich latach 

inwestowały we wzrost produkcji jed-
nostkowej od krowy oraz nowoczesne 
technologie, takie jak np. roboty udo-
jowe. Na poziomie Unii Europejskiej 
mówi się już o wdrożeniu mecha-
nizmu obniżania produkcji mleka. 
Z punktu widzenia technologiczne-
go jest to możliwe chociażby poprzez 
zmianę żywienia, wydłużenie okresu 
zasuszania krowy, większe brakowa-
nie czy zwiększenie ilości mleka do 
skarmiania cieląt. To są jednak roz-
wiązania dobre dla mniejszych go-
spodarstw, nieobciążonych kredy-
tami. Eksperci zauważają, że kry-
zys na rynku mleka może pogrążyć 
część mniejszych spółdzielni mle-
czarskich, które już przed kryzysem 
były w kiepskiej kondycji finansowej. 
Ich członkowie mogą mieć problemy 
ze znalezieniem nowych odbiorców. 
Duże firmy już odmawiają przyj-
mowania nowych członków, same 
mając problemy ze zbytem. Cierpią 
również gospodarstwa, które podję-
ły się przetwarzania mleka i sprze-
daży bezpośredniej. Ich odbiorcy to 
głównie mniejsze sklepy, często zlo-
kalizowane w centrach handlowych, 
które są zamknięte. Tacy producenci, 
wytwarzający mleko i przetwory me-
todami ekologicznymi, nie są zazwy-
czaj obarczeni dużymi inwestycjami, 
a ich produkcja jest ekstensywna, 
często oparta na naturalnych łąkach 
i pastwiskach. Często pisaliśmy na 
naszych łamach o pułapkach inten-
syfikacji produkcji mleka. Ta strate-
gia się sprawdza, kiedy cena mleka 
jest przyzwoita. W trudnych czasach 
strategia zrównoważonej produk-
cji mleka w oparciu o trwałe użytki 
zielone i wypas pozwala na reduk-
cję kosztów produkcji. Wielkopolska 
Izba Rolnicza kilkukrotnie wniosko-
wała o podjęcie interwencji również 
na tym rynku. Niestety, ciągle brak 
odzewu na poziomie krajowym czy 
też unijnym. 

Pandemia nie oszczędziła także 
producentów drobiu. Polska jest lide-
rem tej produkcji w Europie i dużym 

eksporterem tego produktu. Załama-
nie się popytu spowodowało spadek 
cen żywca drobiowego nawet do po-
ziomu 2 zł/kg. Producenci albo za-
gazowują już rozpoczęte tucze, albo 
nie wstawiają nowych. Ceny fileta 
drobiowego na rynku osiągnęły re-
kordowo niski poziom. Eksport stoi. 
Filet był bazą produkcji różnych pro-
duktów dla gastronomii, która jest 
zamknięta. Rynek fileta świeżego 
się skurczył. W Polsce na tym ryn-
ku funkcjonuje kilka zagranicznych 
gigantów drobiarskich, które pewnie 
sobie poradzą. W najgorszej sytuacji 
znalazły się natomiast mniejsze, pol-
skie zakłady ubojowe i przetwórcze. 
Rynek oczywiście za jakiś czas odbi-
je, ponieważ popyt na drób na całym 
świecie znacząco rośnie. Niemniej, 
mniejsi hodowcy i przetwórcy mogą 
tego już nie doczekać. Koncentra-
cja branży i jej globalizacja osiągnie 
kolejny poziom. Państwo już dawno 
ograniczyło wsparcie dla tego sekto-
ra i mimo naszych interwencji pro-
ducenci drobiu nie mają co liczyć na 
pomoc w tej sytuacji. 

Na rynku trzody chlewnej pa-
nuje jeszcze względna stabilizacja. 
Może dlatego, że tutaj rynek krajo-
wy jest dominujący. Ceny ze wzglę-
du na duży unijny eksport do Chin 
utrzymują się na dobrym poziomie. 
Z drugiej strony rekordy biją ceny 
warchlaków importowanych z Danii 
i Holandii. Niestety, ta dobra sytu-
acja została mocno zachwiana przez 
pierwsze w Wielkopolsce ognisko 
ASF w Więckowicach. Więcej o tym 
piszemy w osobnym artykule. To 
zdarzenie będzie miało negatywne 
skutki dla wielu rodzinnych gospo-
darstw trzodowych w powiatach po-
znańskim i szamotulskim. 

Co przyniesie przyszłość? Tego nie 
wiemy. Nie wiemy, jak długo potrwa 
pandemia. Możemy spodziewać się, 
że jej skutki dla rynku będą znaczą-
ce i negatywne. Rozpoczęły się zwol-
nienia pracowników, upadło już wie-
le firm. Konsumenci tracą dochody. 

Na szczęście dla branży rolno-spo-
żywczej – będą nadal musieli kupo-
wać żywność. Pewnie ograniczą jej 
zakupy, będą kupowali żywność tań-
szą, co niestety często oznacza gor-
szą. Nie wiemy, jak zmienią się ryn-
ki globalne. Czy Polska utrzyma na 
nich znaczącą pozycję i możliwości 
eksportowe? W przypadku branży 
mleczarskiej, rynku wołowiny czy 
drobiu to będzie miało strategiczne 
znaczenie dla rolników w Polsce. Nie 
wiemy, na ile polskie tarcze antykry-
zysowe wspomogą nasz sektor rolno-
-spożywczy. Piszemy o tym w innym 
artykule. 

Jakie lekcje musimy wyciągnąć 
z obecnej sytuacji rynkowej:

 ■Producenci i przetwórcy muszą 
dbać o rynek krajowy. Nie można 
opierać rozwoju branży wyłącznie 
na eksporcie – widać to na przykła-
dzie wołowiny.
 ■Producenci muszą współpracować 
ze sobą i budować silniejszą pozy-
cję na rynku rolnym. Współpraca 
powinna między innymi polegać 
na tworzeniu kapitałów zapaso-
wych w grupach producentów rol-
nych, wspieranych środkami po-
zyskiwanymi w ramach wsparcia 
dla grup z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Takie kapitały 
mogą być wykorzystywane w for-
mie wsparcia producentów w trud-
nych czasach w celu utrzymania 
płynności finansowej gospodarstw 
rolnych. 
 ■Warto rozwijać różne kanały dys-
trybucji produktów, w tym sprze-
daż internetową. Takie działanie 
wymaga również współpracy pro-
ducentów. 
 ■Należy bardzo ostrożnie podcho-
dzić do inwestycji oraz intensy-
fikacji produkcji, zwłaszcza jeśli 
wydaje nam się, że cena jest dobra. 
Wiele inwestycji można realizować 
wspólnie przez grupy producentów 
rolnych, szczególnie w bardzo dro-
gie maszyny i technologie.

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 3

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla rolników
Ograniczenia wprowadzone ze 

względu na trwający stan epidemii 
związany z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-Cov-2 powodują, że 
rolnictwo, tak jak inne działy gospo-
darki narodowej, boryka się z wielo-
ma problemami, w tym ekonomicz-
nymi. Rolnicy pracują w swoich go-
spodarstwach rolnych, nie mogą za-
wiesić działalności, gdyż nie pozwala 
na to specyfika produkcji rolnej. Jed-
nak coraz częściej zgłaszają obawy co 

do możliwości zbytu wytworzonych 
w gospodarstwie produktów rolnych. 
Zrywające się łańcuchy dostaw, kłopo-
ty z przetwórstwem i eksportem mogą 
odbić się niekorzystnie na dochodach 
poszczególnych gospodarstw.

Aby umożliwić producentom rol-
nym dalsze prowadzenie działalno-
ści i zagwarantować codzienne do-
stawy żywności dla społeczeństwa, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przygotowało rozwiązania, które 

mają na celu przeciwdziałanie skut-
kom COVID-19 – epidemii, z któ-
rą obecnie walczy cały świat. Pomoc 
skierowana jest do rolników i domow-
ników oraz do przedsiębiorców rol-
nych, w tym prowadzących działal-
ność w formie spółki osobowej, spół-
ki kapitałowej, spółdzielni rolników 
lub w innej formie, a także prowadzą-
cych działalność gospodarczą związa-
ną z sektorem rolnym, w szczególno-
ści w zakresie przetwórstwa produk-

tów rolnych lub zatrudnianych przez 
nich pracowników. W artykule przed-
stawiono najważniejsze rozwiązania 
dla rolników wprowadzone na mocy 
ustawy o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. 
tarcza antykryzysowa). 

Zasiłek opiekuńczy dla rolni-
ków – w przypadku zamknięcia żłob-
ka, klubu dziecięcego, przedszkola, 
szkoły lub innej placówki, do których 
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uczęszcza dziecko, albo niemożno-
ści sprawowania opieki przez nianię 
lub dziennego opiekuna z powodu 
COVID-19 rolnikowi przysługuje za-
siłek opiekuńczy z powodu koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem w wieku do 8 lat oraz 
dzieckiem legitymującym się orze-
czeniem o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności 
do ukończenia 18 lat albo dzieckiem 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Zasiłek opiekuń-
czy przyznawany jest na wniosek rol-
nika, a termin jego pobierania został 
przedłużony do 24 maja 2020 r.

Zasiłek dla rolników i domowni-
ków na czas kwarantanny – rolniko-
wi i domownikowi w sytuacji objęcia 
obowiązkową kwarantanną, nadzo-
rem epidemiologicznym lub hospita-
lizacją w związku z COVID-19 przy-
sługuje zasiłek w wysokości 50% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę, 
tj. 1300 zł brutto.

Zwolnienie z obowiązku opłaca-
nia składek KRUS – wszystkie oso-
by objęte ubezpieczeniem emerytal-
no-rentowym na podstawie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków zostały zwolnione z obowiąz-
ku opłacania składek na to ubezpie-
czenie do KRUS za 3 miesiące (dru-
gi kwartał 2020 r.). Wprowadzone 
przepisy nie zwalniają jednak rolni-
ków z obowiązku opłacania składki 
na ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i macierzyńskie oraz zdro-
wotne, jak to ma miejsce w przypad-
ku przedsiębiorców ubezpieczonych 
w ZUS. Zwolnienie następuje z mocy 
prawa, w związku z tym nie trze-
ba składać żadnych dodatkowych 
wnios ków w tym zakresie.

Wydłużenie ważności orzeczeń 
wydanych między innymi na pod-
stawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników – orzeczenia 
o częściowej niezdolności do pra-
cy, całkowitej niezdolności do pra-
cy, całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji oraz niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji, których waż-
ność upływa w okresie obowiązywa-
nia epidemii albo w okresie 30 dni 
następujących po jej odwołaniu, za-
chowują ważność przez okres kolej-
nych 3 miesięcy od dnia upływu ter-
minu ważności.

Zmiany w zakresie funduszy pro-
mocji produktów rolno-spożyw-
czych – ze środków funduszy pro-
mocji produktów rolno-spożywczych 
będzie można prowadzić działania 
mające na celu przywrócenie normal-
nych warunków rynkowych w przy-
padku poważnych zakłóceń na ryn-

ku, utraty zaufania konsumentów lub 
innych szczególnych problemów. Nie 
będą również naliczane odsetki z ty-
tułu nieterminowego regulowania na-
leżności przypadających na rzecz da-
nego funduszu promocji produktów 
rolno-spożywczych, bieg terminów 
wykonania określonych czynności 
będzie zawieszony, a dokumenty do 
Dyrektora Generalnego KOWR bę-
dzie można składać w formie doku-
mentu elektronicznego za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenia o braku zmian we 
wniosku o przyznanie płatności 
w formie elektronicznej – umoż-
liwienie składania przez rolników 
oświadczeń o braku zmian w odnie-
sieniu do wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich i pomocy 
obszarowej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w formie skanu albo 
zdjęcia. Takie złożenie oświadczenia 
będzie skuteczne, pod warunkiem że 
w określonym terminie po odwoła-
niu stanu epidemii rolnik potwierdzi 
dokonanie tej czynności, wnosząc 
podpisane oświadczenie. Termin 
składania oświadczeń został prze-
dłużony i można je złożyć w termi-
nie 15 dni kalendarzowych po odwo-
łaniu stanu zagrożenia epidemiczne-
go (epidemii), ale nie później niż do 
ostatniego dnia składania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośred-
nich, czyli do 15 czerwca 2020 r.

Zmiany w zakresie PROW 2014–
2020 – dotyczą zarówno wniosko-
dawców, jak i beneficjentów PROW 
2014–2020. Dostępne rozwiązania to:

 ■możliwość zmiany postanowień 
zawartej umowy o przyznaniu po-
mocy; można uzyskać wyższą kwo-
tę przyznanej pomocy lub zmienić 
cel operacji,
 ■ zwolnienie jednostek samorządu 
terytorialnego z obowiązku skła-
dania weksla in blanco, będącego 
zabezpieczeniem należytego wy-
konania zobowiązań określonych 
w umowie o przyznaniu pomocy; 
dla pozostałych beneficjentów: 
przesunięcie w czasie obowiązku 
złożenia weksla z dnia zawarcia 
umowy na etap przed wypłatą po-
mocy,
 ■możliwość zawarcia umowy 
o przyznaniu pomocy lub pomo-
cy technicznej w formie korespon-
dencyjnej,
 ■możliwość składania wniosków 
o przyznanie pomocy oraz pomocy 
technicznej, wniosków o płatność 
oraz innych dokumentów w formie 
dokumentu elektronicznego przez 
e-PUAP,
 ■ zniesienie obowiązku stosowania 
konkurencyjnego trybu wyboru 
wykonawców,

 ■wydłużanie terminów naborów 
w ramach tych instrumentów 
wsparcia, w których ogłasza się na-
bory wniosków o przyznanie po-
mocy,
 ■ przywracane będą terminy na 
wykonanie określonych czynno-
ści w toku postępowań w sprawie 
o przyznanie pomocy i pomocy 
technicznej,
 ■wnioskodawcy, którzy nie spełnili 
warunków przyznania pomocy lub 
pomocy technicznej, lub określo-
nych wymogów z przyczyn zwią-
zanych z epidemią COVID-19, 
będą wzywani do uzupełnień,
 ■możliwe będzie spełnienie przez 
beneficjenta warunków wypłaty 
pomocy lub pomocy technicznej, 
lub warunków, z zastrzeżeniem 
których wydana została decyzja 
o przyznaniu pomocy, lub zrealizo-
wanie innych zobowiązań związa-
nych z przyznaną pomocą lub po-
mocą techniczną, w terminie póź-
niejszym – uzgodnionym z pod-
miotem przyznającym pomoc.
Nienaliczanie odsetek od odro-

czonych lub rozłożonych na raty 
środków WPR – w przypadku gdy 
dłużnik zobowiązany do zwrotu nie-
należnie bądź nadmiernie pobranych 
płatności w ramach WPR zwróci się 
o rozłożenie na raty spłaty należno-
ści wobec ARiMR albo o odrocze-
nie spłaty tych należności w czasie, 
odsetki od tych należności nie będą 
naliczane, jeżeli dłużnik będzie re-
gulował swoje zobowiązania zgodnie 
z ustalonym przez ARiMR harmo-
nogramem spłat. 

Ułatwienia w zakresie ochro-
ny roślin i rolnictwa ekologiczne-
go – zaproponowane rozwiązania 
wprowadzają odstępstwa od obo-
wiązków określonych w przepisach 
o środkach ochrony roślin oraz prze-
pisach o ochronie roślin przed agro-
fagami dotyczących: 

 ■ ukończenia wymaganych szko-
leń w zakresie środków ochrony 
roślin przez osoby stosujące środ-
ki ochrony roślin, sprzedające te 
preparaty, prowadzące doradztwo 
z zakresu ochrony roślin, a także 
prowadzące uprawę roślin zgodnie 
z zasadami integrowanej produkcji 
roślin,
 ■ poddawania okresowym badaniom 
sprawności technicznej sprzę-
tu przeznaczonego do stosowania 
środków ochrony roślin.
Umożliwiono przeprowadzanie 

oceny zdrowotności roślin przed wy-
daniem paszportu roślin przez oso-
by, które nie zdały wymaganego eg-
zaminu przed wojewódzkim inspek-
torem ochrony roślin i nasiennictwa, 
przesunięto termin zgłaszania za-

miaru eksportu roślin przez podmio-
ty wpisane do rejestru eksporterów 
oraz termin na dostosowanie się do 
regulacji ustawy z 13 lutego 2020 r. 
o ochronie roślin przed agrofagami 
przez podmioty uprawnione do zna-
kowania opakowań drewnianych. 

W zakresie rolnictwa ekologiczne-
go umożliwiono prowadzenie kon-
troli przeprowadzanej przez jednost-
ki certyfikujące osobom, które nie są 
inspektorami rolnictwa ekologiczne-
go. Jednocześnie osoby wykonujące te 
kontrole nadal muszą spełniać wyma-
gania przewidziane przepisami UE. 

Rolnicy świadczący usługi agro-
turystyczne – jeśli klienci chcą ze 
względu na epidemię koronawirusa 
rozwiązać umowę, można zapropo-
nować klientowi w terminie 180 dni 
od dnia rozwiązania umowy voucher 
na poczet przyszłych wydarzeń. 
W przypadku odwołania przez klien-
tów rezerwacji i rezygnacji z vouche-
ra usługo dawca ma 180 dni na zwrot 
opłat.

Pomoc państwa dla rolników nie 
ogranicza się tylko do wymienionych 
powyżej rozwiązań. Minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ar-
danowski podjął wszelkie starania, 
aby wesprzeć producentów rolnych 
w tych trudnych czasach. Urucho-
miony został kredyt obrotowy, tzw. 
klęskowy. Wszyscy producenci rolni, 
którzy mieli oszacowane klęski, mogą 
uzyskać bardzo nisko oprocentowany 
kredyt na 100 procent strat, rozlicza-
ny w 50 procentach fakturami od cza-
su wystąpienia tej klęski oraz prefe-
rencyjny kredyt klęskowy – inwesty-
cyjny, dla tych rolników, którzy czują 
się na siłach realizować inwestycje. 
Minister prowadzi rozmowy z Ko-
misją Europejską w celu uzyskania 
dodatkowych środków unijnych na 
wsparcie krajowego rolnictwa, umoż-
liwienia przesunięcia niewykorzysta-
nych do tej pory środków z PROW 
na bezpośrednie wsparcie dla gospo-
darstw oraz o możliwość uruchomie-
nia kredytu obrotowego dla wszyst-
kich rolników, nie tylko tych, którzy 
doświadczyli klęski. Minister rolnic-
twa wystosował również do Komi-
sji Europejskiej listy o konieczności 
podjęcia pilnej interwencji na ryn-
kach wołowiny, baraniny, mleka oraz 
drobiu w związku z trudnościami, ja-
kich doświadczają te sektory w wyni-
ku pandemii COVID-19 oraz o wpro-
wadzenie kolejnych zmian w PROW 
2014–2020. 

W czasie kryzysu, jakim jest stan 
epidemii, z trudnościami boryka-
ją się nie tylko rolnicy, ale również 
przedsiębiorstwa sektora rolno-spo-

> dokończenie na str. 6
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żywczego. W tarczy antykryzysowej 
przedsiębiorcom z tej branży zapro-
ponowano szereg form wsparcia, aby 
mogli przetrwać te trudne czasy. Nie-
które z tych rozwiązań dotyczą także 
rolników, w związku z tym przedsta-
wiam krótką informację o najważ-
niejszych z nich. Przedsiębiorcy zo-
stali zwolnieni z obowiązku opłaca-
nia składek na ZUS (ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarno-
ściowy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Emerytur Pomostowych). Mają rów-
nież możliwość odroczenia i rozłoże-
nia na raty składek ZUS. W okresie 
obowiązywania stanu epidemii mogą 
na czas określony wprowadzić ela-

styczny czas pracy dla pracowników 
oraz ubiegać się o możliwość dofi-
nansowania zatrudnienia. Wprowa-
dzono szereg ułatwień umożliwia-
jących pobyt i legalne zatrudnienie 
cudzoziemców na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. Z mocy prawa 
wydłużeniu uległ m.in. okres ważno-
ści wiz krajowych, zezwoleń na po-
byt czasowy oraz zezwoleń na pracę, 
w tym zezwoleń na pracę sezonową. 
Rozwiązania te dotyczą w szczegól-
ności pomocników rolnika świad-
czących na rzecz rolnika pomoc przy 
zbiorach na podstawie umowy o po-
moc przy zbiorach. Wprowadzono 
możliwość przedłużenia bankowych 
kredytów obrotowych oraz zmia-
nę warunków lub terminów spłaty 
kredytu udzielonego mikroprzed-
siębiorcy, małemu lub średniemu 

przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może 
korzystać z ulgi podatkowej CIT, 
PIT, ubiegać się o zwolnienie lub od-
roczenia spłat na podatek od nieru-
chomości oraz odroczenie lub umo-
rzenie czynszu. Wprowadzono moż-
liwość ustalenia maksymalnych cen 
lub maksymalnych marż hurtowych 
i detalicznych stosowanych w sprze-
daży towarów lub usług mających 
istotne znaczenie dla ochrony zdro-
wia lub bezpieczeństwa ludzi lub 
kosztów utrzymania gospodarstw 
domowych. Zawieszono postępowa-
nia procesowe i sądowe, ułatwiono 
zasady korzystania z usług e-admi-
nistracji. Agencja Rozwoju Przemy-
słu będzie oferować przedsiębiorcom 
wsparcie niezbędne dla utrzymania 
i kontynuacji prowadzonej działal-
ności gospodarczej. Wsparcie może 

być przyznane w formie pożyczek, 
gwarancji lub poręczenia oraz leasin-
gu lub innych instrumentów związa-
nych z finansowaniem prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
pomocy dla rolników i domowników 
oraz przedsiębiorstw sektora rolno-
-spożywczego dostępne są na stronie 
internetowej: www.gov.pl/web/rol-
nictwo. 

Sytuacja w zakresie pomocy przed-
siębiorcom, rolnikom oraz obywate-
lom jest bardzo dynamiczna. Mamy 
już uchwalone trzy tarcze antykryzy-
sowe. Praktycznie codziennie rodzą 
się nowe problemy i nowe rozwiąza-
nia. Będziemy o nich informować 
w sposób stały na naszej stronie in-
ternetowej. 

Czesława KLONOWSKA

> dokończenie ze str. 5

Koronawirus a szkody łowieckie
Walka z pandemią koronawirusa 

odbiła się między innymi na pracy 
rolników i myśliwych. Wprowadzo-
ne 10 kwietnia br. rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, na-
kazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii w kwestii 
zakazu przemieszczania się i wyko-
nywania określonych czynności nie 
zawierało wyjątku dla myśliwych 
przy wykonywaniu obowiązków na-
łożonych na koła łowieckie, w tym 
kwestii pilnowania pól i szacowa-
nia szkód łowieckich. Dla upraw rol-
nych oznaczało to pozostawienie ich 
bez jakiejkolwiek ochrony przed dzi-

ką zwierzyną,  o tej porze roku in-
tensywnie żerującą.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej natychmiast interweniował w tej 
sprawie – z pełnym sukcesem. Rada 
Ministrów 15 kwietnia br. dokonała 
kolejnej nowelizacji rozporządzenia. 
Z ograniczeń dotyczących przemiesz-
czania się wyłączono m.in. myśliwych 
jako osoby realizujące zadania mają-
ce na celu ochronę i zabezpieczenie 
upraw i płodów rolnych przed szko-
dami wyrządzanymi przez zwierzynę 
lub przeciwdziałania rozprzestrzenia-
niu się chorób zakaźnych zwierząt.

Dzięki aktywnym działaniom 
WIR rolnicy w całym kraju ponow-

nie mogą liczyć na podejmowanie 
przez koła łowieckie działań bezpo-
średnich czy prewencyjnych w przy-
padkach zagrożenia zniszczeniem 
upraw przez zwierzynę łowną, jak 
również wznowienia procedur zwią-
zanych z obsługą stwierdzonych 
szkód łowieckich. Myśliwi będą tak-
że mogli bez przeszkód dokonywać 
odstrzału sanitarnego dzików, co jest 
istotnym elementem ograniczającym 
rozprzestrzenianie się afrykańskiego 
pomoru świń (ASF).

Z sytuacji, która wystąpiła pomię-
dzy 10 a 15 kwietnia br., zarząd WIR 
wysnuł jeszcze jeden wniosek: ko-
nieczne jest przywrócenie rolnikom 

prawa do ochrony swojej własności 
poprzez możliwość odstraszania dzi-
kiej zwierzyny z pól. To przecież wła-
ściciele upraw są najbardziej zainte-
resowani minimalizowaniem ryzyka 
wystąpienia szkód w swoich gospo-
darstwach. Myśliwi, choćby nawet 
bardzo chcieli, nie są w stanie ich 
wszystkich upilnować, a współpra-
ca w tym względzie z rolnikami bar-
dzo poprawiłaby sytuację. W związ-
ku z powyższym, prezes WIR Piotr 
Walkowski zapowiada wystąpienie 
w najbliższych dniach do ministra 
klimatu o zmianę obowiązujących 
obecnie przepisów.

WIR

Co z pomocą suszową za 2019 rok?
Tegoroczna wiosna nie rozpoczę-

ła się najlepiej. Bezśnieżna zima nie 
dała szans na choćby częściowe od-
budowanie deficytu wody w glebie. 
Brak znaczących opadów od marca 
i niekorzystne prognozy meteoro-
logów wróżą kolejną suszę rolniczą. 
Tymczasem nie sposób zapomnieć 
o tej ubiegłorocznej. Mimo szumnie 
ogłoszonej akcji rekompensaty strat 
poniesionych przez rolników nadal 
wielu z nich czeka na zrealizowanie 
tej pomocy.

Przypomnijmy, że województwo 
wielkopolskie przez ubiegłoroczną 
suszę zostało poszkodowane w nie-
notowanym dotąd stopniu. Rolnicy 
zgłosili ponad 83,5 tys. wniosków 
o oszacowanie strat. Powołane przez 
wojewodę wielkopolskiego komisje 
stwierdziły uszkodzenie 1,3 mln ha 
upraw. Suma oszacowanych strat to 

blisko 1,7 mld zł. Liczby te pokazu-
ją, w jak poważnym stopniu ubiegło-
roczna klęska suszy uszczupliła do-
chody wielkopolskich rolników 
i jak ważne dla poszkodowanych jest 
otrzymanie wsparcia ze strony bu-
dżetu państwa już teraz, w okresie 
wzmożonych wydatków na zakup 
środków produkcji.

Przy szacowaniu skutków klęski 
suszy zaangażowanych było w Wiel-
kopolsce ponad 1,3 tys. osób. W tej 
liczbie 307 osób reprezentowało Wiel-
kopolską Izbę Rolniczą. Z podziele-
nia ogólnej liczby złożonych w Wiel-
kopolsce wniosków o oszacowanie 
szkód przez liczbę gminnych zespo-
łów komisji wynika, że na jeden ze-
spół przypadało aż 376 wniosków. To 
tysiące godzin pracy, tysiące kilome-
trów przebytych pieszo i samochoda-
mi, tysiące problemów i konfliktów 

z rolnikami zawiedzionymi werdyk-
tem komisji. Żaden inny region Pol-
ski nie odnotował takiej liczby po-
szkodowanych gospodarstw. 

Realizując program pomocy dla 
rolników poszkodowanych przez 
ubiegłoroczne klęski, doprowadzono 
do paradoksalnej sytuacji, w której 
pomoc otrzymali w pierwszej kolej-
ności rolnicy z województw najmniej 
dotkniętych klęską. To oni jako 
pierwsi złożyli wnioski o wsparcie 
i otrzymali je z puli środków zarezer-
wowanych na rok 2019. Pieniądze te 
wyczerpały się już w pierwszych ty-
godniach realizacji programu. Łącz-
nie w roku ubiegłym wypłacono rol-
nikom 710 mln zł.

Tymczasem rolnicy wielkopolscy, ze 
względu na ogromną liczbę poszkodo-
wanych, cierpliwie czekali na zaakcep-
towanie przez wojewodę protokołów 

suszowych. Stanowiły one załączni-
ki do wniosków złożonych w biurach 
ARiMR. Bez nich wnioski pozostawa-
ły niekompletne i dopiero po uzupeł-
nieniu podlegały rozpatrzeniu. Akcja 
akceptowania protokołów zakończyła 
się w Wielkopolsce dopiero na począt-
ku 2020 roku. Na uruchomienie środ-
ków pomocowych w roku bieżącym 
trzeba było jednak poczekać. Pocho-
dzą one bowiem z budżetu tegorocz-
nego, a ustawę budżetową przyjęto 
dopiero na przełomie lutego i marca. 
I choć jest już początek maja, rolnicy 
nadal czekają na pomoc. Tymczasem 
minister Jan Krzysztof Ardanowski 
pod koniec ubiegłego roku zapowia-
dał wznowienie pomocy w pierwszym 
kwartale bieżącego roku.

Plan wypłat opiewał na 1,5 mld zł. 
Resort rolnictwa poinformował, że 
wypłata pomocy suszowej ruszyła 
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10 marca. Bardziej konkretna była 
informacja z początku kwietnia, że 
w pierwszych dniach po Wielkano-
cy zostanie wypłaconych 278 mln zł, 
które dotrą do 90 tys. rolników. Jed-
nak wszystko wskazuje na to, że ze 
względu na obciążenie budżetu pań-
stwa przez stan epidemii koronawi-
rusa zapowiedzi tej nie zrealizowano. 
Wątpliwą pociechą jest to, że mini-
ster Jan Krzysztof Ardanowski zapo-
wiedział wypłatę zobowiązań, ale dla 
mniejszych gospodarstw, które bar-
dziej potrzebują wsparcia niż więk-
sze. Tym drugim teraz zostanie wy-
płacona tylko część środków. Środki 
nie przepadną, lecz będą wypłacone 
w późniejszym czasie.

O opóźnienie wypłat pomocy re-
kompensującej ubiegłoroczną su-
szę pytają rząd opozycyjni posłowie. 
Kierownictwo Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa tłu-
maczy to kilkoma następującymi po 
sobie zdarzeniami: przedłużeniem 
terminu składania wniosków o po-
moc, wyczerpaniem pomocy de mi-
nimis i wreszcie epidemią COVID-19, 
która spowolniła pracę biur ARiMR. 
Nie padła jednak odpowiedź na pyta-
nie, czy jest realne zrealizowanie po-
mocy do końca kwietnia br. 

W ostatniej chwili przed odda-
niem tego numeru „Siewcy” do dru-
ku otrzymaliśmy odpowiedź z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie wypłaty kwot pomocy su-
szowej za 2019 rok. Z danych prze-
słanych nam przez ministerstwo 
wynika, że pomoc suszowa została 
wypłacona 135 965 producentom 
rolnym w kwocie około 963 570 zł, 
w tym 34 848 zł producentom rol-
nym z województwa wielkopolskie-
go na kwotę ponad 278 501 zł. Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa rozpoczęła wypłatę ko-
lejnej transzy wymienionej wyżej 
pomocy w wysokości 280 mln zł. 
W ramach tej kwoty przewiduje się 
wypłatę pomocy dla ponad 91 tys. 
producentów rolnych, którzy po-
nieśli szkody w wysokości powyżej 
30% średniej rocznej produkcji rol-

nej, oraz zaliczek dla ponad 36 tys. 
producentów rolnych, którzy po-
nieśli szkody w wysokości powy-
żej 30% średniej rocznej produkcji 
rolnej i powyżej 5 tys. zł. Niestety, 
w sentencji pisma ministerstwo po-
daje, że uwzględniając obecną sy-
tuację związaną z epidemią wywo-
łaną wirusem SARS-CoV-2, nie ma 
możliwości określenia ostatecznego 
terminu wypłaty pomocy dla pro-
ducentów rolnych, w których go-
spodarstwach rolnych odnotowano 
w uprawach rolnych spowodowane 
wystąpieniem w 2019 r. suszy, hu-
raganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub po-
wodzi. Kornel PABISZCZAK

Zagrożenie suszą
Bieżący rok od samego początku 

charakteryzuje się sporym deficytem 
opadów. W okresie zimowym były 
one bardzo skąpe, więc braki wody 
z poprzednich lat nie zostały uzupeł-
nione. W ostatnim miesiącu suma 
opadów na zachodzie Polski wynio-
sła tylko 5% normy. Na warunki wil-
gotnościowe w wierzchniej warstwie 
glebowej i na stan wód w rzekach 
wpływa nie tylko aktualna sytuacja 
pogodowa, ale także aura w poprzed-
nich okresach. Jest to o tyle istotne, 
że niedobory wody powstałe w wyni-
ku ubiegłorocznej suszy oraz w latach 
poprzednich się nie uzupełniły, a bie-
żące opady są bardzo niewielkie. 

Taki stan rzeczy powoduje pogłę-
bianie się niedoborów zarówno wód 
powierzchniowych, jak i podziem-
nych. Także stan wysokości wód 
w rzekach jest niski jak na tę porę 
roku. W pierwszym kwartale ubie-
głego roku w większości rzek poziom 
wód kształtował się na poziomie wód 
niskich i średnich. Podobnie jest 
i w tym roku.

29 kwietnia 2020 r. stan wody 
w rzece Warcie w Poznaniu wynosił 
tylko 133 cm.

Rok temu sytuacja o tej porze rów-
nież nie była optymistyczna. Jak wi-
dać z wykresu, w Poznaniu opady 
wynosiły sporo poniżej normy.

Długotrwały brak opadów pogłę-
bia niedobory wody, co już widać na 
polach. Co prawda, IUNG jeszcze nie 
podaje komunikatów dotyczących za-
grożenia suszą. Pierwszy taki komu-
nikat ukaże się dopiero w maju. Jed-
nak gołym okiem widać braki wody. 
Wierzchnia warstwa gleby jest bar-

dzo mocno przesuszona, co obrazuje 
mapa na str. 8. Głębsze warstwy gle-
by wyglądają podobnie. Niski poziom 
wody w glebie jest efektem wysokich 
temperatur i niewielkich opadów 
w tym rejonie globu. 

Zjawiska atmosferyczne, takie jak 
brak opadów czy ich nadmiar, są 

zjawiskami cyklicznymi. Co jakiś 
czas się powtarzają – można znaleźć 
w starych kronikach notatki o bra-
ku wody czy powodziach. Świadczą 
też o tym pozostawione na murach 
budynków zaznaczenia, dokąd się-
gała woda w danym roku. Naukow-
cy stawiają tezę, że skoro zjawiska te 
mają cykliczną powtarzalność, mogą 
być spowodowane aktywnością Słoń-
ca. Ziemia co jakiś czas zmienia nie-
co swój kąt nachylenia w stosunku 
do Słońca. Zmienia się wtedy rów-
nież magnetyzm Ziemi i co za tym 
idzie inaczej układają się siły. Są to 
jednak bardzo długie procesy, ale 
mają wpływ także na pogodę. Coraz 
intensywniej są odczuwane skutki 
anomalii pogodowych. Najdotkli-
wiej odczuwa to sektor rolnictwa. 
To dziedzina gospodarki, która jest 
uwarunkowana pogodą. Na polach 
już panuje susza. Wschody zbóż ja-

Poziom wody w Warcie w Poznaniu w kwietniu 2019 r. kształtował się po-
dobnie, choć był kilka centymetrów wyższy
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Suma opadów w Poznaniu od lutego do maja 2019 roku

> dokończenie na str. 8
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rych z braku wilgoci zaobserwowa-
ne przez rolników są na poziomie 
50%. Tylko w zaniżeniach terenu, 
gdzie jest jeszcze trochę wilgoci, są 
normalne.

Mapa wilgotności gleby (po prawej) 
tworzona jest przez EUMETSAT 
H-SAF (Satelitarne Centrum Apli-
kacyjne dla Operacyjnej Hydrologii 
i Gospodarki Wodnej). Na podsta-
wie danych z czujnika ASCAT sateli-
tów Metop określana jest wilgotność 
gleby w warstwie powierzchniowej. 
Taka informacja jest wykorzysta-
na w modelu ECMWF H-TESSEL 
Land Surface Model (Hydrology Ti-
led ECMWF Scheme for Surface Ex-
changes over Land).

Uzyskana mapa obrazuje aktualny 
stan nasycenia gleby wodą w stanie 
ciekłym dla warstwy 7–28 cm, z roz-
dzielczością przestrzenną wynoszącą 

25 km. Obszary o wilgotności poni-
żej 30–40% wskazują na możliwy de-
ficyt wody w strefie korzeniowej.

Rzeczywistość nie nastraja opty-
mistycznie. Jeżeli sytuacja hydro-
logiczna w Polsce się nie zmieni, 
niestety czekają nas duże niedobo-
ry wody. Być może nawet przerwy 
w dostarczaniu dla ludności. Sytu-
acja jest bardzo zła. Niestety, prze-
ciętny mieszkaniec Polski nie jest 
tego świadomy i nie zdaje sobie spra-
wy z powagi sytuacji. Poważne bra-
ki wody w pierwszej kolejności mogą 
doprowadzić wiele gospodarstw rol-
nych do bankructwa, spowodować 
znaczne podwyżki cen żywności 
i odbić się dotkliwie na całej gospo-
darce.

Marta CEGLAREK
Materiały źródłowe: IMGW, Wody Polskie, 

Meteomodel.pl, alert pogodowy.pl Źr
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Soja – roślina przyszłości
Soja to jednoroczna roślina 

strączkowa z rodzaju bobowatych 
pochodząca z południowo-wschod-
niej Azji. Jej właściwości znane 
są od setek lat. Najprawdopodob-
niej jako pierwsi zaczęli ją upra-
wiać Chińczycy. Soja jest cenio-
na ze względu na dużą zawartość 
pełnowartościowego białka, wita-
min i soli mineralnych. Właśnie ze 
względu na dużą wartość odżyw-
czą znalazła szerokie zastosowa-
nie w przemyśle spożywczym oraz 
w żywieniu zwierząt. 

Od 80 do 90% światowej produk-
cji soi stanowi soja genetycznie mo-
dyfikowana (GMO), która uprawia-
na jest przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych, Brazylii, Argenty-
nie i RPA. Do Europy trafia około 
12 mln ton soi GMO rocznie, która 
wykorzystywana jest do żywienia 
zwierząt. W Polsce 80% zapotrzebo-
wania na surowce białkowe do pro-
dukcji pasz zaspokajane jest przez 
importowaną poekstrakcyjną śrutę 
sojową. Aż 98% tego surowca pocho-
dzi z roślin GMO. Sytuacja ta będzie 
musiała ulec zmianie w 2021 roku, 
kiedy to ustanie memorandum na 
stosowanie roślin modyfikowanych 
genetycznie w żywieniu zwierząt. Je-
żeli do tego dojdzie, w praktyce usta-
nie import soi z USA i Brazylii, a pol-
scy producenci będą musieli znaleźć 
inne źródła pełnowartościowego 
białka do wyrobu pasz. Alternatyw-
nym rozwiązaniem może być zwięk-
szenie wykorzystania rodzimej pro-
dukcji soi non-GMO, czyli niemody-
fikowanej genetycznie. W ostatnich 
latach podejmowane są intensywne 

działania mające na celu zwiększenie 
produkcji roślin wysokobiałkowych 
i wykorzystania krajowych źródeł 
białka do produkcji pasz, co pozwo-
liłoby na uniezależnienie się od im-
portu soi genetycznie modyfikowa-
nej. Niestety, zainteresowanie upra-
wą tej rośliny w naszym kraju jest 
wciąż niewystarczające. 

Uprawa soi w Polsce i jej 
perspektywy

Wielkość uprawy soi w Polsce to 
około 20 tys. ha. Dla porównania: 
rzepakiem obsianych jest 880 tys. ha 
(dane z 2017 roku; www.polskaso-
ja.pl). Mimo wielu inicjatyw infor-
macyjnych soja wciąż nie cieszy się 
dużą popularnością. Tymczasem 
rozwija się rynek zbytu, powstaje co-
raz więcej punktów skupu, rozwija 
się agrotechnika uprawy, a na ryn-
ku pojawia się coraz więcej środków 
ochrony roślin. Nie bez znaczenia są 
również dopłaty do soi (płatność do 
roślin strączkowych na ziarno), któ-
re dodatkowo zwiększają opłacalność 
tej uprawy. Według wyliczeń publi-
kowanych na stronie www.polska-
soja.pl opłacalność uprawy soi jest 
zdecydowanie wyższa niż uprawa 
zbóż (w tym także kukurydzy) oraz 
zbliżona do rzepaku. Z hektara soi 
można uzyskać plon w wysokości 
3 ton. Koszty uprawy soi są niewiel-
kie i równoważy je plon w wysokości 
około 2 ton z hektara. Także warun-
ki atmosferyczne zaczynają sprzyjać 
uprawie soi. Ocieplenie klimatu i wy-
dłużenie okresu wegetacji pozwala, 
przy zastosowaniu odpowiednich od-
mian, na uprawę soi w naszym kra-

ju. Warto także zaznaczyć, że soja ze 
względu na rozwinięty system korze-
niowy dobrze znosi suszę.

Założenia nowych ram budżetu 
Wspólnej Polityki Rolnej również 
sprzyjają uprawie soi. Wprowadzane 
zasady Zielonego Ładu będą premio-
wały uprawę roślin korzystnie wpły-
wających na środowisko, a soja bez 
wątpienia jest taką rośliną. Po soję 
sięgają bardzo chętnie weganie i we-
getarianie. Ten rynek w Europie roz-
wija się bardzo szybko i według da-
nych Komisji Europejskiej nie ma 
już charakteru marginalnego, a stał 
się znaczącym segmentem rynko-
wym. To z kolei daje szansę mniej-
szym gospodarstwo rolnym, które 
mogą uprawiać soję, wspólnie ją prze-
twarzać i sprzedawać bezpośrednio 
konsumentom w ramach rolniczego 
handlu detalicznego. Tą drogą poszła 
Grupa Producentów Warzyw „Chro-
bry”, która pod marką Dobrodzieje 
oferuje na rynku, również w formie 
sklepu internetowego, soję gotowaną. 

Korzyści z uprawy soi  
dla rolnika:

 ■ poprawa struktury gleby i wzrost 
plonów roślin następczych, 
 ■ soja nie potrzebuje dużo wody – 
w stosunku do zbóż zapotrzebowa-
nie na wodę jest nawet pięciokrot-
nie mniejsze,
 ■ ani uprawa, ani zbiór soi nie wy-
magają specjalistycznego sprzętu,
 ■ płatność do powierzchni upraw 
roś lin strączkowych na ziar-
no – płatność przysługuje do po-
wierzchni uprawy soi zwyczajnej, 
nie jest wymagane zawarcie umo-

wy, a powierzchnia zgłoszona do 
tej płatności może być uznana za 
obszar proekologiczny (dzięki soi 
łatwiej jest zrealizować obowiązek 
zazielenienia),
 ■ opłacalność uprawy soi w Polsce 
jest już porównywalna do uprawy 
innych roślin. Zależy to oczywiście 
od osiągniętego plonu. Próg ren-
towności zaczyna się przy plonie na 
poziomie 3 t/ha, nie uwzględniając 
dopłat. Jeśli prawidłowo prowadzi-
my plantację, plon może osiągnąć 
nawet 4 t/ha. Przy takim poziomie 
produkcji dochód z 1 ha uprawy 
soi łącznie z dopłatami może wy-
nieść nawet 2 700 zł. Według róż-
nych źródeł dodatkowe korzyści 
z uprawy soi szacowane są nawet na 
800 zł/ha.

Uprawa soi 
 ■Siew. Soję wysiewa się w glebę 
ogrzaną do temperatury powy-
żej 8°C. Termin siewu to okres od 
20 kwietnia do 5 maja. Najwyższe 
plony nasion osiąga się przy obsa-
dzie nasion 70–80 roślin/m2. Przy 
uwzględnieniu masy tysiąca nasion 
oraz zdolności kiełkowania daje to 
wysiew 120–180 kg/ha. Optymalna 
głębokość siewu kształtuje się na 
poziomie około 3 cm, w zależno-
ści od warunków glebowych. Naj-
korzystniej wysiewać soję w szero-
kości rzędów 15–25 cm. Soja jest 
rośliną ciepłolubną, w okresie od 
wysiania do wschodu oraz w okre-
sie kwitnienia rośliny są szczegól-
nie wyczulone na niskie tempera-
tury. Mniej ciepła soja potrzebuje 
w okresie dojrzewania.
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 ■Wybór odmiany. Odmiany soi po-
lecane do uprawy w polskiej strefie 
klimatycznej to odmiany wczes-
ne, oznaczane są jako 0000 i 000. 
Okres wegetacji odmian czteroze-
rowych wynosi około 120–130 dni, 
a odmian trzyzerowych około 
130–150 dni. Odmiany najwcze-
śniejsze pozwalają dokonać zbio-
ru po okresie około 4 miesięcy od 
siewu, tj. na początku września, ale 
charakteryzują się trochę niższym 
potencjałem plonotwórczym niż 
odmiany trzyzerowe, które można 
zbierać od połowy września do po-
czątku października.
 ■Stanowisko. Soja lubi gleby prze-
wiewne, szybko dogrzewające się, 
z dobrym podsiąkiem wody oraz 
bogate w składniki pokarmo-
we. Należy unikać gleb kwaśnych 
i zwięzłych. Wysiew soi zaleca-
ny jest po zbożach oraz kukury-
dzy. Można ją także wysiewać po 
roślinach okopowych, ale co naj-
mniej trzy lata po zastosowaniu 
obornika. Najlepsze plony uzysku-
je się na czarnych ziemiach, boga-
tych w składniki pokarmowe oraz 
na glebach lżejszych, tutaj jednak 
wymagane jest zwiększone nawo-
żenie mineralne oraz zwiększona 
ilość opadów. Najodpowiedniejsze 
dla soi są gleby o odczynie obojęt-
nym, w II–IIIb klasie bonitacyj-
nej. Pole pod uprawę soi musi być 
odchwaszczone. Należy również 
zapewnić dobre warunki wilgot-
nościowe do kiełkowania nasion. 
Z uwagi na bardzo niskie koszenie 
soi pole powinno być wyrównane 
i oczyszczone z kamieni.
 ■Zaszczepienie nasion. Ziarna 
przed wysiewem powinny być za-
szczepione nitraginą. Dzięki temu 
zapewniony będzie zadowalający 
rozwój brodawek na korzeniach.
 ■Nawożenie. Soja, dzięki symbiozie 
z bakteriami brodawkowymi, sama 
zaopatruje się w azot. Gdy symbio-
za z bakteriami brodawkowymi 
jest prawidłowa, powszechnie zale-
ca się podanie startowej dawki azo-
tu przedsiewnie w ilości 32 kg/ha. 
Na glebach o średniej zasobności 
składników pokarmowych na orkę 
przedzimową zaleca się zastosowa-
nie 40 kg fosforu i 60 kg potasu na 
1 ha. Natomiast na glebach o wyso-
kiej oraz bardzo wysokiej zasobno-
ści w fosfor i potas nawożenia moż-
na zaniechać. Soja reaguje korzyst-
nie na niektóre mikroskładniki, 
m.in. bor, molibden i cynk.
 ■Zachwaszczenie. Soja po wscho-
dach rośnie wolno i bardzo łatwo 
ulega zachwaszczeniu. Do najczęst-
szych gatunków chwastów silnie 
konkurujących z roślinami soi na-

leżą: komosa biała, szarłat szorst-
ki, rdestówka powojowata, tobołki 
polne, ostrożeń polny, samosiewy 
rzepaku, chwastnica jedno stronna 
i perz właściwy. W zasiewach soi 
w szerokie rzędy chwasty można 
zwalczać poprzez pielenie w mię-
dzyrzędziach. Przeprowadzenie 
zabiegów agrotechnicznych wyma-
ga dużej staranności.
 ■Zwalczanie chorób i szkodników. 
Do chorób wirusowych, bakteryj-
nych i grzybowych soi możemy 
zaliczyć: mozaikę soi, bakteryjną 
ospowatość soi, bakteryjną plami-
stość soi, zgorzel siewek mącznia-
ka rzekomego soi oraz septorio-
zę. Szkodniki w uprawie soi mają 
małe znaczenie. Na plantacjach 
soi w Polsce rzadko dochodzi do 
konieczności bezpośredniego 
zwalczania szkodników. Wyjątek 
może stanowić motyl rusałka oset-
nik (Vanessa cardui), który w pew-
nych sezonach powoduje dotkliwe 
uszkodzenia roślin soi.
 ■Zbiór. Dojrzałość soi do zbioru po-
znaje się po opadnięciu liści. Strą-
ki są żółtobrązowe, a nasiona na-
bierają żółtej barwy z brązowym 
znaczkiem, twardnieją i „dzwonią” 
w strąkach. Odmiany uprawiane 
w Polsce w zależności od regionu 
nadają się do zbioru w trzeciej deka-
dzie września, najpóźniej w pierw-
szej dekadzie października. Zbiór 
przeprowadza się przy wilgotności 
ziarna około 13% kombajnem zbo-
żowym. Omłotu należy dokonać 
przy prędkości bębna zmniejszonej 
do około 500–600 obr./min. Jeżeli 
nasiona zostały zebrane przy wil-
gotności przekraczającej 14%, nale-
ży je dosuszyć.

Soja w żywieniu zwierząt
Soja stanowi źródło pełnowarto-

ściowego białka oraz kwasów tłusz-
czowych, minerałów i witamin. Pod-
stawowym składnikiem pokarmo-
wym jest jednak białko – składnik 
niezbędny do prawidłowego wzro-
stu i funkcjonowania organizmu 
zwierzęcego. W soi zawartość białka 
kształtuje się na poziomie 38%. Jest 

to białko o składzie aminokwaso-
wym zbliżonym do białka jaja kurze-
go, które uznawane jest za wzorcowe. 
Duża zawartość aminokwasu egzo-
gennego o nazwie lizyna jest szcze-
gólnie ważne z punktu widzenia 
przyrostu zwierząt. Zarówno pełne 
nasiona soi, jak i poekstrakcyjna śru-
ta sojowa bilansuje niedobór lizyny 
wynikający ze stosowania w żywie-
niu zwierząt zbóż, które mają niedo-
bór tego aminokwasu. Podobnie jak 
inne nasiona roślin strączkowych, 
także soja zawiera substancje bioak-
tywne o charakterze antyżywienio-
wym, co ogranicza wykorzystanie su-
rowych ziaren w żywieniu zwierząt. 
Obróbka ziaren soi (oddziaływanie 
wysoką temperaturą, ciśnieniem oraz 
parą wodną lub wodą) zwiększa jego 
strawność, unicestwia większość sub-
stancji antyżywieniowych oraz po-
prawia ich smakowitość. W wyniku 
przetwarzania nasion soi otrzymuje-
my: śrutę poekstrakcyjną, makuchy 
sojowe, łuskę sojową, izolat białka 
sojowego oraz olej sojowy. Wszystkie 
te produkty mogą mieć zastosowa-
nie w żywieniu poszczególnych ga-
tunków zwierząt. Najczęściej jednak 
wykorzystywana jest poekstrakcyjna 
śruta sojowa – produkt uzyskiwany 
po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce 
cieplnej nasion, który cechuje mała 
zawartość włókna surowego i skład-
ników antyżywieniowych.

W wyspecjalizowanych mieszal-
niach pasz pełne nasiona soi podda-
wane są zaawansowanym technolo-
gicznie procesom: ekspandowaniu, 
ekstruzji lub mikronizacji, które zna-
cząco poprawiają ich wartość odżyw-
czą. Podobny efekt można uzyskać 
poprzez uprażenie nasion. Poza dez-
aktywacją czynników antyodżyw-
czych w procesie prażenia, uzyskuje 
się także korzystne zmniejszenie roz-
kładu białka oraz poprawę strawno-
ści tłuszczu. Dla młodych zwierząt ze 
względu na nie w pełni wykształcony 
układ pokarmowy zaleca się dodat-
kowo ziarno soi namoczyć w ciepłej 
wodzie (nie wrzącej) i następnie prze-
płukać zimną wodą. Nawet spreparo-
wane ziarno soi należy bardzo ostroż-

nie stosować w żywieniu samic, gdyż 
zawarte w nim roślinne hormony 
żeńskie (fitoestrogeny) mogą zabu-
rzać cykl płciowy, prowadząc np. do 
poronień. Stosowanie soi ogranicza 
się również w przypadku kur niosek 
oraz pod koniec żywienia zwierząt 
rzeźnych, gdyż wysoka ilość niena-
syconych kwasów tłuszczowych z tej 
paszy może niekorzystnie wpłynąć 
na jakość jaj i mięsa (rybi zapach). 
Nasiona, które nie zostały poddane 
obróbce cieplnej, mogą być skutecz-
nie włączane do żywienia bydła.

Wielkopolskie Święto Soi 
Nie ulega wątpliwości, że soja to 

roślina niezwykle ważna dla rolnic-
twa na całym świecie. Ze względu na 
duże zapotrzebowanie na białko nie-
zbędne w żywieniu zwierząt warto 
popularyzować jej uprawę wśród pol-
skich rolników. Wielkopolska Izba 
Rolnicza wspólnie z Janem Chlastą, 
rolnikiem z Nowych Skalmierzyc, 
już po raz trzeci organizuje Wielko-
polskie Święto Soi, które ma na celu 
zachęcić rolników do uprawy soi nie-
modyfikowanej genetycznie. W tym 
roku Jan Chlasta przygotował po-
letka demonstracyjne o łącznej po-
wierzchni około 14 ha. Na tym obsza-
rze zasianych zostanie kilkanaście 
odmian soi. Cały proces od wysiewu 
do zbioru zostanie szczegółowo udo-
kumentowany. Zebrane w ten spo-
sób materiały posłużą do poszerze-
nia wiedzy na temat tej jeszcze ciąg-
le mało popularnej w naszym kraju 
uprawy. Finał III edycji Wielkopol-
skiego Święta Soi planowany jest 
na 3 i 4 września 2020 r. W trakcie 
dwudniowej imprezy zorganizowane 
zostaną pokazy prac polowych oraz 
zaprezentowane analizy dotyczące 
wydajności poszczególnych odmian. 
Do udziału w wydarzeniu zaprosze-
ni zostali przedstawiciele nauki oraz 
doświadczalnictwa rolniczego, a tak-
że firmy, które na polski rynek do-
starczają materiał siewny oraz środki 
produkcji i ochrony roślin. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski. Już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do udziału w tym wydarze-
niu oraz do zapoznania się z materia-
łami, które opracowane zostały przez 
Jana Chlastę na podstawie ubiegło-
rocznych upraw.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ 

Źródła: „Instrukcja uprawy soi” 
opracowana przez Instytut Ochrony Roślin 

Państwowy Instytut Badawczy pod redakcją 
Tadeusza Praczyka (Poznań 2017), 

www.polskasoja.pl, „Soja w żywieniu 
zwierząt” dr inż. Anna Szuba-Trznadel
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Rola administracji rolnej w Pol-
sce się zmienia, jednak w kontekście 
Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej jest niezmienna – każ-
dy rolnik ma prawo do dobrej admi-
nistracji. Z perspektywy codzienne-
go funkcjonowania najlepsza wydaje 
się taka administracja, która wyko-
nuje swoje zadania sprawnie i sku-
tecznie, bez nadmiernego rozgło-
su. W sytuacjach nadzwyczajnych 
sprawność i skuteczność admini-
stracji może się jednak zmieniać 
i wcale nie musi być to zmiana na 
lepsze. Wszystko wskazuje na to, że 
w takiej sytuacji właśnie się znajdu-
jemy. Działania podejmowane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w dobie pandemii koronawi-
rusa w ocenie wielkopolskich rol-
ników są niewystarczające i nie-
adekwatne do zaistniałej sytuacji. 
Rolnicy zwracają uwagę, że utrud-
nienia w prowadzeniu gospodarstw 
rolnych w tak niesprzyjających oko-
licznościach potęguje fakt, iż wielu 
z nich nie otrzymało jeszcze dopłat 
bezpośrednich i pomocy suszowej 
za miniony rok. Wprawdzie Komi-
sja Finansów Publicznych zgodziła 
się na przeznaczenie dodatkowych 
280 mln zł na wypłaty dla rolni-

ków poszkodowanych przez zeszło-
roczną suszę, jednak do wypłacenia 
wciąż pozostaje 1 mld zł. Nie widać 
szans, żeby wszystkie pieniądze tra-
fiły na konta rolników w najbliż-
szym czasie. Tempo rozpatrywania 
wniosków klęskowych wraz z pro-
tokołami przez urząd wojewódzki 
było niewystarczające, co spowodo-
wało, że pieniądze trafiły w pierw-
szej kolejności do rolników z innych 
województw. 

Polskie rolnictwo boryka się z su-
szą od kilku lat. Problemem nie jest 
tylko brak opadów, na które nie 
mamy wpływu, ale także brak od-
powiednich działań łagodzących 
skutki suszy. Wiele kontrowersji bu-
dzi już sam monitoring suszy oparty 
na archaicznej metodzie bezpośred-
nich obserwacji, a wdrażanie pro-
gramu satelitarnego monitorowania 
suszy rolniczej przesuwany jest na 
kolejne lata. Problemem jest rów-
nież brak jednolitych zasad funk-
cjonowania komisji klęskowych sza-
cujących straty spowodowane suszą 
w terenie. Przepisy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 
2015 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i sposobów realizacji niektó-
rych zadań Agencji Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa w żad-
nym stopniu nie zobowiązują orga-
nów jednostek samorządu terytorial-
nego do współdziałania w zakresie 
funkcjonowania tzw. komisji klęsko-
wych, co skutkuje pojawiającymi się 
niejasnościami w zakresie udostęp-
niania na potrzeby komisji lokali do 
pracy czy też przechowywania doku-
mentacji.

Kolejnym problemem, na który 
należy zwrócić uwagę, jest nierówne 
potraktowanie rolników w stosun-
ku do przedsiębiorców odnośnie do 
zwolnienia z opłacania składek ubez-
pieczeniowych. W ustawie z 31 mar-
ca 2020 r. w związku ze zwalczaniem 
COVID-19 przedsiębiorcy zosta-
li zwolnieni ze wszystkich składek 
ubezpieczeniowych. Tymczasem rol-
nicy, którzy są przecież także przed-
siębiorcami, muszą opłacać składki 
w zakresie ubezpieczenia wypadko-
wego, chorobowego i macierzyńskie-
go oraz zdrowotnego.

Na wiele problemów w obecnej 
sytuacji napotykają rolnicy przy za-
łatwianiu spraw z Agencją Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa. W ARiMR z powodu 
COVID-19 bieg terminów przewi-

dzianych przepisami prawa krajowe-
go dotyczących postępowań prowa-
dzonych przez Agencję nie rozpoczy-
na się, a rozpoczęty ulega zawiesze-
niu na okres obowiązywania wpro-
wadzonego stanu zagrożenia.

W KOWR w związku z obecną 
sytuacją epidemiologiczną odwoła-
no przetargi na nieruchomości rol-
ne Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa. Zaproponowane przez 
KOWR rozwiązania dotyczące prze-
prowadzania przetargów z wyko-
rzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej mogą okazać się nie-
wystarczające, gdyż przygotowanie 
techniczne rolników i możliwości za-
sięgu sieci internetowej mogą stanąć 
na przeszkodzie w realizacji takiego 
rozwiązania.

Można by wymienić jeszcze wiele 
problemów, z którymi borykają się 
obecnie rolnicy, a które powstały na 
skutek nieprzemyślanych i pochop-
nie wydawanych aktów prawnych. 

Warto pamiętać, że termin „admi-
nistracja” wywodzi się od łacińskie-
go słowa ministrare, oznaczającego 
„służyć”. Rodzi się pytanie, czy taka 
administracja służy polskiemu rolni-
kowi? 

Michał PAWLICZUK

Szansa na powrót mączek mięsno-kostnych 
w żywieniu zwierząt

Zakaz dodawania białek zwierzę-
cych do pasz został wprowadzony 
w 2001 r. po wybuchu epidemii cho-
roby szalonych krów (BSE). Uzna-
no wtedy, że jedną z przyczyn poja-
wienia się tej choroby jest karmienie 
bydła mączkami pochodzącymi od 
krów. Postulaty do Komisji Euro-
pejskiej o przywrócenie wykorzy-
stywania białek w żywieniu zwie-
rząt trwały od kilkunastu lat. Wiel-
kopolska Izba Rolnicza także wie-
lokrotnie wnioskowała do MRiRW, 
aby Polska lobbowała za zniesieniem 
zakazu. Komisja Europejska do tej 
pory uwzględniała sprzeciwy powro-
tu mączek mięsno-kostnych takich 
krajów, jak Francja, Niemcy, Hisz-
pania i Wielka Brytania. Jednakże 
pod koniec lutego br. nastąpił pe-
wien przełom, gdyż oficjalnie Gru-
pa Robocza Komisji Europejskiej ds. 
TSE rozpoczęła omawianie możli-
wości wprowadzenia zmian legisla-
cyjnych pozwalających na dopusz-
czenie do stosowania w żywieniu 
zwierząt gospodarskich (drób, trzo-

da chlewna) przetworzonych białek 
pochodzenia zwierzęcego (PAP) na 
określonych zasadach.

Planowane zniesienie zakazu 
oznaczałoby, że można byłoby sto-
sować mączki drobiowe w żywieniu 
trzody chlewnej oraz mączki z trzo-
dy chlewnej w żywieniu drobiu. Ze 
względu na duże ryzyko transferu 
prionów wywołujących chorobę sza-
lonych krów zakaz stosowania mą-
czek ze zwierząt przeżuwających bę-
dzie nadal utrzymany. Ponadto pla-
nuje się również możliwość żywienia 
trzody chlewnej oraz drobiu prze-
tworzonymi białkami wyproduko-
wanymi z owadów hodowlanych.

Zmiana podejścia do zniesienia 
zakazu stosowania mączek mięsno-
-kostnych, jak tłumaczy przedstawi-
ciel Komisji, jest obecnie możliwa 
ze względu na pomyślne wyniki me-
tod laboratoryjnych pozwalających 
na określenie gatunkowości białka 
zawartego w paszach. Problematycz-
ne dla naukowców było opracowanie 
wykrywania DNA białka drobiowe-

go ze względu na to, że każdy gatu-
nek charakteryzuje się odmiennym 
genotypem, co spowalniało pra-
ce. Komisja Europejska dodatkowo 
wzięła pod uwagę założenia polityki 
najefektywniejszego wykorzystania 
już wytworzonych zasobów i ogra-
niczania negatywnego wpływu na 
środowisko. Przetworzenie białek 
zwierzęcych z produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego do 
skarmiania zwierząt jest bardziej 
ekologiczne niż zasiewanie kolej-
nych terenów pod uprawę roślin wy-
sokobiałkowych. Niestety, wcześniej 
przez wiele lat nie podejmowano 
starań, aby uniezależnić europejską 
produkcję od importu białka sojo-
wego, w konsekwencji producenci 
zwierząt zmagają się z problemem 
wysokich cen pasz. Następstwa uza-
leżnienia Europy od importu poeks-
trakcyjnej śruty sojowej, głównie 
z Ameryki Południowej, mogą być 
znacznie poważniejsze na skutek 
ciągle trwającej pandemii koronawi-
rusa, a dokładny termin zakończe-

nia prac nad legalizacją skarmiania 
mączek mięsno-kost nych nie jest 
obecnie znany.

Przygotowanie odpowiednich ak-
tów prawnych Komisji Europejskiej 
to nie wszystko, gdyż w momencie 
ukazania się konkretnych przepisów 
znoszących zakaz stosowania białka 
pochodzenia zwierzęcego potrzebny 
będzie czas na dostosowanie zakła-
dów utylizacyjnych do produkcji mą-
czek jednogatunkowych, ponieważ 
obecnie są one produkowane bez roz-
działu gatunkowego.

Ponowne zezwolenie na skar-
mianie mączek zwierzęcych będzie 
dużą zmianą na plus w żywieniu 
trzody chlewnej i także drobiu, gdyż 
jest ona znacznie lepszym źródłem 
białka niż poekstrakcyjna śruta so-
jowa. Mączki składają się głównie 
z mięsa, podrobów, tkanki tłuszczo-
wej, kości i piór ubitych lub padłych 
zwierząt, z wykluczeniem sierści, 
krwi, kopyt, rogów oraz treści prze-
wodu pokarmowego, które zostały 
poddane obróbce termicznej (130ºC 

Administracja rolnicza w uśpieniu
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Pyrlandia!
Wielkopolska nazywana jest Pyr-

landią, gdyż w gwarze wielkopolskiej 
zwykło się mówić na ziemniaki pyry, 
a pyry to bez wątpienia najpopular-
niejsze warzywo w tej części Pol-
ski. Ziemniak jest jednym z symboli 
Wielkopolski. To jest nasze niepod-
ważalne i niezbywalne dziedzictwo.

Pomimo utrzymującej się od lat 
70. ubiegłego wieku spadkowej ten-
dencji uprawy ziemniaka, Polska 
wciąż jest zaliczana do największych 
jego producentów w Europie. Spo-
życie pyr z każdym kolejnym ro-
kiem systematycznie spada. Jest to 
trend ogólnopolski i nie wiąże się 
z odwrotem Wielkopolski od ziem-
niaków, a ogólną zmianą sposobu 
odżywiania się Polaków. Dostęp do 
różnorodnych produktów spożyw-
czych spowodował, że ziemniaki nie 
cieszą się już taką popularnością, 
jak kiedyś. Ale warto podkreślić, 
że wielkopolscy rolnicy nadal chęt-
nie uprawiają ziemniaki do celów 
przemysłowych. Umowy kontrakta-
cyjne zawarte z przedsiębiorstwami 
przemysłu ziemniaczanego zapew-
niają rolnikom odbiór kontraktowa-
nych ziemniaków przeznaczonych 
na skrobię i białko ziemniaczane. 
Ważnym kierunkiem rozwoju plan-
tacji ziemniaka są uprawy z przezna-
czeniem do produkcji frytek i chip-
sów. W dobie fast foodów i rozwoju 
gastronomii to znacząca, ale jedno-
cześnie bardzo wymagająca branża 
wykorzystująca ziemniaki jako su-
rowiec.

Opłacalność produkcji ziemnia-
ków zależy od bardzo wielu czyn-
ników, m.in. kanałów dystrybucji 
oraz segmentu rynkowego, na który 
są kierowane. Jest to wdzięczny pro-

dukt do rozwoju rolniczego handlu 
detalicznego i oferowania dobrej ja-
kości ziemniaków jadalnych bez-
pośrednio konsumentom. Sprzedaż 
tego produktu do sieci detalicznych 
wymaga współpracy rolników i in-
westycji w profesjonalną przechowal-
nię. Sieci bowiem wymagają częstych 
dostaw oraz dużych partii jednorod-
nego produktu. Brak grup producen-
tów ziemniaka powoduje, że w tym 
kanale dystrybucji dominuje oferta 
ziemniaków z Francji, Niemiec czy 
Wielkiej Brytanii. Czynnikiem de-
cydującym o wielkości plonów jest 
w chwili obecnej woda. Profesjonal-
ne plantacje ziemniaka powinny być 
nawadniane, szczególnie w Wielko-
polsce, która od lat boryka się z pro-
blemem suszy rolniczej.

Ziemniaki przybyły do Europy 
z Ameryki Południowej. Przywieźli 
je ze sobą hiszpańscy konkwistado-
rzy. Następnie z Hiszpanii warzywo 
to trafiło do Niderlandów, Włoch, 
Anglii, Austrii i Francji. Włosi na-

zywali bulwy ziemniaka tartufli, czy-
li „trufle ziemne”, stąd prawdopo-
dobnie powstało swojskie określenie 
„kartofle”. W Polsce ziemniaki poja-
wiły się za sprawą króla Jana III So-
bieskiego, który uczestnicząc w wy-
prawie wiedeńskiej, miał przysłać tę 
ogrodniczą ciekawostkę swojej żonie 
Marysieńce.

Pomimo szerokiego rozpowszech-
nienia nie jest to roślina łatwa 
w uprawie, trzeba bowiem dołożyć 
wielu starań, aby uzyskać zadowala-
jący plon zachowujący pożądane ce-
chy odmianowe. Wczesne i dokład-
ne sadzenie ziemniaków pozwoli 
na głębsze ukorzenienie się roślin, 
umożliwia lepsze wykorzystanie zi-
mowych zapasów wody i składników 
mineralnych oraz wpływa bezpo-
średnio na wysokość plonu i jego ja-
kość. Optymalnym terminem sadze-
nia dla większości regionów kraju 
jest druga i trzecia dekada kwietnia, 
gdy temperatura gleby na głęboko-
ści 10 cm wzrośnie do 10°C. Należy 

w pierwszej kolejności sadzić odmia-
ny wczesne, na wczesny zbiór (wska-
zane jest ich podkiełkowanie), a na-
stępnie ziemniaki na cele nasienne 
i ziemniaki jadalne.

Najlepiej stosować sadzeniaki po-
chodzące z kwalifikowanych plan-
tacji. Przygotowując materiał do 
sadzenia, należy starannie wyko-
nać selekcję i usunąć wszystkie bul-
wy z widocznymi objawami chorób 
i uszkodzeniami mechanicznymi, 
eliminując w ten sposób możliwość 
wniesienia materiału infekcyjnego 
do gleby. Obecnie krajowy rejestr li-
czy 122 odmiany ziemniaka, w tym 
72 odmiany jadalne, 22 przezna-
czone do przetwórstwa oraz 28 od-
mian skrobiowych. Ze względu na 
kierunek użytkowania wyróżnia 
się: 13 odmian bardzo wczesnych, 
27 – odmian wczesnych, 55 – odmian 
średnio wczesnych, 14 – odmian 
średnio późnych i 13 – odmian póź-
nych. 67 odmian pochodzi z hodowli 
zagranicznych, a 55 z krajowych.

Czołowymi odmianami w Polsce 
są bardzo wczesne Denar, Lord i Mi-
łek oraz holenderskie: Arielle i In-
grid, a także niemiecka Inova. Na 
uwagę zasługują także niemiecka od-
miana Flaming tworząca podłużne 
bulwy o czerwonej skórce oraz naj-
nowsze Justa, Viviana i Impala z kra-
jowego rejestru. Każda z tych wyróż-
nionych odmian, oprócz bardzo do-
brego smaku i wysokiej plenności, 
ma bardzo dobrą morfologię bulw: 
płytkie oczka i co najmniej dobrą re-
gularność kształtu. Odmiany te cha-
rakteryzują się zarówno typem kuli-
narnym AB, czyli miąższem o zwię-

> dokończenie na str. 12

przez 30 min) mającej na celu znisz-
czenie bakterii chorobotwórczych 
i pasożytów. Stanowią bogate źró-
dło białka o bardzo korzystnym 
składzie aminokwasów, szczególnie 
aminokwasów egzogennych, któ-
re obecnie muszą być uzupełniane 
drogimi dodatkami syntetycznymi. 
Brak związków antyżywieniowych 
sprawia, że ich strawność jest więk-
sza niż białka sojowego. Ze wzglę-
du na wykorzystanie w nich tkan-
ki tłuszczowej charakteryzują się 
dużą koncentracją tłuszczu surowe-
go, co w konsekwencji przekłada się 
na ich wyższą energię metaboliczną 
niż w innych komponentach biał-
kowych. Mączki zwierzęce stano-
wią również bardzo dobre źródło ta-
kich pierwiastków, jak wapń i fosfor. 

Wspomniane mikroelementy wystę-
pują w formie całkowicie przyswa-
jalnej przez zwierzęta, dlatego moż-
liwość skarmiania drobiu mączkami 
umożliwiłaby częściową eliminację 
drogich komponentów mineralnych 
z mieszanek dla drobiu, takich jak 
fosforan-1-wapniowy czy kreda pa-
stewna.

Zakaz stosowania mączek mięsno-
-kostnych musiałby jednak zostać 
zachowany w przypadku produkcji 
mięsa halal, eksportowanego z Pol-
ski w znaczących ilościach do krajów 
muzułmańskich.

Gdyby zakaz stosowania mączek 
mięsno-kostnych wszedł w życie, ko-
nieczność ich produkcji z podziałem 
gatunkowym sprawiłaby, że mącz-
ki byłyby nieco droższe niż dostęp-

ne dziś mączki nawozowe, więc nie 
możemy liczyć, że będą tak tanie, jak 
blisko 20 lat temu. Naturalnym jest 
również, że mączek nie będzie moż-
na stosować bez ograniczeń. Zbyt 
duży ich udział może powodować za-
burzenia funkcjonowania przewodu 
pokarmowego zwierząt. Przy skar-
mianiu mączkami, które nie zawiera-
ją praktycznie w ogóle włókna, nale-
ży pamiętać o odpowiednim zbilan-
sowaniu jego poziomu w paszy. Zbyt 
duże dawki mączek mogą wpływać 
na jakość mięsa, właściwości senso-
ryczne tkanki mięśniowej, a przede 
wszystkim tłuszczowej. Brak badań 
prowadzonych w ostatnich dwóch 
dekadach nad zależnością skarmia-
nia mączek na jakość mięsa oznacza, 
że w przypadku zniesienia zakazu 

czekają nas długie lata, by zdobyć 
szczegółową wiedzę na temat odpo-
wiednich zaleceń udziału mączek 
w paszach.

Wykorzystanie mączek znacz-
nie zwiększy rolę krajowego białka. 
Miejmy nadzieję, że przesłanki doty-
czące możliwości wykorzystania mą-
czek zwierzęcych w najbliższym cza-
sie okażą się faktem i mączki zwie-
rzęce powrócą w skład mieszanek dla 
drobiu oraz trzody chlewnej. Wiel-
kopolska Izba Rolnicza będzie ape-
lowała do ministra rolnictwa, by za-
biegał o jak najwcześniejsze zniesie-
nie zakazu stosowania mączek mię-
sno-kostnych oraz na przygotowanie 
polskich regulacji prawnych na taką 
okoliczność.

Maria DERESIŃSKA
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złej konsystencji i delikatnej struktu-
rze, lub typem B – lekko mączystym 
wilgotnym miąższem o dość zwięzłej 
konsystencji.

W następnej grupie odmian jadal-
nych wczesnych dominującą i usta-
bilizowaną pozycję ma niemiecka 
odmiana Vineta, dalej Owacja, Bel-
larosa czy Primadonna z katalogu 
unijnego. Rosnącą pozycję na ryn-
ku zajmują odmiany: Carrera, Cy-
prian, Bila (odporna na parcha), 
Oman (bardzo smaczna) i Natascha. 
Wszystkie te odmiany są plenne i wy-
różniają się dobrym smakiem. Z naj-
nowszych odmian na uwagę zasługu-
ją także polskie wczesne odmiany ja-
dalne: Bohun i Mazur – obie w typie 
konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, 
o dużych owalnych bulwach o regu-
larnych kształtach, o jasnożółtym 
miąższu i dobrym smaku.

W grupie odmian średnio wczes-
nych dość stabilną pozycję zajmuje 
niemiecka Satina i polskie: Tajfun, 
Bartek, Tetyda, Stasia. Są to odmiany 
plenne, smaczne, odporne na wirusy, 
nadające się do konfekcjonowania, 
o średnich wymaganiach glebowych. 
Odmiany do przetwórstwa spożyw-

czego na frytki i chipsy (występują 
tu prawie wyłącznie odmiany zagra-
niczne) – 4 dominujące to: Innowator 
z krajowego rejestru, Hermes i Satur-
na i Lady Rosetta z katalogu euro-
pejskiego. Z polskich odmian to od-
miany Cedron i Kuba, przeznaczone 
również do produkcji chipsów, oraz 
Monsun na frytki.

U odmian skrobiowych przezna-
czonych do produkcji skrobi naj-
ważniejsze cechy to zawartość skro-
bi i plon skrobi. W tym sektorze wy-
stępują odmiany polskie oraz jedna 
holenderska Kuras, o podwyższonej 
odporności na zarazę. Z odmian naj-
nowszych na uwagę zasługuje odmia-
na polska Szyper – średnio wczesna 
o dużej skrobiowości, dość odporna 
na choroby. Odmiany wyróżniające 
się najwyższym plonem skrobi to: 
Glada, Pasat i Kuba z grupy średnio 
wczesnych. Z tej grupy również na 
uwagę zasługują nowe odmiany skro-
biowe: Jubilat, Kaszub i Boryna.

Ziemniaki to warzywa, które na 
trwałe zadomowiły się na polskich 
stołach. Można je przyrządzić na 
wiele sposobów. Tradycyjne da-
nia wielkopolskie przygotowywane 

z ziemniaków i mąki stały się podsta-
wą wyżywienia dla dużej części spo-
łeczeństwa. Pyry z gzikiem, plyndze 
(placki ziemniaczane), szare kluski 
i ślepe ryby (zupa ziemniaczana) to 
tylko niektóre tradycyjne wielkopol-
skie potrawy z tego najpopularniej-
szego warzywa w naszym regionie. 
Coraz więcej gospodyń domowych 
opiera swoje potrawy na gotowych 
półproduktach, które można kupić 
w sklepach. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, lokalna firma działa-
jąca w powiecie gnieźnieńskim, Gru-

pa Producentów Warzyw „Chrobry” 
z Kłecka, uruchomiła nową techno-
logię produkcji gotowanych ziem-
niaków w mundurkach, które są pa-
kowane próżniowo, nie zawierają 
konserwantów, a przy okazji wybor-
nie smakują. Jest to znakomita alter-
natywa na stworzenie szybkiego, ale 
i zarazem wartościowego posiłku dla 
całej rodziny.

Te produkty można nabyć również 
poprzez sklep internetowy grupy 
„Chrobry” pod marką Dobrodzieje.

Wioletta MELCER

Uwaga! Upływające terminy! 
 ■ 29 maja upływa termin składania 
wniosków na „Restrukturyzację 
małych gospodarstw” – premia 
60 tys. zł do wykorzystania na in-
westycje w gospodarstwie,
 ■ 29 maja upływa termin składania 
wniosków na „Modernizację go-
spodarstw rolnych” – maksymalna 
kwota wsparcia to 500 tys. zł lub 
200 tys. zł w przypadku inwestycji 
niezwiązanych bezpośrednio z bu-
dową i modernizacją budynków 
inwentarskich (w tym ich wyposa-
żeniem) lub budową lub moderni-
zacją magazynów paszowych,

 ■do 15 czerwca wydłużony został 
termin składania wniosków o do-
płaty bezpośrednie; w obecnym 
naborze istnieje możliwość zło-
żenia dodatkowych dokumentów 
na uzyskanie płatności związa-
nych z dobrostanem zwierząt dla 
trzody i krów („świnia+”, „kro-
wa+”),
 ■do 20 lipca 2020 r. został wydłu-
żony termin składania wniosków 
na działanie „Modernizacja go-
spodarstw rolnych w obszarze na-
wadnianie” – maksymalne dofi-
nansowanie wynosi 100 tys. zł.

Wielkopolska Izba Rolnicza ser-
decznie zachęca rolników do wzię-
cia udziału w jubileuszowej, XX edy-
cji konkursu Wielkopolski Rolnik 
Roku. Organizatorem konkursu, 
którego celem jest wyłonienie naj-
bardziej przedsiębiorczych wielko-
polskich rolników, jest samorząd wo-
jewództwa wielkopolskiego. 

W konkursie mogą uczestniczyć 
rolnicy, którzy prowadzą gospodar-
stwo rolne od co najmniej 7 lat. Wa-
runkiem udziału w konkursie jest 
wypełnienie ankiety konkursowej 
oraz deklaracji uczestnictwa (wyma-
gane druki zamieszczone są m.in. 
ma stronie Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopolskie-
go oraz Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej). Zgłoszenia należy wysłać 
drogą elektroniczną na adres: rol-
nik@umww.pl lub w wersji papie-
rowej na adres: Departament Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego, al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań. Dokumenty można 
także przekazać za pośrednictwem 
biur powiatowych Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, gdzie również moż-

na otrzymać szczegółowe informa-
cje na temat konkursu.

Na laureatów konkursu czeka statu-
etka Siewcy oraz nagroda finansowa. 
Oceny gospodarstw dokona kapitu-
ła konkursu, w skład której wchodzą 
m.in. profesorowie, rolnicy i przed-
stawiciele Konwentu Powiatów. Wiel-
kopolską Izbę Rolniczą w pracach 
kapituły reprezentuje prezes Piotr 
Walkowski. Ocenie podlega m.in. or-
ganizacja pracy gospodarstw, osiąga-
ny efekt ekonomiczny, perspektywy 
rozwoju, a także jego infrastruktura, 
wyposażenie i estetyka. W końco-
wym etapie konkursu kapituła wska-
że 20 nominowanych. Spośród nich 
aż 10 otrzyma tytuł Wielkopolskiego 
Rolnika Roku 2020. Do tej pory lau-
reatami tego prestiżowego konkursu 
zostało 185 producentów rolnych.

Przypominamy, że ze względu na 
zagrożenie epidemiologiczne finało-
wa gala XIX edycji konkursu Wiel-
kopolski Rolnik Roku 2019 nie mo-
gła się odbyć w zaplanowanym ter-
minie. Decyzją wicemarszałka woje-
wództwa wielkopolskiego Krzyszto-
fa Grabowskiego została przesunięta 
na termin jesienny. 

Nabór do konkursu Wielkopolski 
Rolnik Roku 2020


