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Mniej restrykcji w handlu detalicznym

Sprzedaż bezpośrednia
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą rolnikom handel detaliczny w ramach
sprzedaży bezpośredniej. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Producenci rolni
czekali na te zmiany już od dawna.
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Okres przedświąteczny to
dla wielu producentów rolnych czas zwiększonych obrotów. Wielu z nas nie wyobraża sobie bowiem wigilijnego
czy bożonarodzeniowego stołu bez tradycyjnych wiejskich
przysma-

ków. Powody do narzekania
mogą mieć co prawda farmerzy prowadzący sprzedaż bezpośrednią, gdyż w tym roku
będą ich jeszcze obowiązywać
dość restrykcyjne przepisy regulujące tę formę handlu detalicznego, jednak prezydent
Andrzej Duda przygotował
już dla nich prezent pod choinkę.
Dzięki

podpisanej przez niego niedawno ustawie, od 1 stycznia
rolnikom będzie znacznie łatwiej sprzedawać produkty
wytwarzane we własnych gospodarstwach.

Co i dla kogo?

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
sprzedaży żywności przez rolników Sejm RP uchwalił 16
listopada (Senat nie wniósł
żadnych poprawek). W myśl
wchodzącego w życie 1 stycznia 2017 r. dokumentu, prowadzona przez rolnika sprzedaż bezpośrednia nie będzie
już się musiała ograniczać
wyłącznie do produktów nieprzetworzonych lub przetworzonych w niewielkim stopniu. Spośród produktów
odzwierzęcych będzie można
wytwarzać m.in. masło, ser,
kiełbasy, pasztety czy szynki,
jeśli zaś chodzi o roślinne, do
sprzedaży bezpośredniej
Naszym Czytelnikom
będzie można przeznaczać także wyi Współpracownikom
produkowane we
własnym gospoz okazji świąt Bożego Narodzenia
darstwie mąkę,
oraz Nowego Roku życzymy, by na wsparcie, kaszę,
płatki, otręby, oleje
zwłaszcza ze strony najbliższych, zawsze
i soki. Dopuszczona
będzie
mogli liczyć, by cieszyli się dobrym zdrowiem
ponadto sprzedaż produktów
i życzliwością otoczenia. A rolnikom
złożonych (np.
dodatkowo życzymy owocnych zbiorów
pierogów z mięsem),
przetwoi sprzyjającej aury.
rów (dżemów),
marynat, pieczywa,
Zespół Rolniczego ABC
niemięsnych wyrobów garmażeryjnych
i wyrobów cukierniczych. Nie obejmie ona
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zaś przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych
uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych
produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.
W myśl podpisanej przez
prezydenta ustawy, sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, ani też na rzecz
osób ﬁzycznych na potrzeby
prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Produkty — w ilości
detalicznej — powinny traﬁać do odbiorcy końcowego
(może nim być np. sąsiad lub
turysta). Jak precyzuje wspomniany dokument, przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich
sprzedaż nie mogą się odbywać przy zatrudnieniu osób
na podstawie umów o pracę,
umów zlecenia, umów o dzieło czy też innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt
rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym
również rozbioru, podziału i klasyﬁkacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju
lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów
przez rolnika prowadzącego
działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Do 20 tysięcy
— bez podatku
Rolniczy handel detaliczny
w formie sprzedaży bezpo-

Dopuszczona będzie sprzedaż m.in. kiełbas, pasztetów i szynek
Fot. Anna Uranowska

średniej może się odbywać
tylko w miejscach, w których
oferowane produkty zostały wytworzone lub w miejscach przeznaczonych do
prowadzenia handlu. Należy umieścić w nich w sposób czytelny dla konsumenta napis „rolniczy handel
detaliczny” oraz takie dane,
jak: imię i nazwisko (bądź
nazwa) i siedziba podmiotu
prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca
prowadzenia produkcji tej
żywności, a także weterynaryjny numer identyﬁkacyjny
podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny (o ile
takowy został nadany).
Producenci są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Od 1 stycznia
mają ich obowiązywać preferencyjne przepisy podatkowe. Sprzedaż żywności
w wysokości do 20 tysięcy zł
rocznie ma być nieopodatkowana. Po przekroczeniu tego
limitu rolnika będzie obowiązywał 2-procentowy podatek
ryczałtowy.
Nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mie-

szanych (roślinno-mięsnych)
będzie sprawować Inspekcja
Weterynaryjna, zaś nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia niezwierzęcego —
w dalszym ciągu Państwowa
Inspekcja Sanitarna. Nadzór
nad jakością handlową żywności obecnej w rolniczym
handlu detalicznym został
powierzony Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Potrzebne jeszcze
rozporządzenia
Wraz z ustawą — czyli
1 stycznia 2017 r. — mają
wejść w życie rozporządzenia ministra rolnictwa i ministra zdrowia, które sprecyzują limity ograniczające
rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot
w ramach rolniczego handlu
detalicznego oraz wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących rolniczy
handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego
i żywnością złożoną. Jest to
konieczne, aby dostosować
wchodzące w życie przepisy do
wymogów określonych w regulacjach Unii Europejskiej.
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Skarby Europy zaklęte w szkle
Za nami piąta edycja konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Konkurs
odbył się w ramach dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.
Tematem przewodnim wydarzenia były „Inicjatywy na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur”. — Zarówno konferencja, jak i konkurs skierowane
były przede wszystkim do mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach konferencji odbyły się też
warsztaty rozwoju osobistego „To
ja mam wpływ na to, co mnie otacza”. Uczestnicy naszych konferencji ciężko pracują przez cały
rok, więc te dwudniowe spotkania
to dla nich także okazja do naładowania akumulatorów, nawiązania nowych znajomości i odświeżenia starych — powiedziała
w czasie spotkania Jolanta Mackiewicz, zastepca dyrektora biura
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Konkurs, konferencja,
warsztaty
W tegorocznej edycji konkursu
„Skarby Europy zaklęte w szkle”
wzięło udział 70 uczestników, którzy łącznie zgłosili 92 produkty. —
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudnym zadaniem — powiedziała Zofia Stankiewicz, członek
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej. — Trzeba było jednak dokonać wyboru, ale podkreślam, wszystkie zgłoszone do konkursy przetwory były wspaniałe —
dodała.
Jury konkursu wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach: domowe przetwory z owoców (w tym
owoców leśnych); domowe przetwory z warzyw (w tym grzybów
leśnych); domowe przetwory
mięsne i rybne. – Udział w konkursie to nie tylko emocjonująca
rywalizacja — podkreśliła Zofia
Stankiewicz. — W czasie dwudniowej konferencji odbyły się wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty. Wszystkie formy miały na
celu przekazanie uczestnikom jak
najlepszej wiedzy merytorycznej
z dziedzin, które są niezbędne w
życiu codziennym. Wśród tema-

tów wykładów znalazła się np.
sprzedaż bezpośrednia czy możliwości wypromowania swoich produktów kulinarnych w regionie.
Natomiast sam konkurs był okazją
do pokazania się, zaprezentowania swojego kunsztu kulinarnego
i poddania go profesjonalnej ocenie. Jako organizatorzy zawsze
podkreślamy, że w naszym konkursie nie ma przegranych. Nawet jeśli ktoś nie zdobył nagrody
czy wyróżnienia, to już sam udział
w konferencji daje nowe możliwości na przyszłość. Trzeba tylko
po powrocie do domu wdrożyć
w życie zdobytą w czasie wykładów wiedzę — dodała Zofia Stankiewicz.

z uczestniczek — Barbara
Chrząszcz z Klubu „Gosposia”
w Tolkmicku.
To, że tematy wykładów były
interesujące, potwierdza Joanna
Włodarska, prezes stowarzyszenia
„Dwie wsie”. — Nie biorę udziału
w konkursie. Przyjechałam tu
z Dłużyny-Węziny w gminie Elbląg, gdyż zainteresował mnie temat przewodni konferencji, czyli
„Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur”. Interesuje mnie także idea
propagowania lokalnych produktów. Wiedzę zdobytą w czasie konferencji przekażę po powrocie do
domu mieszkańcom naszej wsi —
zapewniła pani Joanna.

Rodzinna,
domowa atmosfera
Formuła konferencji, a także
konkursu organizowanego przez
WMIR jest otwarta. Uczestniczą

Wynajduję stare receptury i według nich przygotowuję codzienne
posiłki — dodał pan Kazimierz.
Z kolei pani Iwona Sieradzka
z wielką pasją zajmuje się rękodziełem. — Jestem tu poza konkursem i bardzo się cieszę, że mogę
pokazać swoje wyroby. Rękodziełem interesuję się od wielu lat.
Przedmioty dekoracyjne robię
z tego, co znajdę w lesie, a ostatnio
chętnie sięgam po sznurek. To bardzo „kreatywny” surowiec — dodała z uśmiechem pani Iwona.
Wykonane przez nią przedmioty upiększały w czasie konkursu
stoły, na których jej koleżanki prezentowały jurorom swoje konkursowe przetwory.
Wszyscy uczestnicy podkreślali,
że w czasie konferencji panowała
wspaniała atmosfera. — Jesteśmy
tu co roku — powiedziała Kazimiera Kikul, przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Gietrzwałdzie (gm. Ostróda). — Ja do kon-

W kategorii
Domowe przetwory z owoców (w tym owoców leśnych):
I miejsce — Dżem jabłkowo-rokitnikowy, Danuta Fedorczyk
II miejsce — Malinowy sok, Teresa Rosół
III miejsce — Powidła śliwkowe, Krystyna Tkaczuk.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Mariola Krawczykowska,
Katarzyna Onyszczuk, Bożena Rama, Sylwia Jabłonowska,
Kazimierz Abramczyk.
W kategorii
Domowe przetwory z warzyw (w tym grzybów leśnych):
I miejsce — Marchewka Uli, Urszula Lipska
II miejsce — Kapusta kiszona, Teresa Rosół
III miejsce — Mazury zaklęte w słoiku — borowik marynowany,
Kazimierz Abramczyk
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali: Halina Smyk,
Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu, Mariola Krawczykowska.
W kategorii
Domowe przetwory mięsne i rybne:
I miejsce — Kiełbasa swojska w smalcu, Halina Smyk
II miejsce — Pasztet babci Danusi, Marzena Piekarska
III miejsce — Golonka wieprzowa marynowana i gotowana
w słoiku, Elżbieta Sójka.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: „Brzydowskie Baby”,
Barbara Chrząszcz, Grzegorz Wójcik.

Jestem tu,
bo to dla mnie ważne
W czasie konferencji omówione zostały ważne kwestie związane m.in. ze zmianami w prawie
podatkowym dotyczącym sprzedaży bezpośredniej czy metod
skutecznego pozyskiwania funduszy na swoje działania. — Jestem
tu, bo to dla mnie bardzo ważne.
Biorę udział w konkursie, ale interesuje mnie także panel wykładów i to, jak i gdzie znaleźć pieniądze na rozwój swojej
działalności czy też jak w sposób
legalny sprzedawać swoje produkty — powiedziała jedna

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Nagrodę Publiczności w tegorocznej edycji konkursu „Skarby
Europy zaklęte w szkle“ zdobyła Elżbieta Sójka za golonkę
wieprzową marynowaną.

w niej nie tylko osoby o zdolnościach kulinarnych, ale także mające inne, bardzo ciekawe pasje.
— Mieszkam przy granicy dawnej
Galindii i Polski — powiedział Kazimierz Abramczyk, miłośnik
i propagator kultury średniowiecznych Prusów. — Staram się
na co dzień wykorzystywać historię tego ludu do promocji regionu.

kursu „wystawiłam” karasia w zalewie octowej, a moje koleżanki
miały w słoikach m.in. modrą kapustę zakwaszaną, sok z aronii,
czarnej porzeczki, a także golonkę.
Poza konkursem miałyśmy ciasto,
żeby wszystkich poczęstować. Bo
tu zawsze panuje taka rodzinna, domowa atmosfera — dodała pani
Kazimiera.

W tym roku Jury obradowało w składzie: Alicja Bojarska –
zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, Angelika Rejs – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
Halina Domian – delegat do Walnego Zgromadzenia WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej z powiatu mrągowskiego, Celina
Sokołowska – członek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w powiecie elbląskim, Jolanta Mackiewicz – zastępca
dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Jarosław
Sarnowski – dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
439716otbr-a-M
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Rozwój rolnictwa
Mazurskie Agro Show Ostróda 2017
i obszarów wiejskich
W dniu 1 grudnia br., Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pt.
„Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich —
kierunki, trendy, wyzwania,
zagrożenia”, w której wzięło
udział ponad 130 osób.
Konferencja adresowana
była przede wszystkim do
innowacyjnych producentów rolnych, którzy oczekują wielu informacji ułatwiających im podejmowanie
ważnych długoterminowych
decyzji. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele administracji rządowej, organizacji i instytucji
rolniczych, pracownicy nauki, doradztwa rolniczego
oraz mediów.
Celem konferencji było
przede wszystkim przybliżenie obecnego stanu i planowanych zmian Wspólnej
Polityki Rolnej w obecnej
i kolejnej perspektywie ﬁnansowej, ze szczególnym
uwzględnieniem jej skutków
dla rolników i konkurencyjności polskiego rolnictwa.
Gości i uczestników konferencji powitał dyrektor
WMODR Damian Godziński. O znaczeniu rolnictwa
i oświaty dla mieszkańców
obszarów wiejskich naszego województwa powiedział
Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski.
Nowe wyzwania Unii Europejskiej w większym niż dotychczas stopniu są i będą
dyskutowane w różnych
gremiach na szczeblu Unii
i w poszczególnych krajach
członkowskich, z uwzględnieniem szeregu nowych zjawisk i czynników o wymiarze
globalnym. Profesor Andrzej
Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej omawiał te
wyzwania, zwracając szczególną uwagę na takie czynniki globalne, jak: kryzys
polityczny i ﬁnansowy; narastanie długu publicznego
w największych gospodarkach światowych; zmiany
klimatu i ich wpływ na wielkość i strukturę produkcji;

skutki nowych porozumień
o współpracy: USA — Azja
i USA — UE;
Perspektywę zmian Wspólnej Polityki Rolnej UE prezentował na konferencji dr
Waldemar Guba, Dyrektor
Departamentu
Strategii,
Analiz i Rozwoju z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W dyskusji o przyszłości
unijnego budżetu po 2020
roku, zdaniem resortu rolnictwa, trzeba podkreślać,
że Wspólna Polityka Rolna
powinna skutecznie realizować unijne cele traktatowe.
WPR zapewnia konsumentom UE żywność wysokiej
jakości, produkowaną w sposób zrównoważony i po przystępnych cenach. Beneﬁcjentami WPR jest ponad 500
mln konsumentów, a nie tylko rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.
Jak wzmocnić pozycję
i konkurencyjność rynkową
rolników w obecnej i przyszłej Wspólnej polityce rolnej? To kolejne pytanie postawione na konferencji ,
które wyjaśniał profesor Andrzej Babuchowski
W grudniu 2015 r. Komisarz ds. Rolnych Phil Hogan
powołał 12 osobową Grupę
Zadaniową ds. Rynków Rolnych, w celu przeglądu funkcjonowania łańcucha dostaw
żywności i zaproponowania
rozwiązań mających wzmocnić pozycję konkurencyjną rolników w w/w łańcuchu żywnościowym.
Grupa, z udziałem prof.
Andrzeja Babuchowskiego, pracowała w okresie
13.01-14.11.2016 r. Jednym
ze zidentyﬁkowanych przez
grupę problemów było
umiarkowane stosowanie
unijnych narzędzi zarządzania ryzykiem. Zalecenia grupy dotyczyły między innymi:
minimalnej alokacji w ramach PROW na zarządzanie ryzykiem, inteligentnego
podejścia do strat i zwrotów
poniesionych kosztów; platformy wymiany najlepszych
praktyk. Więcej informacji
na www.rolniczeabc.pl

Fot. Anna Uranowska

Przed nami trzecia już edycja wystawy Mazurskie Agro
Show Ostróda. Podobnie jak
w latach poprzednich również teraz, w przede dniu ko-

lejnego sezonu, zostanie zaprezentowana najnowsza oferta
czołowych marek z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Na
Wystawie obecni będą wszyscy
czołowi dystrybutorzy z regionu, którzy zaprezentują czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń. W 2016
roku w wystawie wzięło udział
150 wystawców. Impreza okazała się olbrzymim sukcesem
frekwencyjnym — odwiedziło ją prawie 40 000 osób, czyli ponad dwukrotnie więcej niż
pierwszą edycję. Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urzą-

dzeń Rolniczych, która jest organizatorem wystawy liczy, że
trzecia edycja cieszyć się będzie nie mniejszym zainteresowaniem zarówno ze strony
wystawców jak i rolników.
Mazurskie Agro Show odbędzie się w nowoczesnym
kompleksie wystawienniczym
Expo Mazury, zlokalizowanym
przy ul. Grunwaldzkiej 55 w
Ostródzie. To jedno z najnowocześniejszych centrów targowych w tej części Europy i
zarazem doskonałe miejsce
prezentacji dla: producentów
i dystrybutorów maszyn, ﬁrm

nasiennych, przedsiębiorstw
nawozowych, prasy branżowej,
organizacji rolniczych oraz innych podmiotów i instytucji
związanych z rolnictwem.
Podobnie jak w roku ubiegłym również zbliżająca się
edycja została objęta patronatem honorowym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronat medialny sprawować
będzie TVP1.
Wstęp na wystawę, parkingi oraz katalogi wystawy będą
bezpłatne. Organizator do
Ostródy zaprasza w dniach:
11-12 lutego 2017 roku.
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PRODUKCJA EKOLOGICZNA

Wyższa, gwarantowana i certyfikowana jakość płodów rolnych

Jak zostać rolnikiem
ekologicznym?

Celem produkcji ekologicznej jest stworzenie systemu gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej
i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, dążenie do wytwarzania produktów o wysokiej jakości biologicznej oraz dążenie
do produkowania produktów spożywczych, zaspokajających zapotrzebowanie klientów na żywność produkowaną
w sposób nie stanowiący zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR w Olsztynie

stwisk a także wykluczenie
stosowania GMO i produktów wytworzonych z GMO
lub przy ich użyciu.

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Rolnik, który chce mieć gospodarstwo ekologiczne musi
kierować się zasadami produkcji ekologicznej. Są nimi:
zwiększanie żyzności gleby,
stosowanie środków produkcji pochodzących z produkcji
ekologicznej, substancji naturalnych i wolno rozpuszczalnych nawozów mineralnych
pochodzenia naturalnego,
chów zwierząt zgodny z wymaganiami gatunku, wzmacnianie naturalnej odporności
zwierząt, w tym zwłaszcza zapewnienie regularnego ruchu
oraz dostępu do terenów na
wolnym powietrzu oraz pa-

Jak się zgłosić?
Ogólne zasady uprawy gleby sprzyjają utrzymaniu
i zwiększaniu ilości materii
organicznej w glebie, zwiększaniu różnorodności biologicznej oraz zapobiegają
erozji. Tylko taka prawidłowa uprawa gleby stwarza warunki do optymalnego wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 2009 r. o rolnictwie
ekologicznym (Dz. U. Nr 116
poz. 975), zgłoszenie podjęcia
działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym

mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007,
przyjmują podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyﬁkujące, zwane
dalej „jednostkami certyﬁkującymi”. Zgłoszenia podjęcia
działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje
się na specjalnym formularzu
zgłoszeniowym umieszczony
na stronach poszczególnych
jednostek certyﬁkacyjnych.
Zamieszczony
formularz
zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa
ekologicznego przeznaczony jest zarówno dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa
ekologicznego i przekazu-
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Dopasujemy nawóz
do twoich potrzeb
PRODUCENT KREDY NAWOZOWEJ
O amorficznej – porowatej budowie cząsteczek
Granulowanej i sypkiej

REAKTYWNOŚĆ KREDY 100%:
w HCl = 100%
w kwasie cytrynowym = 100%
(kwas cytrynowy jest porównywalny ze środowiskiem glebowym)

ODMIANY 06a, 07a, G1 5b
06a, 07a Klasyfikacja według:
Rozporządzenia Ministra Gospodarski z dnia 8 września 2010 r.
Węglan wapnia. Typ: pochodzenia naturalnego – kopalina.
Odmiana 06a. Wapno kredowe suche lub 07a Wapno kredowe podsuszane
G1 5b Klasyfikacja według:
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 463/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
Środek wapnujący, G.1, 5b Kreda – rozdrobniona

NASZE NAWOZY:
Granucal 1-6 WN, Agrocarb MP, Agrocarb M-MP, Agrocarb 90 M-KR
Kreda z magnezem
Baltic Granukal, Baltic Grade I Extra, Granukal, Baltic Grade 0 Extra,
Nordweiss Perle, Magprill IV Extra, Magprill III Extra
Kreda z siarką
Granukal S, Granukal S Extra 14 Plus
Kreda z selenem
Dino Selenium 250
Informacje techniczne i handlowe: tel. 600 837 695, 600 039 618, 668 835 209
Omya Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. 22 525 89 00, www.omya.pl
450916otbr-a-M
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jących zgodę na objęcie ich
działań systemem kontroli,
jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.

Kontrola i certyfikacja
Kontrola gospodarstw ekologicznych w Polsce jest prowadzona od 1990 r., a w 2001
r. wprowadzono system certyﬁkacji określony ustawą o rolnictwie ekologicznym. Od
1999 r. gospodarstwa otrzymywały dotacje z budżetu
państwa. Od czasu wejścia
Polski do Unii Europejskiej
rolnictwo ekologiczne jest
objęte dotacjami:
— do powierzchni upraw,
wypłacanymi przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— do kosztów kontroli w ramach działania „Uczestnictwo
rolników w systemach jakości żywności”.
Producent
zamierzający
prowadzić ekologiczne gospodarstwo podejmuje działania:
— Producent zgłasza się wypełniając stosowne zgłoszenie
i przesyła do biura Jednostki
Certyﬁkującej wypełnione
Zgłoszenie Podjęcia Działalności w Zakresie Rolnictwa
Ekologicznego do Jednostki Certyﬁkującej z zamiarem
zlecenia certyﬁkacji gospodarstwa rolnego.
Złożenie w/w dokumentów
oznacza, że od tego momentu
rolnik rozpoczął przestawianie produkcji na ekologiczne metody gospodarowania
zgodnie z ustawą o rolnictwie
ekologicznym z 25 czerwca
2009 r. i Rozporządzeniem
Rady 834/2007, oraz że udostępnia swoje gospodarstwo
do kontroli. Okres przestawiania trwa przynajmniej 2
lata, a w przypadku upraw
wieloletnich tj. sadów oraz
plantacji jagodowych 3 lata.
— Jednostka Certyﬁkująca wydaje producentowi zaświadczenie o objęciu gospodarstwa planem kontroli
podpisując z nim wcześniej
umowę na kontrolę w gospodarstwie.
— Producent powinien
skontaktować się z doradcą
rolnośrodowiskowym

z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, z Izby Rolniczej lub ﬁrmy doradczej w celu sporządzenia Planu Ekologicznego.
— Producent składa wniosek o przyznanie płatności
z tytułu realizacji przedsięwzięć ekologicznych w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dołączając do niego kopię pierwszej i trzeciej
strony Planu Ekologicznego.
— Jednostka Certyﬁkująca
przeprowadza kontrolę gospodarstwa przynajmniej raz
w roku, w okresie od maja do
września. Jednostka może
przeprowadzać także kontrole
niezapowiedziane w przypadku ryzyka niezgodności z zasadami produkcji ekologicznej.
— Przestawianie gospodarstwa rolnego na produkcję metodą ekologiczną trwa
co najmniej 2 lata (3 lata dla
upraw wieloletnich innych
niż użytki zielone). Właściwy organ może zdecydować
o skróceniu lub przedłużeniu
okresu przestawiania.
— Gospodarstwo rolne podlega co najmniej raz w roku
— w terminie uzgodnionym
z posiadaczem gospodarstwa
— kontroli przeprowadzonej
pod kątem przestrzegania zasad rolnictwa ekologicznego.
Kontrolą objęte są gospodarstwa w okresie przestawiania
jak i gospodarstwa posiadające już certyﬁkat (certyﬁkat
wydawany jest na 1 rok i należy go corocznie odnawiać).
Z przeprowadzonej kontroli
sporządza się protokół, który
jest podstawą do wydania zaświadczenia o zaliczeniu okresu przestawiania lub certyﬁkatu zgodności.
— Z ogólnej liczby gospodarstw będących pod kontrolą JC w danym roku
około 5 proc. zostaje skontrolowanych na zasadzie dodatkowych, doraźnych i nieodpłatnych kontroli bez
uprzedniego powiadomienia
posiadacza gospodarstwa rolnego. Na podstawie kompletu
dokumentów następuje rejestracja w systemie rolnictwa
ekologicznego. Opłaty za proces certyﬁkacji należy wpłacać zgodnie z otrzymywanymi fakturami.
— Wysokość opłat regulu-

je cennik każdej Jednostki
Certyﬁkującej. Obowiązkiem
rolnika ekologicznego jest
poddawanie gospodarstwa
corocznej kontroli przez JC
oraz gospodarowanie zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego oraz Dobrą Praktyką Rolną.

Na czym zyskujemy?
A jakie są zyski wynikające
z założenia gospodarstwa ekologicznego? Warto wymienić:
— Uzyskanie znaku towarowego „produkt rolnictwa ekologicznego”.
— Prawo do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego po wyższych cenach ze
względu na ich jakość.
— Dodatkowe dopłaty do
użytków rolnych.
W Polsce system kontroli i certyﬁkacji w rolnictwie
ekologicznym stanowią:
1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ upoważniający jednostki certyﬁkujące do prowadzenia
kontroli i wydawania certyﬁkatów,
2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór
nad jednostkami certyﬁkującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną,
3. Inspekcja Handlowa
współpracuje z IJHAR-S przy
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Targi Zagroda w Ostródzie
11 i 12 lutego 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Targowym Expo Mazury w Ostródzie
odbędą się Targi Hodowlane
Zagroda, w ramach których
zorganizowana zostanie Warmińsko-Mazurska Wystawa
Zwierząt Hodowlanych.
Targi Hodowlane Zagroda
to też okazja aby prześledzić
wszystko co jest niezbędne we
właściwej hodowli zwierząt
oraz uprawie roślin. Równolegle odbędzie się Mazurskie
Agro Show, na którym pojawią się najwięksi i najważniejsi dystrybutorzy czołowych

marek z branży maszyn i urządzeń rolniczych i zaprezentują
najnowszą ofertę.
Wydarzenia współgrają ze
sobą i dają możliwość, w jednym miejscu i w jednym czasie,
spotkania producentów oraz
sprzedawców sprzętów i akcesoriów niezbędnych w działalności rolniczej, poznania najnowszych rozwiązań w branży,
wymiany doświadczeń i wiedzy,
nawiązania nowych perspektywicznych kontaktów, zintegrowanie środowiska.
To już druga edycja tego wydarzenia, które za pierwszym

razem przyciągnęło około 40
tys. odwiedzających.
Organizatorzy przygotowali
konferencję poświęconą tematyce hodowli bydła. 11 lutego,
o godz. 12.30 „Nowe jednostki
chorobowe występujące u bydła“, „Żywienie bydła mlecznego”, „Genomowa ocena bydła”
— to planowane tematy.
Dzień później o godz. 12.00
odbędzie się konferencja, która poruszy aktualne problemy
hodowli drobiu: lekoodporność, prawidłowa bioasekuracja oraz diagnostyka laboratoryjna i szczepionki.
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Okres przestawiania produkcji rolnej na ekologiczną
trwa przynajmniej 2 lata,
a w przypadku upraw
wieloletnich tj. sadów oraz
plantacji jagodowych 3 lata
Fot. Anna Uranowska

sprawowaniu nadzoru nad
jednostkami certyﬁkującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie wprowadzania
do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art.
1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007,
4. Inspekcja Weterynaryjna
współpracuje z IJHAR-S przy
sprawowaniu nadzoru nad
jednostkami certyﬁkującymi
oraz produkcją ekologiczną,
w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c
rozporządzenia nr 834/2007,
5. Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru
nad jednostkami certyﬁkującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie produktów wymienionych w art.
1 ust. 2 lit. d rozporządzenia
nr 834/2007,
6. Upoważnione jednostki certyﬁkujące, akredytowane w zakresie rolnictwa
ekologicznego zgodnie z wymogami określonymi w najnowszych wersjach, notyﬁkowanych w drodze publikacji
w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, europejskiej normy EN 45011 lub
Przewodnika ISO 65 („Wymagania ogólne dotyczące
jednostek prowadzących systemy certyﬁkacji wyrobów”).

Jakie są
Jednostki
Certyfikujące?
Jednostki Certyﬁkujące muszą być akredytowane przez
właściwy organ w zakresie rolnictwa ekologicznego,
zgodnie z europejską normą
EN 45011 lub Przewodnika
ISO 65 („Ogólne wytyczne
dotyczące akredytacji jednostek certyﬁkujących wyroby
w odniesieniu do wymagań
normy PN-EN 45011:2000”)
i upoważnione w drodze decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania
i cofania certyﬁkatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Upoważnione Jednostki
Certyﬁkujące w Rolnictwie
Ekologicznym w Polsce spełniające wymagania określone w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr
834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.
Urz. UE L 189 z 20.07.2007,
str. 1, z późn. zm.) — stan na
dzień 10.11.2016 r.: Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. PL-EKO-01, PNG Sp. z o.o. PL-EKO-02, COBICO Sp. z o.o.
PL-EKO-03, Bioekspert Sp.

z o.o. PL-EKO-04, Biocert
Małopolska PL-EKO-05, Polskie Centrum Badań i Certyﬁkacji S.A. PL-EKO-06,
Agro Bio Test Sp. z o.o. PL-EKO-07, TÜV Rheinland
Polska Sp. z o.o. PL-EKO-08,
Centrum Jakości AgroEko
PL-EKO-09, SGS Polska Sp.
z o.o. PL-EKO-10, DQS Polska Sp. z o.o. PL-EKO-11
Funkcjonowanie systemu
kontroli i certyﬁkacji w rolnictwie ekologicznym jest
podstawowym gwarantem
dla konsumenta, że środki
spożywcze znajdujące się na
rynku wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich
jak: pozostałości środków
ochrony roślin i hormonów,
a podczas ich produkcji nie
stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyﬁkowanych genetycznie.
Rolnictwo ekologiczne to
najbardziej przyjazna środowisku produkcja rolnicza.
Dzięki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji, rolnictwo
ekologiczne przyczynia się
do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych, a także
produkcji żywności o wysokiej jakości.
450716otbr-a-M
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Podsumowanie kampanii ARiMR na rok 2016

Wiele zadań, ogrom pieniędzy i odpowiedzialności
Koniec roku to dobry czas na podsumowanie dotychczasowej pracy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O trudnościach, ale i nowych przyjaznych dla beneﬁcjentów rozwiązaniach rozmawiamy z Leszkiem Potorskim,
Dyrektorem Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie.
— Czym głównie zajmuje się
Agencja, jakiego rodzaju
działania są podstawą jej
pracy?
— Wśród licznych zadań, jakie stoją przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, podstawową działalnością są płatności do
gruntów rolnych. Obecnie
wypłacamy z tego tytułu ponad 900 mln zł. Pozostałe
działania, jakie prowadzi
Agencja, są na kwotę ponad
400 mln złotych, co oznacza
rocznie w sumie około 1 mld
300 mln środków przekazywanych beneﬁcjentom.
W tym roku pieniądze wypłacone za same płatności bezpośrednie za rok 2015 to
761,5 mln złotych. Ilość przyjętych wniosków za rok 2016
to 43 755. Wypłacamy za nie
teraz zaliczki do 70 procent
wartości przyznanych świadczeń. To nowość w podejściu
do płatności bezpośrednich.
Historycznie patrząc, rolnik
zawsze planował swoje działania i zasiewy jesienią
i trudno było przystosować
się gospodarzom, jeżeli dostawali pieniądze w lutym czy
marcu. Przy braku płynności

ﬁnansowej to bardzo utrudnia pracę. Dlatego uznaliśmy,
że rolnicy powinni nawet
w formie zaliczki dostawać
pieniądze wcześniej. Tym bardziej że rok był trudny.
— Zaliczki pomogą w planowaniu produkcji.
— Tak. Trudny rok obﬁtujący
najpierw w przedłużającą się
suszę, która zaczyna być stałą
cechą naszego środowiska naturalnego, potem mokre
żniwa niweczące spodziewany
dobry plon, obecność afrykańskiego pomoru świń
w granicach kraju czy nadprodukcja mleka to kilka
głównych powodów dla których kończący się rok można
uznać za dość trudny. Znając
wszystkie
te
problemy
ARiMR w tym roku po raz
drugi zaczęła zaliczkować wypłatę płatności bezpośrednich, jednak w wyższej niż
w ubiegłym roku wysokości.
Przekazywanie pieniędzy na
konta rolników rozpoczęło
się 17 października, a zakończyło 30 listopada 2016 r. Po
raz pierwszy Agencja wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat.

W woj. warmińsko-mazurskim dotychczas wypłacono
środki w formie zaliczek za
rok 2016 dla 42 998 beneﬁcjentów, na kwotę 624,57 mln
zł. Pozostałe pieniądze zostaną wypłacone zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej od 1 grudnia 2016 r. do
30 czerwca 2017 r. Jest to na
pewno duża pomoc i umożliwienie dokonania zakupów
środków produkcji. Chcemy
pomóc i ułatwić rolnikom
pracę.
— Czy dużo gospodarstw
składa wnioski o płatności?
— Składanie wniosku jest dobrowolne. Wszyscy, którzy
chcą, mogą ubiegać się
o przyznanie płatności. Takich gospodarstw mamy
obecnie 43 755. To system dobrowolny, ale w wypadku
zwierząt trzeba mieć świadomość zagrożeń epizootycznych. Zgłaszanie inwentarza
(znakowanie zwierząt, paszporty) jest obowiązkowe.
— Czy „Premia dla młodych
rolników” nadal wzbudza zainteresowanie?
— Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia

Od początku działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
województwo warmińsko-mazurskie otrzymało już 15,25 miliarda złotych

Wszystkim Mieszkańcom Warmii, Mazur i Żuław
życzymy pięknych, rodzinnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2017 roku
niech wszelkie inwestycje dają zadowalające plony!
Dyrekcja i pracownicy
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
436516otbr-b-M
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w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników“.
W ramach PROW 2014-2020
był to już drugi nabór wniosków. Pierwszy nabór odbył
się pomiędzy 20 sierpnia
a 16 września 2015 r. Wydano
wtedy 104 decyzje, z czego 69
ma swój ciąg dalszy w postaci
wniosków o płatność. Kolejny
nabór z 2016 r. — do ﬁnansowania kwaliﬁkują się 124
wnioski, w tym złożono już
7 wniosków o płatność. Według harmonogramu trzeci nabór przewidziany jest na drugi
kwartał 2017 r.
— Do płatności bezpośrednich dochodzą jeszcze płatności do gospodarstw położonych w tzw. niekorzystnych
warunkach gospodarowania
(ONW). Czy to duża liczba
wniosków?
— To płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi
lub innymi szczególnymi
utrudnieniami. Działanie to
wspiera ﬁnansowo gospodarstwa rolne położone na obszarach, na których produkcja
rolnicza jest utrudniona ze
względu na niekorzystne warunki naturalne (teren górzysty, podmokły itp.). Dopłaty
dla gospodarstw rolnych położonych na ONW kompensują istniejące utrudnienia
w stosunku do gospodarstw
położonych poza granicami
ONW. W województwie warmińsko-mazurskim w br. złożonych zostało 32 895 wniosków. Od 17 października
wsparto już 16742 beneﬁcjentów, na kwotę 33,2 mln zł.
— W jakim zakresie kontynuowane są dotychczasowe
programy
rolnośrodowiskowe?
— W naszym regionie są to
działania bardzo popularne.
Realizacja programu rolnośrodowiskowego przyczynia
się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej. W ramach programu promowana jest produkcja rolna oparta na metodach
zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody.
W woj. warmińsko-mazurskim w tym roku złożono
5 063 wnioski i wypłacono
1,3 mln zł 115 beneﬁcjentom
w ramach kontynuacji. Rolnictwo ekologiczne i program

Leszek Potorski, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
Fot. Katarzyna Kaczmarek, ARiMR

rolnośrodowiskowo-klimatyczny w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, to 1 409 złożonych
wniosków w ramach rolnictwa
ekologicznego oraz 1 570
wniosków w ramach działania
rolnośrodowiskowo-klimatycznego. Obecnie trwa weryﬁkacja tych wniosków.
— Czy dalej są prowadzone
działania dotyczące lasów?
— Tak. Kolejna grupa działań dotyczy wsparcia na „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż
rolne”. Działania te realizowane są jako kontynuacja
PROW 2004-2006, 2007-2013
i w nowych naborach w ramach PROW 2014-2020.
Głównym celem tego działania jest zwiększenie obszarów
leśnych oraz poprzez zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla ograniczenie zmian klimatu.
W ramach „Zalesiania gruntów rolnych” PROW 20042006 wydano w 2016 r. 1 009
pozytywnych decyzji na kwotę
10,2 mln zł. Kolejny: „Wypłata premii pielęgnacyjnej
i zalesieniowej” (PROW
2007-2013), to 993 wnioski
w ramach schematu I (Zalesianie gruntów rolnych) oraz
45 wniosków w ramach schematu II (Zalesianie gruntów
innych niż rolne). Dalej, w ramach PROW 2014-2020, złożono 38 wniosków na „Premie pielęgnacyjne i zalesie-

niowe”, a w ramach „Zalesiania” złożono obecnie 31 wniosków.
— W tym roku została też
uporządkowana kwestia płatności do dzierżaw bezumownych gruntów będących w zasobach Skarbu Państwa.
— Uporządkujmy temat.
Agencja wypłaca płatności
obszarowe użytkownikowi
gruntu, nie jego właścicielowi.
Chodzi o użytkowanie działek ewidencyjnych będących
w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych. W tej
chwili wszyscy rolnicy są zobowiązani do składania
oświadczeń dotyczących faktu
dzierżawienia działek od
ANR, które to oświadczenia
będą przez nas weryﬁkowane.
Tego do tej pory nie było.
— Nowa sprawa to system
małych gospodarstw, coś, co
pojawiło się dopiero teraz.
Czyli możliwość wejścia
w system uproszczony.
— Tak, małe gospodarstwa
nie muszą spełniać dodatkowych wymogów z zakresu
płatności bezpośrednich, czyli
wykazywać dywersyﬁkacji dotyczącej kwestii zazielenienia
oraz wymaganego w płatnościach bezpośrednich zachowania elementów proekologicnych (EFA). Jeżeli jest
większy gospodarz, to oprócz
upraw rolnych, musi spełniać
wymogi dot. zazielenienia.
Natomiast deklarując wejście
do systemu małych gospo-
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darstw, w momencie składania
wniosku o płatność bezpośrednią jest z tego obowiązku
wyłączony.
— A powiększenie areału to
też nowy temat?
— Niedaleka historia: czterdzieści lat temu, może trochę
więcej, również na naszym terenie gospodarstwa liczyły po
10, 15 hektarów, do tego trzy
krowy, pięć świń, trochę kur.
Dzisiaj należy intensyﬁkować
produkcję, żeby lepiej żyć.
I to jest ta zmiana. Jeżeli mówimy w tej chwili o gospodarowaniu, również powierzchnia gospodarstw musi się
zwiększyć. Także istotna jest
dywersyﬁkacja upraw, działań. Dlatego powiększanie
areału ma sens. Wprowadzane przez Agencję programy stymulują rolników
w tym kierunku. Dwa, które
zostaną uruchomione w pierwszym kwartale 2017 r.: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Płatność dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa” — pomogą
małym producentom rolnym
w podjęciu decyzji o dalszej
drodze. Ci, którzy mają się
rozwijać w kierunku rolnictwa, żeby się rozwijali, a ci,
którzy rezygnują z produkcji
rolnej, żeby się na to zdecydowali. Też dostaną wsparcie.
Każdy z programów, który
jest w nowym PROW wspiera
zarówno jedną stronę, jak
i drugą w podjęciu decyzji, ale
i w dalszym działaniu.
— Chyba pomagają w tym
także działania inwestycyjne
prowadzone przez Biuro
Wsparcia Inwestycyjnego
ARiMR?
— Tak, rzeczywiście. To programy takie jak: „Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych” (w pierwszym naborze dla rolników wpłynęło
27 wniosków na ponad 7 mln
złotych), „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług rolniczych” (141 wniosków
na 63 mln zł) i planowany
w I kwartale 2017 r. nabór na
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. To
dwie kategorie. Jedna to dywersyﬁkacja dochodów poprzez rozwój przetwórstwa
w gospodarstwie i sprzedaż
własnych płodów rolnych,
a też rozwój usług rolniczych,
gdzie rolnik będzie świadczyć
usługi dla innych rolników
i poza własnym gospodarstwem wykona prace np.
w tych gospodarstwach, które
nie mają maszyn i urządzeń.
PROW 2014-2020 może
wspomóc taki kierunek działania, ale trzeba znaleźć się
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w programie i podpisać
umowy oczywiście. Druga
grupa programów dla małych
rolników to wsparcie odejścia
z rolnictwa — z KRUS-u —
i przejście na ZUS — bo na
przykład przy niewielkiej działalności rolniczej, rolnik prowadzi również usługi transportowe i tu warto przejść na
ZUS. To po prostu uczciwe.
Dotychczasowy drobny rolnik
zajmie się czymś, co przyniesie dochód.
— Ale to nie wszystkie działania ARiMR. Czy o czymś
jeszcze trzeba powiedzieć?
— Od początku swego istnienia Agencja przyczyniła się do
wdrażania znaczących zmian
na obszarach wiejskich. Pomaga w tym szereg działań,
które systematycznie są prowadzone. To m.in. zadania
realizowane aktualnie przez
BWI w ramach PROW 20142020 i „Rybactwo i morze
2014-2020”. Właśnie trwa weryﬁkacja wniosków o przyznanie pomocy na operacje „Modernizacja
gospodarstw
rolnych”. Podczas naboru od
31 marca do 29 kwietnia 2016
r. ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na
rozwój produkcji prosiąt (obszar A — wpłynęło 7), rozwój
produkcji mleka krowiego (B
— 28), rozwój produkcji bydła
mięsnego (C — 23) i racjonalizacja technologii produkcji,
wprowadzenie
innowacji,
zmiana proﬁlu produkcji,
zwiększenie skali produkcji,
poprawa jakości produkcji lub
zwiększenie wartości dodanej
produktu (D — 1 554 wnioski). Do Warmińsko-Mazurskiego OR wpłynęło 1 612
wniosków. Z tego na listach
wniosków o ﬁnansowanie znalazło się, w związku ze zwiększeniem puli środków w ramach kopert regionalnych,
750 spraw (A, B, C — 58; D
— 692), podpisano 49 umów.
Nie można zapomnieć także
o działaniu kierowanym do
armatorów statków rybackich
(dł. jednostki poniżej 12 m).
To rekompensata za 30 dni zaprzestania działalności połowowej w danym roku kalendarzowym. Pomoc na jeden
statek rybacki wynosi średnio
43 500 zł (wpłynęło 38 wniosków na 2 mln 221,5 tys. zł).
— Przy wszystkich tych działaniach kontrola na miejscu
na czym polega?
— Kontrolami objęte są
wszystkie programy realizowane przez ARiMR. Biuro
Kontroli na Miejscu dysponuje wykwaliﬁkowaną kadrą,
posiadającą nowoczesny, certyﬁkowany sprzęt pomiarowy.

W czasie kontroli wykorzystywane są najnowsze dostępne zobrazowania satelitarne i lotnicze (ortofotomapy) oraz granice odniesienia działek referencyjnych,
na których rolnicy deklarują
działki rolne. Czasami są różnice między deklarowaną powierzchnią a stanem faktycznym.
— W jaki sposób gospodarstwa są typowane do kontroli
na miejscu?
— Jest limit kontroli według
przepisów prawa unijnego,
który wynosi minimum 5 procent, które musimy przeprowadzić do końca roku kalendarzowego. Z reguły robimy
ich więcej, około 8-10 procent. Gospodarstwa są wybierane losowo. Oprócz tego
brana jest pod uwagę także
analiza ryzyka w grupie wniosków co do których były stwierdzone nieprawidłowości, nałożone sankcje w poprzednich
latach, wielkość gospodarstwa
rolnego oraz liczba zadeklarowanych działek rolnych itp.
Jest jeszcze możliwość manualnego skierowania do
kontroli.
— Czy rolnik może nie zgodzić się z ustaleniami pokontrolnymi?
— W przypadku, gdy rolnik
nie zgadza się z ustaleniami
zawartymi w raporcie, zawsze
może zgłosić umotywowane
zastrzeżenia na piśmie.
Trzeba tylko bezwzględnie
zmieścić się we wskazanym
czasie. Jeżeli natomiast jest
obecny podczas kontroli, to
zaraz po jej zakończeniu
może wnieść zastrzeżenie
osobie, która sporządziła raport/protokół.
— Poza własnymi działaniami ARiMR deleguje część
programów?
— Tak, mówimy tu o działaniach z zakresu Rozwoju Terytorialnego, Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Wsparcia
Jakości Produkcji. Działania
są delegowane, co oznacza,
że ARiMR jest instytucją
płatniczą, natomiast dla poszczególnych działań instytucjami wdrażającymi są: dla
Rozwoju Terytorialnego: Lokalne Grupy Działania
(„Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”) i w
głównej mierze urząd marszałkowski (lokalne drogi,
gospodarka wodno-ściekowa,
tzw. targowiska i dotyczące
dziedzictwa
kulturowego
i przyrodniczego); dla Wsparcia
Jakości
Produkcji:
Agencja Rynku Rolnego

(grupy producentów rolnych
i uczestnictwo w systemach
jakości). W przypadku grup
producenckich
ARiMR
ﬁnansowo prowadzi je nadal.
Zmieniła się tylko instytucja
wstępnie uznająca grupy.
Obowiązek ten został przesunięty z urzędów marszałkowskich na ARR, ale ARiMR
nadal jest płatnikiem dla tej
grupy beneﬁcjentów. Na naszym terenie jest obecnie
7 takich grup, uznanych przez
dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, z czego 5 wystąpiło do
ARiMR o płatności.
— Punkty informacyjne to
nowe podejście. Na czym polega różnica z dotychczasowymi Punktami Obsługi
Klienta?
— Do tej pory jako Agencja
koncentrowaliśmy się głównie na kwestiach płatności obszarowych i zadaniach biur
powiatowych oraz na całej
sferze zagadnień związanych
z gospodarką zwierzętami,
jak identyﬁkacja zwierząt,
paszporty. Natomiast mamy
dużo szerszy wachlarz działań
związanych z działaniami inwestycyjnymi, o których
w pełniejszym zakresie mają
informować właśnie punkty
informacji. Również wspomagamy Agencję Rynku Rolnego w niektórych działaniach, Agencję Nieruchomości Rolnych, jak również
zadania delegowane i to, co
jest działaniem centralnym,
krajowym, jak np. pożyczki
dla producentów mleka,
trzody chlewnej oraz owoców
i warzyw (w woj. warmińskomazurskim wyżej wspomniane pożyczki uzyskało 170
producentów na kwotę ponad
4,9 mln zł). Inne to pomoc
krajowa dla producentów rolnych poszkodowanych przez
klęski (w woj. warmińskomazurskim złożone zostały
1334 wnioski na kwotę ok.
930 tys. zł).
— W 2017 roku jest dużo naborów, do których warto się
dobrze przygotować.
— Nowością w tym roku jest
harmonogram poszczególnych naborów dostępny na
stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który
jest dużym ułatwieniem dla
rolników. Zawiera informacje o terminach uruchomienia poszczególnych działań,
również inwestycyjnych, do
których można przygotować
się z odpowiednim wyprzedzeniem. Harmonogram na
pewno w tym pomoże.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI
I MASZYN ROLNICZYCH

ul. Kolejowa 5, 14-220 Kisielice, tel. 664 270 680

www.agroperfekt.pl
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SKUP BYDŁA
• płatne gotówką
lub przelewem
•waga elektroniczna
•odbiór z gospodarstwa
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RYNKI ROLNE

Poprawa sytuacji cenowej na rynkach rolnych
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Odnotowane w kraju i na
świecie zbiory zbóż w sezonie wpłynęły na ograniczenie podaży ziarna, a tym samym na wyraźny wzrost cen
w ostatnich dwóch miesiącach. Na koniec listopada
notowania Zintegrowanego
Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazywały dalszy wzrost cen
wszystkich zbóż notowanych
w systemie.
Cena pszenicy konsumpcyjnej na przełomie listopada
i grudnia 2016 r. oscylowała na
poziomie 661,65 zł/t. Oznacza to wzrost (3,89 proc.)
w porównaniu do cen z końca października tego roku.
Cena ta jest jednak niższa
od ceny notowanej w analogicznym okresie 2015 roku
o 3,96 proc. Ceny żyta konsumpcyjnego również odnotowały w listopadzie wzrost
o 1,04 proc. i na początku
grudnia osiągnęły poziom
536,06 zł/t. Wartość ta jest
niższa o 0,67 proc. niż cena
odnotowana przed rokiem.

Lepsze ceny
zbóż paszowych
Ostatnio notowana w skupie
cena kukurydzy wahała się na
poziomie 597,72 zł/t i była
o 5,57 proc. wyższa od ceny
w październiku. W odniesieniu do analogicznego okresu z 2015 roku aktualna cena
kukurydzy paszowej spadła
o 13,15 proc. Pozostałe zboża paszowe, dla których prowadzi się notowania również
zdrożały. W przypadku jęczmienia odnotowano zwyżkę o 6,15 proc., co przekłada się na wzrost z 529,44 do
562,98 zł/t. Jest to wartość
o 9,81 proc. niższa niż przed
rokiem. Również ceny skupu
pszenżyta według ostatnich
notowań lekko wzrosły z poziomu 545,90 do 576,43 zł/t
(wzrost o 5,59 proc.). Cena ta,
podobnie jak przy pozostałych gatunkach zbóż, jest niższa w porównaniu do notowanej w analogicznym okresie
roku ubiegłego — różnica wynosi 4,37 proc.
Prognozy ekspertów zajmujących się rynkiem zbóż przewidują dalszy wzrost cen zbóż
na przestrzeni następnych
dwóch kwartałów. Ich zdaniem będą to jednak wzrosty
bardzo nieznaczne.

Ceny rzepaku
nieprzerwanie w górę
W III kwartale br., tj.
w okresie, gdy ma miejsce
kumulacja skupu rzepaku

w skali całego sezonu i zwykle około 50 proc. zbiorów
traﬁa do punktów skupowych, rzepak był droższy niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w obrocie nasion rzepaku w listopadzie odnotowano
dalszy wzrost cen skupu tego
surowca. W efekcie wzrostów cena nasion rzepaku
w pierwszym tygodniu grudnia osiągnęła wartość 1 816
zł/t, co oznacza wzrost rzędu
6,01 proc. Natomiast porównanie z ceną sprzed roku wykazuje, że obecna cena jest
wyższa o 9,46 proc.

Wzmocnienie pozycji
mięsa czerwonego
Zagrożenie
wynikające z afrykańskiego pomoru świń wpływa na popyt na
wieprzowinę oraz produkcję
tego mięsa, co wpływa również na kształt cen żywca wieprzowego w skupie. W listopadzie ceny na mięso wieprzowe
ponownie wzrosły z poziomu
4,88 do 5,08 zł/kg masy poubojowej ciepłej. Kształtował się więc na poziomie
wyższym o 3,98 proc. w skali
miesiąca. W porównaniu do
cen sprzed roku cena z przełomu listopada i grudnia 2016
roku jest również wyższa i to
aż o 35,79 proc. (3,74 zł/kg
masy poubojowej ciepłej).
W listopadzie nastąpił dalszy wzrost cen w skupie żywca wołowego. Odnotowana
w ZSRIR MRiRW cena wołowiny w skupie, osiągnęła na
początku grudnia 2016 roku
poziom 6,35 zł/kg wagi żywej, co w porównaniu z początkiem listopada oznacza
zwiększenie wartości o około
4,58 proc. (6,35 zł/kg wagi
żywej). W skali roku cena
za żywiec wołowy wzrosła
o 3,43 proc.

Dalsze spadki
notowań drobiu
Listopad nie przyniósł również istotnych zmian w tendencjach kształtowania się
cen skupu żywca drobiowego. W obrocie brojlerami kurzymi nie zmienił się trend
i ceny skupu ulegały dalszej,
głębokiej obniżce, natomiast
w obrocie żywcem indyczym
po raz kolejny ceny skupu
zaczęły nieznacznie spadać.
Ceny żywca brojlerów spadły
o 3,35 proc. z poziomu 3,16 do
3,05 zł/kg wagi żywej. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego notowana cena jest niższa
o 4,75 proc. (3,21 zł/kg wagi
żywej).
Natomiast ostatnia notowana cena skupu mięsa indyczego wynosi 4,84 zł/kg wagi

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2014, 2015 i 2016 roku
żywe. Cena ta jest zbliżona do
ceny zanotowanej na przełomie października i listopada (4,85 zł/kg wagi żywe).
W porównaniu do cen notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku omawiana cena jest jednak aż
o 17,58 proc. niższa.

W skupie jaj
silny wzrost
W listopadzie 2016 roku
sytuacja cenowa w obrocie
jajami spożywczymi uległa
odwróceniu, aby w pierwszym tygodniu grudnia odrobić straty. Średnia cena
w notowaniach wynosi
36,90 zł/100 sztuk, co odpowiadało średniej cenie
z końca września 2016 roku.
Także w porównaniu do
ubiegłego roku uzyskiwane
średnie ceny są wyższe o 5,93
proc. Wzrost cen dotyczy jaj
we wszystkich kategoriach
wielkości. Największy odnotowany wzrost wynosił
48,33 proc. i dotyczył jaj najmniejszych („S”). Dla pozostałych klas wagowych wzrosty wahały się w granicach

od 11,99 proc. (dla klasy —
„L”) do 29,21 proc. w przypadku jaj z klasy — „M”.
Szczegółowe
notowania
przedstawia tabela.

Mleczarskie nadal
zwyżkują
W zakładach objętych
ZSRIR MRiRW w listopadzie po raz kolejny odnotowano dalsze wzrosty średnich cen obowiązujących
w obrocie.
Masło konfekcjonowane na
koniec listopada w sprzedaży kosztowało 19,81 zł/kg,
co w porównaniu do ceny
18,54 zł/kg notowanej

w październiku oznacza
wzrost o 6,88 proc. Ceny
masła w blokach jako jedyne z notowanych w tym samym okresie wzrosły z 16,89
do 19,05 zł/kg (wzrost
o 12,77 proc.). Także w odniesieniu do roku 2015,
wartości cenowe obu artykułów są wyższe — masła
konfekcjonowanego o 45,60
proc., a masła w blokach
o 51,71 proc.
Również ceny oferowane
na rynku za mleko w proszku — zarówno pełne jak
i odtłuszczone — podlegały w listopadzie dalszemu wzrostowi. Za kg mleka

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

pełnego na początku grudnia tego roku oferowano
11,67 zł, a więc o 11,12 proc.
więcej niż w październiku. Jest to również cena
o 21,02 proc. wyższa od uzyskanej w analogicznym okresie sprzed roku. Za mleko
odtłuszczone także żądano
więcej niż w październiku.
Cena sprzedaży w wysokości 8,43 zł/kg w porównaniu do ceny z końca października br. wynoszącej
7,90 zł/kg jest o 6,69 proc.
wyższa. W porównaniu do
początku grudnia 2015
roku jest to cena wyższa
o 14,16 proc.
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Pomór ciągle zagrożeniem

Specjalny rabat

ASF odstrasza hodowców
Nie wszyscy hodowcy trzody
chlewnej wytrzymują sytuację związaną z afrykańskim pomorem świń (ASF):
niepewność na rynku oraz
konieczność przestrzegania rygorystycznych zasad
bioasekuracji. I zmieniają
profil produkcji.
Wirus ciągle daje o sobie
znać, choć ostatnio nie u świń
domowych, lecz głównie
u dzików. Siedem ostatnich
przypadków dotyczy padłych
lub odstrzelonych dzików na
terenach województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego — zawsze w niedalekiej odległości od granicy
z Białorusią. Ich zakażenie
potwierdziły badania laboratoryjne. Zwłoki i tusze zostały oczywiście zutylizowane.
Dotychczas odnotowano
w sumie 148 przypadków ASF
u dzików oraz 23 ogniska tej
choroby u świń.
Temat strat, jakie w wyniku afrykańskiego pomoru ponoszą rolnicy, poruszany jest nieustannie. Chodzi
m.in. o trudności w sprzedaży tuczników. Ministerstwo
rolnictwa w odpowiedzi podkreśliło, że trwają starania
o unijną pomoc dla polskich
hodowców. Pozyskane pieniądze miałyby traﬁć do nich
jako wyrównanie strat w wyniku różnicy między ceną
sprzedaży, a ceną rynkową.
Jak zaproponowała wstępnie Komisja Europejska, dopłata do świń o masie do 120
kg żywej wagi miałaby wynieść
1 zł do kg; od 120 do 135 kg —
1,50 zł i powyżej 135 kg — 2 zł.

9r

dla rolników

Dotychczas odnotowano w sumie 148 przypadków ASF u dzików
oraz 23 ogniska tej choroby u świń Fot. Dariusz Kucman
Resort rolnictwa nie ukrywa też, że podniesione zostaną wymogi związane z zabezpieczeniem przed ASF.
Chodzi o obowiązkowe ogrodzenie gospodarstwa, wybudowanie niecki ze środkami
dezynfekcyjnymi na wjeździe
czy też prowadzenie rejestrów
wjazdów, wyjazdów, wejść
i wyjść jeśli chodzi o budynki inwentarskie i całe posesje.
Dla części gospodarstw,
zwłaszcza tych mniejszych,
może to oznacza koniec
działalności w tej specjalizacji. Zresztą już teraz w wyniku niepewności na rynku,
wymogów bioasekuracyjnych
itp. niektórzy dotychczasowi hodowcy trzody chlewnej
zmieniają proﬁle swoich gospodarstw. Jak wynika z analiz rynkowych, dotychczas
najczęściej w takiej sytuacji

farmerzy przechodzą na produkcję bydła mięsnego, gęsi
oraz owoców miękkich. dk
REKLAMA

Gdzie nas szukać?
Anna Uranowska
redaktor naczelny,
menedżer Rolniczego ABC
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl
Monika Kopaczel-Radziulewicz
redaktor www.rolniczeabc.pl,
doradca klienta
tel. 514-800-547
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

Hyundai Daszuta
Olsztyn – Jaroty, ul. Boenigka 34c
tel./fax 89 541-84-66, hyundai@daszuta.pl
www.daszuta.hyundai.pl

www.rolniczeabc.pl
Następne wydanie
18 stycznia 2017
448116otbr-a-M

REKLAMA

Spirit R 300 S
Agregat Spirit o szerokości 3 m roboczych wyposażono
w precyzyjny system dozujący nowej generacji Fenix III,
wał w systemie OffSet, agresywnie działający System
Disc, redlice montowane w systemie TriForce oraz wiele
innych rozwiązań sprawdzonych w większych modelach. Zapewnia precyzję siewu i wydajność.

! ! Skup bydła -atrakcyjne
ceny, 690-944-688.
! ! Skup bydła rzeźnego.
BYKPOL, 690-944-688.

zwierzęta hodowlane
PRACA w gospodarstwie, 667899-381.

! ! BYDŁO, maciory, knury kupięgotówka 731-751-429.

KUPIĘ konie, krowy, 606-655378.
SKUP koni rzeźnych, eksportowych, 606-954-202.

maszyny rolnicze
DOJARKI -montaż,atest, 50493-64-90.
KUPIĘ ciągniki i maszyny rolne
502-646-575.
KUPIĘ:CIĄGNIKI, maszyny rolnicze, tel.663949-448.

PRZEDSEZON VADERSTAD 2017*
ATRAKCYJNA OFERTA FINANSOWANIA FABRYCZNEGO
PROMOCJA TRWA DO 31.01.2017

NIE PRZEGAP OKAZJI I ZYSKAJ DODATKOWO 6%
SZCZEGÓŁY U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH POD NUMERAMI: 509 863 570, 600 238 202
AGROSERWIS Sp. z o.o.
Nowa Wieś 1B, 14-400 Pasłęk
www.agroserwis-paslek.pl

VÄDERSTAD Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 35, 62-045 Pniewy
www.vaderstad.com

* PROMOCJA DOTYCZY WSZYSTKICH MASZYN Z WYŁĄCZENIEM WAŁÓW ROLLEX
391016otbr-C -N

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

164615otbr-a -S
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Rozmowa z Dariuszem Wasielą, Dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

Warto produkować w grupie
Od wielu lat mówi się, że polscy producenci rolni są zbyt mocno rozdrobnieni, aby byli w stanie
konkurować ze swoimi odpowiednikami z Europy Zachodniej. Jednym ze sposobów polepszenia
konkurencyjności rodzimego rolnictwa jest zrzeszanie się gospodarzy w grupy producenckie, które na Zachodzie są popularne i funkcjonują z powodzeniem. Rejestracją grup producenckich od grudnia ubiegłego
roku zajmuje się Agencja Rynku Rolnego. O wymogach, obowiązkach i korzyściach związanych z grupami rozmawiamy z Dariuszem Wasielą, Dyrektorem Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie.
— Jakie korzyści wiążą się ze
zrzeszaniem się rolników
w grupy producenckie?

— Utworzenie grupy producentów rolnych daje korzyści
jej członkom w zakresie dostosowania produktu i procesu produkcji do wymogów
rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu
oraz przygotowania do sprzedaży czy centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców
hurtowych.
Poza tym do korzyści można zaliczyć: ustanowienie
wspólnych zasad dotyczących
informacji o produkcji, rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingowych
oraz organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji, a także
ochronę środowiska naturalnego. To wszystko jest ważne
przy budowaniu wspólnej
marki produktu.
— Czy trudno jest założyć

taką grupę rolną? Jak uzyskać status grupy producenckiej?

— W pierwszym etapie należy wybrać formę prawną
i dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W
tym celu trzeba zorganizować
zebranie
założycielskie,
uchwalić powołanie grupy (w
przypadku spółki z o.o. — poprzez akt notarialny), uchwalić statut, wybrać zarząd i
radę nadzorczą oraz komisję
rewizyjną. Następnie należy
uchwalić regulaminy wewnętrzne oraz zawrzeć
umowę członkowską.
Po uzyskaniu postanowienia
sądu o wpisie do KRS, kolejnym krokiem jest uzyskanie
numeru REGON w wojewódzkim urzędzie statystycznym. Następny krok to zgłoszenie uzyskanego zaświadczenia o numerze REGON
w KRS oraz otwarcie rachunku bankowego ﬁrmy.
Później trzeba jeszcze pozyskać numer identyﬁkacyjny
NIP w urzędzie skarbowym
oraz zarejestrować ﬁrmę
w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych.

— Te wymagania dotyczą
właściwie rejestracji każdej
formy działalności. Jakie są
specjalne wymagania odnośnie funkcjonowania grup rolnych?

— W głównej mierze grupy
rolne mogą być tworzone
przez osoby ﬁzyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Grupa
musi być utworzona przez co
najmniej pięciu producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów,
a przychody ze sprzedaży
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy
stanowić mają więcej niż połowę przychodów grupy ze
sprzedaży produktów, dla
których grupa powstała.
Grupa musi prowadzić dzia-

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Wnioski ARR przyjmuje do 31 grudnia. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu
zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia
przez ludzi oraz spełnia określone warunki.
Pomoc nie będzie przyznana tym producentom rolnym, którzy korzystali z takiej pomocy
w latach poprzednich w ramach tego samego
systemu jakości.
Aby skorzystać z pomocy, należy wytwarzać
produkty w następujących systemach jakości:
Unijne:

— Rolnictwo Ekologiczne
— Chroniona Nazwa Pochodzenia
— Chronione Oznaczenie Geograﬁczne
— Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Krajowe:

— Integrowana Produkcja Roślin

— Jakość Tradycja
— Quality Meat Program (QMP) — dotyczy
wołowiny
— Pork Quality System (PQS) — dotyczy
wieprzowiny
— Quality Assurance for Food Products
(QAFP) — dotyczy tuszek drobiowych, kulinarnego mięsa wieprzowego oraz wędlin
Wysokość kwoty pomocy w zależności od systemu wynosi od 1470 zł do nawet 3200 zł.
Okres wpłacania pomocy producentowi wynosi 3 lata i dotyczy refundacji poniesionych
kosztów na:
— kontrolę, po której wydawany jest stosowny certyﬁkat
— składki na rzecz grupy producentów
— zakupu specjalistycznych publikacji
— zakupu pułapek feromonowych, barwnych
i lepowych w przypadku „Integrowanej
produkcji”.

Agencja
Rynku Rolnego

łalność jako przedsiębiorca
mający osobowość prawną,
a preferowane formy to
spółka z o.o., spółdzielnia,
zrzeszenie lub stowarzyszenie.
— Zdaje się, że utworzona

grupa musi się dodatkowo
zarejestrować w Oddziale
Terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę
grupy?

— Tak, rejestracja polega
głównie na złożeniu opracowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami —
wszystkie formularze można
pobrać ze stron internetowych Agencji — oraz przedłożenia statutu i planu biznesowego. W statucie muszą
się znaleźć zasady przyjmowania nowego członka i występowania z grupy, wymóg
przynależności tylko do jednej grupy w obrębie jednego
produktu bądź grupy produktów, wymóg sprzedaży
przez każdego członka poprzez grupę co najmniej
80 proc. wyprodukowanych
produktów oraz zasady dostarczania przez członków
informacji dotyczących wielkości sprzedaży. Jeżeli chodzi
o plan biznesowy, musi być
sporządzony na okres pięciu
lat, a ponadto musi z niego
wynikać, w jaki sposób
grupa ma zamiar zrealizować wyznaczone w procesie
powstawania cele.
— Czy na wpisaniu grupy

lub organizacji producentów
do rejestru prowadzonego
przez ARR kończą się dla jej
członków obowiązki formalne?

— Niestety, nie. Każdego
roku grupa zobowiązana jest
do składania sprawozdania
dotyczącego obrotu produktem lub grupą produktów, ze
względu na które została

Dariusz Wasiela, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku
Rolnego w Olsztynie Fot. Beata Szymańska
utworzona. Takie sprawozdanie składa się Dyrektorowi
OT Agencji w terminie do
2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności grupy.
— Jakie elementy musi za-

wierać takie sprawozdanie?

Sprawozdanie dotyczy wielkości produkcji i wartości
przychodów netto grupy ze
sprzedaży produktu lub
grupy
produktów,
ze
względu na które grupa została utworzona za okres objęty sprawozdaniem.
Okres ten liczony jest od daty
wpisania grupy do rejestru i
obejmuje rok jej działalności.
— A co ze skalą produkcji
w ramach takiej grupy — ist-

nieją jakieś ograniczenia?

— Jeśli chodzi o maksymalną wielkość produkcji
grupy, to takich ograniczeń
nie ma. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi określił natomiast minimalną roczną
wielkość produkcji towarowej u wszystkich członków
grupy i sprzedaną do tej
grupy. Dla przykładu, w naszym województwie w przy-

padku produkcji zbóż jest to
750 ton, mleka — 100 tys.
litrów, a świń — 4000 sztuk.
— W trakcie działalności

grupy producenckiej mogą
zdarzyć się zmiany. Trzeba je
zgłaszać do Agencji?
— Tak. Grupa ma obowiązek
informowania Dyrektora OT
o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie miesiąca od dnia, kiedy
taka zmiana nastąpiła.
— Jeśli jesteśmy w obszarze

produkcji, warto wspomnieć
o produkcji żywności wytwarzanej w ramach systemów
gwarantujących jakość wyrobów. Rolnicy do takich
systemów jakości mogą
przystępować, posiłkując się
unijnymi doﬁnansowaniami
za pośrednictwem ARR.

— Tutaj trzeba zacząć od
tego, że w Polsce rynek produktów o wysokiej, ponadstandardowej, potwierdzonej jakości produkcji rozwija
się dopiero od kilku lat. Ze
względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju
i zagranicą, produkcja żywności wytwarzanej w ramach

www.arr.gov.pl
437516otbr-a-M
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Grupy producenckie — ważny termin!
Warto przypomnieć wszystkim grupom producentów rolnych wpisanych do rejestru grup
producentów rolnych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, że powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym
terminie do 18 grudnia 2016 r.
Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w OT ARR właściwym dla siedziby
grupy lub wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencją braku złożenia wniosku będzie wykreślenie grupy z rejestru.
Obowiązek złożenia wniosku o potwierdzeniu spełnienia warunków uznania wynika ze znowelizowanej ustawy o grupach producentów rolnych z 11 września ubiegłego roku.
Wszystkie informacje na temat grup i organizacji producentów można też uzyskać
w Oddziale Terenowym ARR w Olsztynie, ul. Partyzantów 1/2 lub telefonicznie pod numerami 89 535 47 09 lub 89 535 47 27.
systemów jakości, a więc
w oparciu o określone
i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość
produktu, stanowi szansę dla
rozwoju gospodarstw rolnych
i wzmacniania współpracy
w łańcuchu żywnościowym.
W związku z tym, w celu
usprawnienia łańcucha dostaw żywności, niezbędna jest
zmiana kierunku konkurowania, polegająca na poprawie jakości towarów dostarczanych na rynek. Chodzi
o to, że lepsze wyniki ekonomiczne od wytwarzania dużej ilości ujednoliconych produktów, daje wprowadzanie
do obrotu towarów objętych
systemami jakości.

Aby wspomóc rolników
w zmianie kierunku produkcji, Agencja Rynku Rolnego
w dniach od 2 listopada 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r. przyjmuje wnioski o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
— Gdzie konkretnie takie
wnioski o wsparcie z tego
źródła się składa?
— W Oddziale Terenowym
Agencji Rynku Rolnego,
właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania albo
siedzibę wnioskodawcy (szczegóły pomocy w ramce — red.).

Na zakończenie z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia, wszystkim rolnikom, ich rodzinom, pracownikom instytucji działających na rzecz rolnictwa
oraz pracownikom oświaty
chciałbym życzyć zdrowia,
pogody ducha oraz wytchnienia od codziennych
trosk, a wszystkim dzieciom
radości i uśmiechu.
Na każdy dzień Nowego
Roku 2017 życzę wszystkim
w imieniu swoim i pracowników Oddziału Terenowego
ARR w Olsztynie optymizmu, pomyślności oraz
spełnienia wszystkich marzeń.

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
siedziba:
11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 6
tel. 89 741 29 74

Punkt sprzedaży:
19-300 Ełk
ul. Suwalska 84
tel. 87 610 15 72
www.fricke.pl

Autoryzowany dealer marki John Deere
w woj. warmińsko-mazurskim

48316mrwm-a -P

WE DWOJE

Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon, w którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer rubryki.
W tym wydaniu jest to numer 65/2016. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 2 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy
związane z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze ABC”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem
89 539 76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 18 stycznia 2017 roku. Jadwiga Gliniewicz
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

Panowie
PONIŻEJ 30 LAT

WYSPORTOWANY
23-letni, wolny, bez nałogów, kulturalny, o czułym sercu, pozna panią
w wieku 21-40 lat. Cel
— stały związek oparty na wspólnym zaufaniu i miłości.
KAWALER
28-letni, 178 cm wzrostu, 77 kg
wagi, szczupły brunet, pochodzę
z mazowieckiego, z Żuromina,
poznam panią wolną, bezdzietną,
w wieku do 31 lat.

31-45 LAT

Z OKOLIC OLSZTYNA
35-letni kawaler, pozna panią w wieku 35-40 lat, sympatyczną, uczciwą,
z okolic Olsztyna. Jestem niezależny
finansowo i mieszkaniowo, bez
nałogów. Cel — stały związek.
WRAŻLIWY KAWALER
Odpowiedzialny, wrażliwy, wykształcenie średnie, bez nałogów i zobowiązań, pozna panią w wieku 30-40
lat. Cel — stały związek lub przyjaźń.
Z OKOLIC PASYMIA
33-letni, bez nałogów, pozna bezdzietną pannę. Cel — stały związek.

KAWALER Z MAZOWSZA
Jestem bardzo samotny i poszukuję
drugiej połowy. Poznam panią wolną
do lat 45. Cel — stały związek.
RENCISTA
43-letni kawaler, bez nałogów i zobowiązań, na rencie, wykształcenie
zawodowe, poznam panią w wieku
do 43 lat, na rencie. Cel — przyjaźń
lub stały związek.

W WIEKU 46-60 LAT

KAWALER Z WARMII
(46/191/101) Bez nałogów i zobowiązań, mam wykształcenie średnie
ogrodniczo-rolnicze, cenię uczciwość, przyjaźń, prawdomówność,
poznam panią do lat 46, z okolic
Nowego Miasta Lubawskiego.
ZBYSZKO
Poznam panią w wieku do 45 lat,
wolną, katoliczkę.
UCZCIWY KAWALER
(49/170) Zaradny, palący, wykształcenie zasadnicze, pracujący, zmotoryzowany, nieśmiały, zagubiony,
poznam pannę lub wdowę w wieku
do 50 lat, z okolic Górowa Ił. lub
Bartoszyc. Cel — stały związek.

Panie

WE DWOJE NR 65/2016
WOLNY
(55/183/90) Poszukuję bratniej
duszy, prawdziwej przyjaźni opartej na szczerości i zaufaniu, nie
szukam przygód, poznam panią
uczciwą i szczerą.
PRACOWITY
Kawaler, brunet, uczciwy, bez
nałogów, pozna panią do lat 45,
pani może być z dzieckiem.
KAWALER RENCISTA
56-letni, pozna panią w wieku
50-60 lat. Lubię spor t
i podróże.
WARMIAK
58-letni, mieszkam na wsi, poznam
panią bez nałogów. Cel — stały związek.
Z MAZOWSZA
Kawaler, na rencie, niezależny mieszkaniowo, mieszkający na wsi, pozna
panią do lat 57.
UCZCIWY Z WARMII
(58/170) Pozna uczciwą, zadbaną
panią, bez nałogów, na dalsze lata
w jesieni życia.
Z OKOLIC MŁAWY
60-letni wdowiec z Mazur
poznam panią w moim wieku.

31-45 LAT

UŚMIECHNIĘTA
Mieszkam na wsi, blondynka z okolic
Mrągowa, jestem po rozwodzie,
pragnę poznać pana w wieku 40-55
lat, najchętniej ze wsi. Numer telefonu ułatwi kontakt.

46-60 LAT

WODNICZEK
Mieszkam na Mazowszu, poznam pana
niezależnego, który ceni szczerość i pogodę ducha, prawdziwego przyjaciela.
WDOWA Z MAZOWSZA
57-letnia wdowa, uczciwa i szczera,
pozna dobrego i poważnie myślącego wdowca. Cel — stały związek.

SZCZUPŁA
(57/164) O dobrym sercu i miłej aparycji, niezależna finansowo i mieszkaniowo, pozna pana o podobnym statusie,
uczciwego, wysokiego, kulturalnego,
zmotoryzowanego i nie nadużywającego alkoholu, w wieku 57-65 lat.

POWYŻEJ 60 LAT

WESOŁA
Wdowa, niezależna finansowo, bez
nałogów, „dusza towarzystwa”,
zdolna, gospodarna, pozna pana
w wieku do 65 lat.
ZARADNA
63-letnia, niezależna mieszkaniowo
i finansowo, jestem uczciwa, za-

radna, zadbana i kulturalna wdowa,
poszukuję przyjaciela, bez nałogów,
kulturalnego, opiekuńczego, zaradnego, uczuciowego, poznam pana
w wieku do 65 lat.
DOMATORKA
(67/165/80) Wdowa, spokojna, bez
problemów, bez nałogów, z chęcią
na lepsze niesamotne życie, poznam pana. Pan może zamieszkać
u mnie.
MIESZKANKA WSI
(69/165/75) Jestem wdową, mieszkam na wsi, poznam pana do lat
75, uczciwego, bez nałogów, który
zechciałby się ze mną zaprzyjaźnić
i wspólnie spędzać wolny czas.
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Petrykozy. Profesjonalne chlewnie z Marco-Polo

Imponująca inwestycja już działa
Nowoczesne chlewnie powstały
w miejscowości Petrykozy. Pomieszczą
razem 2 tys. świń i należą do państwa
Łydzińskich. Otwarcie odbyło się 18
listopada, na którym oprócz właścicieli oraz
przedstawicieli firmy Marco-Polo pojawiło
się także grono rolników, zainteresowanych
tematem hodowli trzody chlewnej.
Bartosz Budziński

b.budzinski@kurierzurominski.pl

Czas na rozwój
To pierwsze, duże chlewnie
Państwa Łydzińskich. Hodowla trzody nie jest im obca
bo do tej pory prowadzili ją
na mniejszą skalę w swoich
budynkach inwentarskich.
W swoim nowym, dużym
przedsięwzięciu postawili na
najwyższą jakość, a w prace
zaangażowali najlepszą ﬁrmę z branży — Jesteśmy rolnikami, hodowcami i zawsze
myśleliśmy o dużej hodowli.
Teraz nasze plany i marzenia
się spełniają. W sprawach budowlanych i w kwestii wyposażenia tuczarni zdaliśmy się
na najlepszych specjalistów.
Firma Marco-Polo z Poniatowa, która wyposaża nasze
obiekty ma ogromne doświadczenie i dysponuje nowoczesnymi rozwiązaniami,
więc nasz wybór był prosty —
powiedział właściciel Cezary
Łydziński. Na otwarcie kompletnie wykończonej chlewni
przybyło wielu rolników zainteresowanych hodowlą świń.
Po krótkim oﬁcjalnym otwarciu wszyscy mogli zwiedzić obiekt i z bliska zobaczyć zastosowane materiały
i technologie. Przedstawiciele ﬁrm biorących udział w inwestycji chętnie odpowiadali na pytania i przedstawiali
swoje oferty.

Kilka słów
o rozwiązaniach
technicznych
W Petrykozach powstały dwie chlewnie o długości 86 metrów i szerokości 12.
W każdej z nich obsada tucznika to 1000 sztuk. Ściany
wykonano z pustaka silikatowego. Ocieplenie zapewniać będzie 10 cm styropian.
Kanały gnojowe wykonano
z bloczków betonowych o szerokości grodzi 2,5 metra. Posadzki w kojcach pokryte są
atestowanymi szczelinowymi
rusztami betonowymi o długości 2,7 m, które spełniają
wszelkie wymogi weterynaryjne. Powierzchnia szczelin wynosi ok. 15 proc. ogólnej powierzchni podłogi co

zapewnia utrzymanie czystości. Warto wspomnieć, że
wszystkie rozwiązania podłogi szczelinowej spełniają wymogi zootechniczne i zoohigieniczne dla świń.

Zapewnią pokarm
Jednym z najważniejszych tematów związanych
z chlewnią jest zadawanie paszy. Dwa silosy Marco-Polo na każdą chlewnię
o poj. 15 t to zbiorniki walcowe z dnem w kształcie
stożka (lejowego), płaszcz
wykonano z blachy płaskiej
ocynkowanej, dach jest samonośny z uniwersalnym
wlotem załadunkowym. Silosy te są przeznaczone do
magazynowania śruty zbożowej, suchych mieszanek
paszowych (granulowanych
i sypkich) oraz ziaren zbóż,
nasion roślin oleistych i kukurydzy. Do każdego z silosów podłączony jest paszociąg spiralny dostarczający
paszę do każdego karmika na chlewni. Podstawowe
elementy spiralnego systemu
podawania paszy to: silnik,
spirala i rury — odpowiedni
dobór wszystkich podzespołów gwarantuje optymalną
wydajność i długą eksploatację całego systemu — powiedział Dariusz Kamiński,
właściciel ﬁrmy Marco-Polo.

Nowoczesna
technologia
Kojce i wygrodzenia zostały
wykonane z desek PCV i proﬁlu PCV na wysokość 100 cm.
Wszystkie ich okucia, słupki, elementy montażowe wykonane zostały z nierdzewnej stali kwasowej. — Słupki
grodzeniowe to prosty, uniwersalny i przede wszystkim
tani sposób wydzielania poszczególnych kojców i boksów
— wyjaśniali przedstawiciele
ﬁrmy Marco-Polo. Mając do
dyspozycji kilka rodzajów
słupków można budować dowolne kształty kojców, adaptując dowolne pomieszczenie do optymalnej hodowli.
Stosując odpowiednie słupki można budować nie tylko
stałe ściany, ale także drzwi,
przepusty i tymczasowe prze-

Właściciele tuczarni państwo Łydzińscy z miejscowości Petrykozy wraz z przedstawicielami firmy Marco-Polo Fot. Maciej Nowicki

Posadzki w kojcach pokryte atestowanymi szczelinowymi rusztami betonowymi o długości 2,7m, spełniające wszelkie wymogi weterynaryjne. Powierzchnia szczelin wynosi ok. 15 proc. ogólnej powierzchni podłogi co zapewnia utrzymanie czystości Fot. Maciej Nowicki
grody. Chlewnie zagwarantują bezproblemową eksploa-

tację przez lata. Zadowoleni
właściciele polecają rolnikom

współpracę z ﬁrmą Marco-Polo. Właściciele ﬁrmy mogą

pochwalić się kolejnymi zadowolonymi klientami.

REKLAMA

Produkujemy przegrody uwięziowe i wolnostanowiskowe dla bydła, drabiny paszowe,
zgarniacze obornika, linie pojenia, paszociągi, systemy wentylacji, świetliki dachowe,
kurtyny okienne, systemy udojowe, schładzalniki do mleka.
F.H.U. MARCO-POLO
Poniatowo, ul. Zwycięstwa 2c, 09-300 Żuromin
tel./fax: 23 657 11 16, 23 684 19 16, e-mail: marcopolorol@wp.pl

www.marco-polo.net.pl
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Nowy gatunek, na którym można zarobić

Plantacje szybkorosnących drzew liściastych to nowość na rynku upraw rolniczych. Jedni
widzą w nich zagrożenie dla rodzimych gatunków roślin, drudzy — innowację w rolnictwie oraz
przemyśle budowlanym i meblarskim. Jak to wygląda w praktyce? Będziemy mogli przekonać
się o tym osobiście — w tym roku powstało w Polsce kilkadziesiąt plantacji takich drzew.
Skąd ta
rosnąca popularność?
Drzewa te w ciągu 6 lat od
posadzenia osiągają wysokość do 16 metrów i 35 cm
średnicy pnia. W tym momencie są gotowe do ścięcia,
będąc źródłem wysokiej jakości drewna. Z pozostawionego pnia odrastają ponownie,
co pozwala na kolejne ścięcie
drzew po 4 latach. Takie cykle
można powtarzać co 4 lata.
Jest to ciekawa alternatywa, pozwalająca na wykorzystanie ugorów i nieużytków
— plantacje można zakładać na uboższych, piaszczystych glebach. Może być to
dobrym sposobem na zróżnicowanie proﬁlu produkcji,
a także na uniezależnienie się
od koniunktury na rynkach.
Pozyskane drewno jest cenionym materiałem wykorzystywanym między innymi w przemyśle meblarskim.
Ze względu na swoje właściwości nazywane jest drewnianym aluminium: jest bardzo
lekkie i jednocześnie wytrzymałe, a możliwości jego zastosowania są praktycznie nieograniczone.
Szybkorosnące drzewa są
krzyżówkami różnych odmian Paulowni — drzewa

popularnego i szeroko wykorzystywanego w Azji. Jednak naturalne odmiany tego
gatunku słabo radziły sobie
w naszych warunkach klimatycznych — wszelkie próby
wprowadzenia ich do Europy kończyły się niepowodzeniem. Wszystko zmieniło się
w roku 2011, kiedy we Wspólnotowym Rejestrze Ochrony
Odmian Roślin zarejestrowana została odmiana Oxytree (Paulownia Clon in vitro
112), krzyżówka wychodowana przez hiszpańskich naukowców, która jest nie tylko przystosowana do naszych
warunków klimatycznych, ale
też rośnie szybciej od innych
odmian i daje lepszej jakości drewno.

Czy drzewo to nie
jest zagrożeniem?
Niezwykła żywotność tych
drzew rodzi pytania i obawy
— czy nie będą one zagrożeniem dla środowiska i czy nie
powtórzy się historia z barszczem Sosnowskiego, którego uprawa wymknęła się
spod kontroli? Dystrybutorzy zapewniają, że nie ma
takiej możliwości — Drzewa rozmnażane są w laboratorium z wykorzystaniem

technologii in vitro i rosną
wyłącznie tam, gdzie zostaną posadzone. Nie ma możliwości rozmnażania przez
szczepki czy nasiona i jest
to potwierdzone badaniami
przeprowadzonymi przez hiszpański Uniwersytet w Kastylia-La Mancha.
Polskie jednostki naukowe także zainteresowały się
nowymi odmianami drzew.
Dwa poletka doświadczalne
prowadzone są na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu. Badaniami nad
szybkorosnącym drzewem
zajmują się również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a także
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prowadzony jest projekt
dotyczący roślin energetycznych, do którego również zostało włączone Oxytree. Badaniami tej odmiany zajmuje
się też Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa. Można więc oczekiwać, że wyniki tych badań, w połączeniu
z doświadczeniami pierwszych polskich plantacji,
będą solidną bazą i źródłem
wiedzy dla przyszłych plantatorów.

Ile można na
tym zarobić?
W przypadku plantacji zakładanych w celu pozyskania
drewna, optymalna obsada
na jednym hektarze wynosi 500 sadzonek. Sadzone są
w rozstawie 4 x 5 m, dzięki
czemu sąsiednie rośliny nie
konkurują ze sobą o składniki odżywcze, a ich rozłożyste korony, dochodzące nawet
do 10 metrów, nie nachodzą
na siebie.
Ceny sadzonek rozpoczynają się od 30 złotych za sztukę. Koszt sadzonek na powierzchnię hektara wynosi
około 15 000 zł. W przypadku zakładania plantacji w celu
pozyskania drewna, warto zainwestować w system nawadniający — wystarczy najprostsza linia kroplująca. Plantacja
powinna też być ogrodzona — młode sadzonki mogą
zjeść zające i sarny. Koszt założenia plantacji o powierzchni hektara, łącznie z sadzonkami, nie powinien jednak
przekroczyć 30 000 złotych.
Pierwsza ścinka drewna następuje po 6 latach. Możemy
wtedy skorzystać z oferty dystrybutora drzew, który gwarantuje odbiór drewna na
z góry ustalonych zasadach.

Fot. Oxytree

W 6 lat 16 metrów?
Szybkorosnące drzewa w ciągu 6 lat od posadzenia
osiągają wysokość do 16 metrów i 35 cm średnicy pnia.
Za drewno z jednego drzewa
można uzyskać w takim przypadku średnio ok. 50 euro, co
daje przychód ok. 110 000 zł
z hektara. Po uwzględnieniu
kosztów założenia i utrzymania plantacji, zysk kształtuje się na poziome ok. 80 000
złotych. Kolejne ścinki realizowane są co 4 lata, a ponieważ
drzewo po ścięciu ponownie
odrasta z pnia, nie ponosimy
już kosztów ani sadzonek,
ani systemu nawadniającego
i ogrodzenia, więc zakładane
zyski będą jeszcze wyższe.
Oxytree jest rośliną dosyć
łatwą w uprawie, jednak na
pewno nie należy jej traktować jak łatwego biznesu,
który zapewni duże zyski
bez żadnego wysiłku. Szczególnie w pierwszych latach
należy poświęcić plantacji więcej uwagi. Poza standardowymi zabiegami, jak
odchwaszczenie i nawożenie, należy też np. obrywać
z drzew pojawiające się pędy
boczne — zabieg ten pozwoli
na skierowanie całej energii
wzrostu w system korzeniowy i jeden, prosty, pozbawiony sęków pień.

Jaka jest
przyszłość upraw?
Czy szybkorosnące drzewa
przyjmą się na polskim runku? Cóż, początki wyglądają
obiecująco — pierwsze nasadzenia z 2015 roku mają
się dobrze, a firma rozprowadzająca sadzonki oficjalnie podaje informację, że
w 2015 roku sprzedała ponad 160 tysięcy drzew.
Zainteresowanie uniwersytetów i jednostek naukowych też jest dobrym prognostykiem, a ich badania,
będące źródłem fachowej
wiedzy, mogą przyczynić
się do popularyzacji tego
typu upraw.
Drzewo to jest niewątpliwie ciekawą alternatywą,
pozwalającą na wykorzystanie nieużytków. Plantacja wymaga uwagi, jednak potencjalne zyski ze
sprzedaży drewna mogą
wynagrodzić wysiłek włożony w uprawę. Czy jesteśmy świadkami powstania
nowego rynku upraw? Patrząc na wyniki sprzedaży
w 2016 roku, wydaje się to
całkiem możliwe.

REKLAMA

Ekspert radzi: Jaka gleba pod plantację?

Kamil Jakubowski, główny
specjalista ds. upraw Carbon
Solutions Poland Sp. z o.o.,
dystryburor Oxytree

Oxytree dobrze czuje się
na glebach piaszczystych,
przepuszczalnych, o pH
w zakresie od 5 do 8,9.
Wody gruntowe powinny
znajdować się poniżej
2 metrów, należy też upewnić się, że do głębokości
6 metrów nie występują
skały macierzyste, które
mogłyby utrudnić rozwój
systemu korzeniowego.

Przygotowanie terenu pod
plantację dobrze jest rozpocząć już jesienią roku poprzedzającego wysadzenie
roślin. Dlaczego warto zacząć to tak wcześnie? Im
wybrany teren bardziej odbiega od optymalnych warunków dla Oxytree, tym
więcej czasu potrzebujemy, aby przygotować go pod
uprawę roślin. Bardzo ważne
jest przeprowadzenie analizy glebowej w celu określenia
pH i składników pokarmowych, P-fosforu, K-potasu,
S-siarki i Mg-magnezu. Nie
można nastawiać się na profesjonalną plantację bez poznania gleby, na jakiej będzie się pracowało przez cały
okres uprawy. Próbki do analizy pobieramy jesienią, aby
mieć możliwość późniejszego skorzystania z wiedzy, jaką
taka analiza nam daje.
W przypadku gleb kwaśnych o odczynie pH poniżej

5 pierwszym zabiegiem, jaki
należy wykonać jesienią jest
zwapnowanie całego terenu, aby podnieść odczyn do
optymalnego dla danej kategorii glebowej. W przypadku gleb lekkich i bardzo
lekkich najlepszym wyjściem
jest zastosowanie wolnodziałającego wapna węglanowego. Natomiast przy glebach
ciężkich można ze spokojem użyć wapna tlenkowego, które jest szybko działające. Kolejnym zabiegiem,
jaki później wykonamy jest
wiosenne rozrzucenie obornika.
Jeśli zamierzamy sadzić rośliny na ziemi użytkowanej
rolniczo o ustabilizowanym
już pH, pierwszym jesiennym
zabiegiem, jaki powinniśmy
wtedy wykonać, jest rozrzucenie obornika na całej powierzchni, a następnie dobre
jego wymieszanie z warstwą
orną. Wiosną na glebach lek-

kich można też zastosować
nawozy fosforowo-potasowe.
Na takim kompleksie glebowym nie stosujemy ich jesienią, gdyż potas jest wtedy łatwo wymywany do głębszych
warstw, a więc rośliny wiosną
z niego nie skorzystają.
W przypadku nieużytków
stosujemy orkę z pogłębiaczem lub głęboszowanie
w celu rozluźnienia głębszych warstw gleby, wydobycia oraz użyźnienia martwicy
oraz wciągnięcia na wierzch
pędraków i drutowców, które mogą się na takim terenie
znajdować, stanowiąc zagrożenie dla sadzonek. Po takim
zabiegu jesteśmy w stanie
usunąć 30 proc. szkodników
glebowych, które zjedzą ptaki.
Tak przygotowana gleba
będzie stanowić doskonałą
bazę pod przyszłą plantację
i zapewni roślinom doskonały start.
449716otbr-a -P
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Nagroda za wywiązanie się ze zobowiązania

100 tys. premii na usługi pozarolnicze
O premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w perspektywie 2014-2020 rozmawiamy z zastępcą Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Olsztynie dr. Marcinem Kazimierczukiem.

Dr Marcin Kazimierczuk, zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
Fot. Katarzyna Kaczmarek, ARiMR

— Według harmonogramu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym kwartale 2017 roku nastąpi wezwanie do składania wniosków na
poddziałanie 6.2. Czy już dokładnie wiadomo, jakie będą
wymogi dla przyszłych beneﬁcjentów?
— Zgodnie z opublikowanym
8 sierpnia br. rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 25 lipca w działaniu
mamy już określone kryteria
podmiotowe i przedmiotowe.
Pełne brzmienie nazwy działania z zakresu wzmacniania
przedsiębiorczości to poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach
wiejskich”, czyli premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach wzmacniania
przedsiębiorczości. Zakres podmiotowy tego działania, to
kwestia kto może być beneﬁcjentem. Zgodnie z rozporządzeniem ministra może to być
rolnik, małżonek rolnika lub
domownik rolnika, który jest
oczywiście obywatelem Unii
Europejskiej, jest osobą pełno-

letnią, ale co najważniejsze, jest
osobą podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie z mocy
ustawy nieprzerwanie co najmniej od dwudziestu czterech
miesięcy
poprzedzających
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Kolejny warunek – nie jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Czyli jest typowym rolnikiem, który jest ubezpieczony
w KRUS w wymaganym okresie i w dniu składania wniosku
nie jest wpisany do rejestru
działalności gospodarczej.
— Czy to jedyna grupa potencjalnych beneﬁcjentów tego
działania?
— Nie, jest jeszcze druga grupa,
która obejmuje wyjątek pozwalający odejść od wymogu
ubezpieczenia w KRUS. To beneﬁcjent z działania „Płatności
na rzecz rolników kwaliﬁkujących się do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi”. To to działanie, które trzeba było zadeklarować przy składaniu
wniosku o przyznanie płatności

obszarowych. Beneﬁcjenci
składający wniosek o pomoc
ﬁnansową do biur powiatowych, którzy chcieli przekazać
trwale swoje gospodarstwo
należące do systemu małych
gospodarstw, czyli zadeklarowali wcześniej przy dopłatach
bezpośrednich, że gospodarstwo wypełnia warunki systemu małych gospodarstw
i którzy skorzystali z działania
i przekazali swoje gospodarstwo w formie umowy kupna
sprzedaży lub darowizny. Oni
w tym działaniu siłą rzeczy
musieli wyjść z systemu KRUS
i wejść w system ZUS, ewentualnie przejść na świadczenie
emerytalne lub zacząć działalność gospodarczą. Dlatego
dwa ostanie warunki wymagane w poprzedniej grupie beneﬁcjentów w tym przypadku
są nieobowiązujące. Teraz ta
grupa osób może być beneﬁcjentami działania: premia na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej. To jest właśnie druga
kategoria beneﬁcjentów.
— Jakie gospodarstwo rolne
może ubiegać się o pomoc
z tego działania?
— To jest przede wszystkim
gospodarstwo, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika
lub domownik rolnika i którego wielkość ekonomiczna
nie jest większa niż 15 tys. euro,
co oblicza się na podstawie odpowiednich wskaźników. Najprawdopodobniej załącznikiem do wniosku o pomoc
ﬁnansową będzie tabela, gdzie
trzeba będzie wpisać albo produkcję roślinną, albo zwierzęcą, w zależności od tego, co
dany rolnik produkuje. Ponadto ważne jest, że to gospodarstwo rolne musi być położone na terenach wiejskich,
względnie na terenie miasta
do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej. To jest
taki wymóg, który przypomina
program
przedakcesyjny
SAPARD, dokładnie działanie 4.
i pozostałe. Tam też były takie

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

wymogi. Ponadto na to gospodarstwo rolne w roku złożenia
wniosku o pomoc ﬁnansową
lub poprzedzającym powinna
być przyznana jednolita płatność obszarowa, czyli rolnik
musi być też w systemie dopłat
bezpośrednich — to kolejny
wymóg.
— Jaki sposób wydatkowania
środków przewiduje ustawodawca?
— Mówimy o premii. Pomoc
ogółem wynosi 100 tys. złotych,
tak jak w przypadku młodego
rolnika, gdzie też mamy do czynienia z premią. Pieniądze na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej zgodnie z rozporządzeniem ministra muszą być
wydane w 100 procentach. Założenie jest jednak takie, że
przynajmniej 70 procent premii musi być wydatkowane na
środki trwałe. Może to być 70,
może to być 80, może być 90,
a nawet 100 procent, ale minimalnie 70 procent. Pozostałe
wydatki mogą być związane
z kursami, ogólnie z podnoszeniem kwaliﬁkacji, na certyﬁkaty. To tzw. wydatki miękkie.
Środki trwałe to: maszyny,
urządzenia, w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie
służące wykonywaniu planowanej działalności gospodarczej. Mogą to być również inwestycje budowlane lub
modernizacje, np. dostosowanie lokalu. Charakterystyczną
cechą działania jest również to,
że płatność jest podzielona na
dwie transze. Pierwsza transza
to 80 tys. złotych, druga pozostałe 20 tysięcy złotych.
— Kiedy następuje wypłata
pierwszej transzy, a kiedy drugiej?
— Warunkiem pierwszej wypłaty jest na pewno złożenie
wniosku o pomoc ﬁnansową.
Po złożeniu wniosku o pomoc
wniosek jest rozpatrywany
i ustalana jest lista rankingowa
projektów. W ciągu 180 dni od
zakończenia przyjmowania
wniosków dyrektor Oddziału
Regionalnego ARiMR ma termin na wydanie decyzji o przyznaniu pomocy, ale ta decyzja
jest warunkowa.
— Co to oznacza, że jest warunkowa?

— Premia jest przyznawana
pod warunkiem spełnienia
wskazanych w decyzji wymogów, m.in. rolnik musi udowodnić, że w ciągu 9 miesięcy
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i stworzył przynajmniej jedno
miejsce pracy. Również liczy
się tu samozatrudnienie. Na
podstawie spełnienia tych warunków składa wniosek o płatność i dopiero wypłacana jest
pierwsza transza premii, czyli
80 tys. złotych. Czyli po 9 miesiącach od dnia wydania decyzji składamy wniosek o płatność plus załączniki świadczące o tym, że beneﬁcjent rozpoczął realizację biznesplanu,
zarejestrował
działalność
pozarolniczą, zgłosił się do
ZUS-u, a jednocześnie wyszedł
z KRUS. Po rozpatrzeniu
wniosku o płatność, na co jako
Agencja mamy 90 dni, przelewana jest pierwsza transza,
czyli 80 tys. złotych. Później
beneﬁcjent dalej realizuje biznesplan i ma na to 3 lata
od momentu otrzymania
pierwszej transzy. Ewentualnie może wydłużyć ten okres
o rok, do 4 lat. Po tym czasie
składa kolejny wniosek o płatność.
Maksymalnie
po
90 dniach wniosek jest rozpatrywany i wypłacana jest
druga transza, czyli pozostałe
20 tysięcy złotych. To jakby nagroda za to, że beneﬁcjent dotrzymał słowa i wywiązał się
ze zobowiązania. Pierwsza
transza jest za to, że faktycznie
rozpoczął działalność gospodarczą, przeszedł do ZUS-u,
rozpoczął realizację biznesplanu, np. otrzymał pozwolenie na budowę, jeżeli to inwestycja związana z budowlanką,
albo ma ewentualnie promesę
na zakup maszyn — tutaj dostaje 80 tys. na to, żeby to rozpocząć. Później 20 tys. na to,
żeby skończyć — to jakby taka
premia za to, że beneﬁcjent
dotrzymał słowa.
— Czy rolnik musi zatem uruchomić własne środki, żeby
rozpocząć realizację działania?
— Niekoniecznie. Rolnik musi
udowodnić, że rozpoczął realizację biznesplanu, więc jeżeli
rozpoczął modernizację czy

budowę, to jeżeli przedstawi
nam pozwolenie na budowę,
to jest to już rozpoczęcie realizacji biznesplanu. Jeżeli założył działalność, przepisał się do
ZUS, to też jest to już rozpoczęcie i obydwa te działania
nie wymagają zaangażowania
wielkich środków ﬁnansowych. To już jest załatwione.
Od momentu przyznania decyzji przez dyrektora Oddziału
Regionalnego ARiMR rolnik
może realizować inwestycję,
ale jeżeli rolnik nie ma środków ﬁnansowych, to do pierwszego wniosku o płatność rolnik przedstawia pewne
wymogi formalne i na tej podstawie składa wniosek o płatność. Dostaje 80 tys. i realizuje inwestycję, zakupy. Ma na
to trzy lata, a po trzech latach
składa wniosek o kolejną płatność: przedstawia nam faktury, przedstawia dowody zapłaty i na podstawie tego
dostaje pozostałe 20 tys. złotych. Za to, że zrealizował
inwestycje.
— To chyba prostsze rozwiązanie niż w innych dotychczasowych działaniach?
— To działanie różni się od
tradycyjnych programów inwestycyjnych, gdzie mamy do
czynienia z umową cywilnoprawną, gdzie mamy refundację: czyli składamy wniosek o pomoc ﬁnansową,
podpisujemy umowę i od
dnia podpisania umowy
mamy czas na realizację projektu. Po realizacji składamy
wniosek o płatność i otrzymujemy zwrot części poniesionych kosztów kwaliﬁkowanych, najczęściej 50 procent
poniesionych kosztów do wyznaczonej kwoty. W obecnym
działaniu obowiązuje tryb kodeksu postępowania administracyjnego, organem administrcyjnym jest dyrektor
Oddziału
Regionalnego,
który wydaje decyzję i ta decyzja jest odpowiednikiem
wcześniejszej umowy obowiązującej w wypadku innych
działań
inwestycyjnych.
Tu jest prościej. Po wydaniu
decyzji rolnik rozpoczyna realizacje biznesplanu i warunków, które są zawarte
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w decyzji, bo przypominam,
że ta decyzja jest warunkowa.
Ona przyznaje pomoc pod
warunkiem, że przepiszesz się
rolniku do ZUS-u, zarejestrujesz działalność gospodarczą
i rozpoczniesz realizację biznesplanu. To są główne
warunki. Później jest ta
pierwsza transza premii
i można realizować zaplanowaną inwestycję.
— Czy to wcześniejsze działanie w PROW 2007-2013
„Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” cieszyło się dużym zainteresowaniem?
— Cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem, bo tam też
była refundacja 100 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
— Czy obecne i wcześniejsze
działania różnią się czymkolwiek?
— W tegorocznym są tzw.
wykluczenia podmiotowe.
Z obecnego działania nie
mogą skorzystać beneﬁcjenci
m.in. „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” w ramach perspektywy
2007-2013. Dlaczego? Bo tytuł tego działania brzmi rozpoczęcie. To premia na rozpoczęcie, a ci ludzie przecież
już rozpoczęli działalność

i w związku z tym już nie są
brani pod uwagę w obecnym
naborze. Tak samo „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, które szło
w trybie LGD. Tam, gdzie
Lokalne Grupy Działania
współpracowały z Agencją
przy wyłanianiu projektów,
ich beneﬁcjenci nie mogą
brać nowej premii, a także
beneﬁcjenci „Premii dla młodych rolników”. Dlaczego?
Bo oni dostali premię na młodych rolników, żeby rozpocząć działalność rolniczą,
a to jest pomoc na działalność
pozarolniczą, jak również
przyszłe działanie z PROW
2014-2020 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.
Beneﬁcjenci tego działania
też nie będą mogli aplikować.
— Ile jest środków do rozdysponowania w tym naborze
i na jaki rodzaj działalności
można otrzymać wsparcie?
— Cały budżet to ponad
413 mln euro, co w przeliczeniu na liczbę decyzji w skali
kraju wynosi 17 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków.
Na obecny, pierwszy nabór
w PROW 2014-2020, zarezerwowano połowę tej kwoty,
z czego na woj. warmińskomazurskie przypada ponad
7 mln euro, czyli około

300 pozytywnych decyzji. To
pomoc de minimis, dlatego
trzeba czuwać nad łączną wysokością tego rodzaju pomocy, uzyskanej w ciągu
trzech ostatnich lat (limit wynosi 200 tys. euro). Co do rodzaju działalności – szczegóły
dotyczące wykazu działalności pozarolniczych, w zakresie
których może być przyznana
pomoc określone zostały
w załączniku do rozporządzenia. Można go znaleźć na
stronie www.minrol.gov.pl
w zakładce Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020, a na pewno uzyskać
więcej informacji w punktach
informacyjnych biur powiatowych Oddziału Regionalnego
ARiMR. Proszę zwrócić
uwagę na aktualne adresy placówek zamieszczone na stronie: http://www.arimr.gov.pl
/o-arimr/oddzialy-regionalne/warminsko-mazurskior14.html.
W trosce o lepsze warunki
lokalowe, zarówno dla rolników jak i pracowników
Agencji, właśnie przenieśliśmy biuro powiatowe
w Bartoszycach. Od dnia
12 grudnia br. ma nowy adres:
ul. Kętrzyńska 43, 11-200
Bartoszyce. Praca odbywa
się w godz. 7:30-15:30.

ARiMR. Pomoc w ramach nowego poddziałania

Inwestycje odtwarzające
potencjał produkcji rolnej
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
uruchamia od 27 grudnia
2016 r. do 25 stycznia
2017 r. wsparcie w ramach
poddziałania „Wsparcie
inwestycji w odtwarzanie
gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof”
objętego PROW 2014–2020.
Rolnicy, którzy ponieśli
straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli
ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych stałych składników gospodarstwa.

Też za szkody
z 2015 roku
Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania
w gospodarstwie szkód, jeżeli miały one miejsce w roku,
w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub
w roku poprzedzającym rok,
w którym składany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne
jest, aby ci rolnicy, w gospo-

darstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli
wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Wnioski składać należy w Oddziale Regionalnym ARiMR.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji
PROW 2014–2020, wynosi
300 tys. zł, z tym że nie może
przekroczyć ona poziomu
80 proc. kosztów kwaliﬁkowalnych.

W miejsce tego
co zostało zniszczone
O pomoc mogą ubiegać
się rolnicy, którzy w danym
roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości
co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie z trzech lat
poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo
z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,
w którym wystąpiła szkoda,
z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji
w gospodarstwie oraz straty — dotyczą składnika go-

spodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia
kosztów kwaliﬁkujących się
do objęcia wsparciem. Pomoc może być przyznana
np. na odtworzenie plantacji
wieloletnich czy sadów. Doﬁnansowanie można również
otrzymać na zakup nowych
maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które
zostały zniszczone w wyniku
klęsk żywiołowych.
Wsparcie przyznaje się na
operację zapewniającą odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu
i wartość szkody została
oszacowana przez komisję
powołana przez wojewodę właściwego ze względu
na miejsce wystąpienia
szkód. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Na
podstawie przyznanej liczby
punktów sporządzona zostanie lista określająca kolejność przysługiwania pomocy, którą następnie Prezes
ARiMR upubliczni w ciągu
40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków
o przyznanie pomocy.

REKLAMA

PRODUCENT

MASZYN ROLNICZYCH

OFERUJE: • BECZKOWOZY ASENIZACYJNE
• APLIKATORY DO BECZKOWOZÓW
• WYCIĄGI OBORNIKA I STANOWISKA DLA BYDŁA • OWIJARKI BEL
• ROZSIEWACZE NAWOZÓW • ŁADOWACZE CZOŁOWE
• AGREGATY TALERZOWE

SPECJALIZUJEMY SIĘ TAKŻE
W SPRZEDAŻY

AGREGATÓW
PRĄDOTWÓRCZYCH
HISZPAŃSKIEJ
FIRMY HIMOINSA,

które służą jako rezerwowe lub stałe
źródło zasilania na takich obiektach
jak: fermy drobiu, fermy trzody chlewnej,
szpitale, supermarkety.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
AGRO-MAX Pstrągowscy, Będzymin, ul. Główna 71, 09-300 Żuromin, tel. 23 685-62-67, 507-145-684, agromax@agromax.biz.pl, www.agromax.biz.pl
450616otbr-a-O
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WYTWÓRNIA PASZ
Współpracując z nami,
wybierają Państwo
nie tylko JAKOŚĆ,
ale również
WIEDZĘ I POLSKĄ TRADYCJĘ.

OFERUJEMY:
• PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE
• MIESZANKI TREŚCIWE I KONCENTRATY
• PRODUKTY MINERALNO-WITAMINOWE – PIASTmixy
• DODATKI PASZOWE
• DODATKI PASZOWE, ART. DO PRODUKCJI ROLNEJ
• PROFESJONALNE DORADZTWO ŻYWIENIOWE I ANALIZY CHEMICZNE PASZ

LOKALNI DYSTRYBUTORZY NASZYCH PRODUKTÓW
MPM AGRO-TRADE
NOWY PODLECK 1
09-454 BULKOWO
tel. 732 69 00 39
ZYGMUNTOWO 37, 06-450 GLINOJECK
tel. 516 164 670, 784 637 611
AGRO-FARM Piotrowscy Spółka Jawna
18-520 Stawiski, Poryte, ul. Strażacka 59
tel. 86 278 51 27
AGROOMAN
Martyna Kołakowska-Oman
Nieborzyn 6, 06-460 Grudusk
tel. 606 651 316, 533 830 802
Trans Feed Sp. z o.o. S.K.A
P UNK T Y H AN D LO W E :
Mława, Przełęk Kościelny,
Raciąż, Dzierzgowo.
Tel: 23 655 30 09

AGROPOL Kamil Zakrzewsi
Smoleń-Poluby 4
06-415 Czernice Borowe
tel. 503 477 136
ALMA PIOTR TYTEK
Dąbrówko 67, 06-232 Czerwonka
tel. 885 733 940
BANASZEWSKI EDWIN
HURTOWNIA PASZ, NAWOZÓW,
ART. ŻELAZNE, CZĘŚCI DO MASZYN
I POJAZDÓW ROLNICZYCH, NARZĘDZIA
OKNA PCV, POKRYCIA DACHOWE
• 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 29/27
tel. 89 715 37 26
• 11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8A
tel. 89 741 04 73
• 12-200 Szczytno, ul. Ostrołęcka 1
tel. 661 710 600

BUDROL Jan Kuczyński
Czarnocin 29 A, 18-421 Piątnica
tel. 86 219 11 80
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ZBIGNIEW KLIMASZEWSKI
11-600 Węgorzewo
ul. 11 Listopada 29
tel. 793 709 043

Usługi Doradczo-Handlowe
FARMER JERZY NIESTĘPSKI
06-212 Nowy Krasnosielc 8
tel. 602-554-471
PHU ALFA
RYSZARD RADOSŁAW KAJKO
12-200 Pisz, Wojska Polskiego 35C
tel. 87 423 48 77

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
DARIUSZ SZTEJNA
07-420 Kadzidło, ul. Prusa 5
tel. 603 499 972
MILK PASZ
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Astronomów 18/3
tel. 519 111 079

www.wp-piast.pl
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