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Warto odwiedzić
zobaczyć kasztany
VGÓRA.
V
KTO TYM RAZEM ZDOBĘDZIE PALMĘ

W

gminie Góra od lat
odbywają się konkursy pod hasłem
„Nasza wieś piękna
i zadbana”. W tym
roku postanowiono
zmodyfikować nieco jego formułę, tak
by do zmagań wciągnąć też mieszkańców Góry. Konkurs pod hasłem „Nasza
gmina piękna i zadbana” rozstrzygnięty zostanie 3 września podczas dożynek gminnych, które w tym roku
odbędą się w Ślubowie.
Zainteresowani udziałem w konkursie mogli zgłaszać się w tym roku
w pięciu kategoriach: najpiękniejsza
wieś, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi oraz najpiękniejsze zagroda,
posesja wiejska lub posesja miejska.
– Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w kategoriach: „najpiękniejsza wieś” oraz
„najlepsze przedsięwzięcie odnowy

wsi” – informuje Joanna Patronowska z Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
W przypadku wsi przy ocenie pod
uwagę brane są nie tylko utrzymanie
czystości czy estetyczny wygląd posesji. Ważne jest też m.in. zaangażowanie
mieszkańców w realizowane w danej
miejscowości pomysły. Z kolei o miano
najlepszego przedsięwzięcia odnowy
wsi ubiegać się mogą zadania zrealizowane w ramach projektu „Odnowa
wsi w województwie dolnośląskim”
lub działań wcześniej zaplanowanych
przez mieszkańców.
Jak podkreślają organizatorzy
konkursu w górowskiej gminie,
zmiana, a w zasadzie rozszerzenie
formuły na tereny miejskie ma zachęcić mieszkańców samej Góry do tego,
by prezentowali zadbane, ale także
oryginalne oblicza swoich posesji.
Laureaci pierwszych miejsc
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zwycięski Ryczeń,
w Witoszycach
PIERWSZEŃSTWA W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ?

Zainteresowani udziałem
w konkursie mogli zgłaszać
się w tym roku w pięciu
kategoriach: najpiękniejsza
wieś, najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi oraz najpiękniejsze
zagroda, posesja wiejska
i posesja miejska. Najwięcej
zgłoszeń wpłynęło
w kategoriach najpiękniejsza
wieś oraz najlepsze
przedsięwzięcie odnowy wsi
Joanna Patronowska,
Urząd Miasta i Gminy
w Górze

w kategoriach „najpiękniejsza”:
wieś, przedsięwzięcie odnowy wsi
oraz zagroda wiejska będą reprezentować gminę Góra w konkursie
„Piękna wieś dolnośląska”, której
organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Na gminnych laureatów czekają nagrody pieniężne. Sołectwa triumfujące w kat. najpiękniejsza wieś oraz

Na gminnych laureatów
czekają nagrody pieniężne.
Sołectwa triumfujące w kat.
najpiękniejsza wieś oraz
najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi otrzymają
po 900 zł. Na właścicieli
zwycięskich zagród i posesji
czeka po 600 zł. Nagrody
finansowe otrzymają również
laureaci drugich i trzecich
miejsc. Zdobycie czołowych
miejsc w jednej edycji nie
wyklucza danych osób czy
sołectw do udziału w kolejnych
konkursowych zmaganiach

najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
otrzymają po 900 zł. Na właścicieli
zwycięskich zagród i posesji przygotowano nagrody po 600 zł. Nagrody
finansowe czekają też na laureatów
drugich i trzecich miejsc. Zdobycie
czołowych miejsc w jednej edycji nie

wyklucza danych osób czy sołectw
do udziału w kolejnych konkursowych zmaganiach.
W ubiegłorocznym konkursie „Nasza wieś piękna i zadbana” w gronie
wsi pierwsze miejsce zajął Ryczeń. Jest
to malownicza miejscowość położona nad Baryczą, niedaleko od Góry.
Mieszkańcy mogą pochwalić się zadbanymi i ukwieconymi skwerami.
Do dyspozycji mają odrestaurowaną
świetlicę wiejską, gdzie zaaranżowano
piwniczne pomieszczenia na miejsce
spotkań z myślą głównie o dzieciach
i młodzieży i nazwano je „Grotą”.
Mieszkańcom Ryczenia nieobce
są sprawy ochrony środowiska, o czym
świadczy inwestowanie w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Górowianie
oraz mieszkańcy powiatu miejscowość tę kojarzą głównie z pobliskim
zalewem.
Jeśli chodzi o przedsięwzięcia związane z odnową wsi, w ub.r. roku palmę
pierwszeństwa w konkursie zyskał
projekt Witoszyc „Ratujemy kasztanowce”. Mieszkańcy od ponad dwudziestu lat dbają tam o kasztanową
aleję prowadzącą do cmentarza. Podejmują też działania, których celem jest
walka ze szkodnikami atakującymi
drzewa. Aleja ma długość 320 m i rośnie wzdłuż niej blisko sześćdziesiąt
drzew. ama
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VV PROMOCJA

VDZIAŁ:
V
UPRAWA – PSZENICA OZIMA

Jakiej pszenicy szukają rolnicy?

K

tórą odmianę wybrać? To pytanie
każdego roku zadaje sobie wielu
rolników. Corocznie w Krajowym
Rejestrze przybywa nowych
odmian pszenicy ozimej, dodatkowo
na rynku pojawia się jeszcze więcej
odmian oferowanych do sprzedaży
z katalogu europejskiego (CCA). Rolnik
ma zatem w czym wybierać. Obiektywnym źródłem informacji jest COBORU,
który na swojej stronie internetowej
każdego roku publikuje najnowsze dane dotyczące badanych odmian. Jednak
na wnikliwą analizę wyników badań
już samych odmian z Krajowego Rejestru (jest w nim na chwilę obecną 110),
dającą odpowiedź na pytanie, którą odmianę pszenicy wybrać, potrzebna jest
spora ilość czasu. Zadania nie ułatwia
nawarstwienie prac związane z przygotowaniem pól pod oziminy i jesiennymi
zasiewami. Niniejszy artykuł z pewnością
to ułatwi i oszczędzi czas.

grzybowych, a mianowicie: bardzo dobra
odporność na choroby podstawy źdźbła –
przydatna w uprawie „zboże po zbożu”, rdzę
żółtą (w ostatnich latach nasiliło się jej występowanie; ocena podniesiona do 7,6° w skali
9°) oraz pleśń śniegową (8,4°), rdzę brunatną
(7,8°) i mączniaka prawdziwego (7,8°).

Pan Tomasz Karaś z odmiany Belissa w dwóch ostatnich latach uzyskał plon ponad 10 ton/ha

odmianie parametr zimotrwałości z 4,5°
na 5° (ocena w skali 9°). Mrozoodporność
Belissy została zweryfikowana także w trakcie badań w pierwszym roku doświadczeń
rejestrowych. Dobra odporność na niskie
temperatury przyczyniła się do tego, że odmiana trafiła do rejestru. Wraz z publikacją
wyników PDO, Centralny Ośrodek Badania
Odpowiedni dobór odmiany to połowa suk- Odmian Roślin Uprawnych w 2016 roku
cesu. Każdy rolnik dobierając odmianę do uprawy w swoim gospodarstwie, słusznie kieruje się Wiele korzystnych cech odmiany
dwoma podstawowymi kryteriami wyboru: Belissa oraz szybko wzrastająca
popularność pośród rolników
plenność oraz zimotrwałość. Zazwyczaj od- (wzrost areału plantacji
miany o najwyższym potencjale plonowania
nasiennych o ponad 310% w
mają negatywną korelację z mrozoodpornością. stosunku do poprzedniego roku)
Przebieg ostatniej zimy był dość łagodny, jednak pozwala zaliczyć ją do grupy
wielu rolnikom nie pozwoliła ona zapomnieć bardzo cennych polskich odmian
z dużymi szansami na rynkowy
o skutkach poprzedniej zimy w 2016. Długa
wegetacja do końca grudnia, brak okrywy sukces.
śnieżnej, zimny wiatr i nagły spadek temperatury w styczniu spowodowały wymarznięcia opublikował wyniki przezimowania odmian,
w większości rejonów Polski. Po zainteresowa- w których Belissa uplasowała się na bardzo
niu rolników odmianami o wysokiej zimot- dobrym 3. miejscu pośród wszystkich odrwałości widać, że wymarznięcia doświadczyły mian krajowego rejestru.
Poszukując wysokoplonującej odmiawielu z nich. Firmy nasienne i dystrybucyjne
ny,
dobrze jest prześledzić jej plonowanie
potwierdzają, że znów odmiany o wysokiej
zimotrwałości same się sprzedają, natomiast na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jeśli chodzi
na te poniżej parametru mrozoodporności 4,5 o odmianę Belissa, to pokazała ona swoje
wierne plonowanie już od samego początku
mało kto w ogóle chce spojrzeć.
doświadczeń rejestrowych. W obu latach
Plon i zimotrwałość
z odmiany uzyskano plon ziarna wysoko
przede wszystkim
powyżej wzorca (średnia 109%). Belissa
Z racji powyższych przesłanek, dobór naj- bardzo dobrze plonowała również w polepszej dla siebie odmiany powinien opierać szczególnych rejonach kraju (patrz tabela:
się w pierwszej kolejności o kryterium zimot- Plonowanie odmiany Belissa).
rwałości i tylko pośród takich odmian należy
Dobre plonowanie w różnych rejonach
poszukiwać tych o najwyższym plonowaniu. Polski sprawiło, że odmiana trafiła w tym
Odmianą z krajowego rejestru spełniającą roku na Listę Zalecanych Odmian do uprawy
oba warunki jest Belissa. Jest to jedna z naj- aż w 8 województwach, m.in. dla Wielkonowszych odmian w krajowym rejestrze, ale polski. W najnowszych doświadczeniach
dostępna w ofercie sprzedaży najlepszych PDO w 2016 roku mocno przypieczętowała
krajowych firm nasiennych. W kontekście swoją stabilność plonowania, uzyskując w a2
parametru zimotrwałości pszenica Belissa wysokie 2. miejsce pod względem wielkości
jest odmianą godną uwagi. Po serii wymar- plonu ziarna. W a1 wynik był również dobry
znięć w 2016 roku przezimowanie Belissy (102% wzorca), co predysponuje odmianę
było na tyle dobre, że COBORU podniósł do normalnej, jak i intensywnej uprawy.

Odmiana Belissa pokazała, że bardzo dobrze radzi sobie nie tylko w doświadczeniach,
ale na plantacjach towarowych. Tomasz Karaś,
Kierownik Gospodarstwa Rogożewo w dwóch
poprzednich latach uzyskał plon z tej odmiany
ponad 10 t/ha: „W 2015 roku z 18 hektarowego pola klasy 3a Belissa dała średnio ponad 10
ton ziarna. Był to rok bardzo suchy, co wpłynęło
na zniżkę plonu, ale odmiana i tak zaplonowała wyżej niż prognozowałem, a ziarno było
zdrowe i dobrej jakości. Myślę, że przy bardziej
pomyślnym przebiegu pogody odmiana jeszcze
bardziej odwdzięczyłaby się w plonie” – mówi Tomasz Karaś. W 2016 roku także udało
mi się zebrać z Belissy plon ponad 10 ton i myślę,
że w tym roku również zbliżę się do tego wyniku.
Pole było dobrze dokarmione, a rośliny miały
dorodne kłosy bez chorób. – dodaje.
Dla tych, którzy szukają
jakości ziarna
Nie mniej ważny od zimotrwałości i plonowania jest wysoki status zdrowotny odmiany.
Przy bardzo wysokich kosztach związanych
z produkcją roślinną, każdy rolnik stara się
maksymalnie minimalizować nakłady, gdyż
między innymi od tego jest uzależniona
wielkość zysków. Można to wspomagać poprzez dobór odpowiedniej odmiany. W przypadku Belissy wysokiej plenności sprzyja
również odporność na większość chorób
Belissa – cechy jakościowe
liczba opadania
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wskaźnik
sedymentacyjny SDS
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wodochłonność mąki
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wartość klasy E

rozmiękczenie ciasta
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objętość chleba
z 100 g mąki
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Źródło: Synteza wyników dośw. rejestr. 2013

Wyniki plonowania odmiany Belissa w stacjach doświadczalnych w Wielkopolsce

najnowsze dane
PDO (2016 r.)

średnia dla woj.
wielkopolskiego

Śrem
Wójtostwo

Kościelna Wieś

Nowa Wieś
Ujska

Choryń

Nagradowice

Smolice

a1

106%

100%
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111%

99%

104%

107%

a2

104%

100%

111%

103%

103%

103%

107%

Rentowność produkcji zbóż uzależniona
jest także od jakości ziarna. Wymagania jakościowe stawiają głównie konsumenci pieczywa i hodowcy zwierząt. Piekarze poszukują dobrej mąki, a młynarze dobrej pszenicy.
To samo dotyczy produkcji pasz, gdzie ziarno
również musi odpowiadać wymaganym parametrom. Dlatego rolnicy muszą wiedzieć,
jaką odmianę zasiać, by spełnić wymogi stawiane w przetwórstwie zbożowym, w tym
szczególnie w młynarstwie i piekarnictwie.
Odmiany dla tych celów powinny być dobierane spośród tych, którym przypisano grupę
technologiczną E, A, B. Im lepsza pozycja

Z dodatkowych zalet odmiany należałoby jeszcze wymienić tolerancję na późne
zasiewy, krótkie i sztywne źdźbło odmiany
(ok. 88 cm), dzięki którym odmiana nabrała wysokiej odporności na wyleganie.
Odmiana dość dobrze plonuje na glebach
zakwaszonych, przy dużym stężeniu glinu.
Belissa nadaje się do uprawy w różnych
stanowiskach i po różnych przedplonach.
Jej cechą szczególną jest wysoka przedżniwna odporność na porastanie (odmiana
uzyskała maksymalną ocenę w 9-stopniowej skali). Belissa została gruntownie przebadana podczas rejestracji, co potwierdza
przydatność odmiany w polskich warunkach i dopasowanie do naszego klimatu.
Dużym atutem odmiany jest jej przydatność w rolnictwie zrównoważonym, gdzie
przy wysokim potencjale plonowania
i wysokich cechach jakościowych, efektywnie wykorzystuje nawożenie i cechuje
ją odporność na choroby.

Pan Andrzej Kiryczuk bardzo sobie ceni odmianę pszenicy Belissa. Zapowiada jej uprawę także w kolejnych latach.

odmiany pod względem technologicznym,
tym większa gwarancja uzyskania ziarna
lepszej jakości. Zakwalifikowanie odmiany
do określonej grupy następuje po oddzielnym ocenieniu każdego z mierników jej
jakości: liczby opadania, zawartości białka,
wskaźnika sedymentacji, wydajności mąki,
rozmiękczenie ciasta, energii ciasta i objętości chleba. Cztery pierwsze interesują przede
wszystkim młynarza, a cztery dalsze piekarza. Wyniki cech jakościowych z poniższej tabeli wskazują odmianę Belissa jako tę, która
jest w stanie sprostać wymogom zarówno
piekarzy, jak i młynarzy.
Wysokiej jakości ziarna nie uzyska się
bez zastosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Kwalifikat ma szczególne
znaczenie przy uprawie tych roślin, gdzie
głównym celem produkcji jest uzyskanie
jak najwyższej jakości surowca. Bez użycia
nasion kwalifikowanych nie ma co myśleć
także o wyprodukowaniu odpowiednio
dobrej pszenicy konsumpcyjnej. Wysoka
jakość przydaje się też w latach, w których
podaż ziarna jest duża. W takich sytuacjach zboże dobrej jakości zawsze znajdzie
odbiorców.

Prowadzę gospodarstwo nasienne w miejscowości Zaliszcze, pow. parczewski, w woj.
lubelskim, którego głównym kierunkiem jest
reprodukcja materiału siewnego. Pszenica
ozima zajmuje ważną pozycję w strukturze
zasiewów w moim gospodarstwie, gdzie jest
uprawiana na materiał siewny kwalifikowany.
Już drugi rok uprawiam pszenicę ozimą „Belissę”, która bardzo dobrze sprawdza się na moich
mozaikowych glebach. Cenię ją sobie za stabilny i wysoki plon, dużą mrozoodporność oraz
mniejsze wymagania glebowe. Jest to pszenica niska, sztywna, łatwa w prowadzeniu,
niewymagająca stosowania dużych dawek
regulatorów wzrostu, a ponadto charakteryzuje się dużą odpornością choroby podstawy
źdźbła oraz septoriozy i fuzariozy kłosa. „Belissa” cechuje się także ładnym, ciężkim ziarnem.
Właśnie te właściwości zdecydowały o tym,
że po pierwszym roku reprodukcji odmiana
ta zyskała uznanie wśród moich klientów
(rolników). W obecnym roku również prognozuję bardzo ładny plon, mimo okresowych
niedoborów wody w moim regionie. W przyszły sezonie ponownie wybiorę do reprodukcji
„Belissę”.

Andrzej Kiryczuk

Gospodarstwo Rolno-Nasienne

5

www.otopanorama.pl17.8.2017PANORAMA LESZCZYŃSKA

Kiełbasa pod ochroną
VWIELKOPOLSKA.
V
U NAS JEDYNA TAKA BIAŁA PARZONA

K

iełbasa biała parzona wielkopolska oficjalnie została
już wpisana na unijną listę
nazw chronionych produktów. Komisja Europejska
podjęła tę decyzję w lipcu.
Tym samym wyrób dołączył do europejskiego rejestru tradycyjnych
wyrobów najwyższej jakości.
– Kiełbasa biała parzona wielkopolska to kiełbasa wieprzowa produkowana w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i
lubuskim. Jedynymi przyprawami
są sól, pieprz, czosnek i majeranek
– podała w uzasadnieniu Komisja
Europejska.
Znak „Chronione Oznaczenie
Geograficzne” to swoisty system
ochrony regionalnych produktów
rolnych w Unii Europejskiej. Jego
celem jest nie tylko ochrona nazw
tych produktów, ale nade wszystko zapewnienie ich autentyczności.
Wyrób posiadający taki znak musi
być produkowany w regionie, z którego wynika jego nazwa oraz musi
mieć silny związek z miejscem pochodzenia. W Wielkopolsce do tej
pory wyróżniono nim jedynie cztery
produkty: rogal świętomarciński,
wielkopolski ser smażony, andruty
kaliskie oraz olej rydzowy. W całej
Polsce produktów z unijnym certyfikatem jest kilkanaście.
– Przyznany znak jest dla nas bardzo ważny, gdyż coraz częściej dochodzi do podrabiania kiełbas przez producentów – mówi Józef Konarczak,
prezes Zakładów Mięsnych Konarczak w Pogorzeli, które produkują
kiełbasę białą parzoną wielkopolską
i były jednymi z inicjatorów przyznania jej unijnego certyfikatu.
Zakłady produkujące kiełbasę
białą parzoną wielkopolską będą
teraz musiały stosować się do ścisłych wymogów dotyczących produkcji i receptury. Ta tradycyjna
powinna być wytwarzana z mięsa
wieprzowego najwyższej jakości,

jelita naturalnego oraz wspomnianych przez Komisję Europejską
wyłącznie naturalnych przypraw:
czosnku, soli, pieprzu i oczywiście
majeranku. To użycie majeranku odróżnia kiełbasę wielkopolską od tych
wyrabianych w innych regionach naszego kraju.
Cała procedura związana z uzyskaniem akceptacji w sprawie przyznania unijnego znaku kiełbasie białej parzonej wielkopolskiej trwała
blisko dwa lata.
– Wniosek o rejestrację znaku
został złożony przez Wielkopolską

Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz
Grupę Producentów Wielkopolskiej
Kiełbasy Białej Parzonej. Urząd marszałkowski, zajmujący się promocją
dziedzictwa kulinarnego, pokrył
koszty związane z przygotowaniem
tego wniosku. Dzięki przyznanemu oznaczeniu na pewno znacząco
wzmocnimy promocję naszej lokalnej
białej kiełbasy parzonej oraz producentów, którzy produkują lub będą
produkować najlepszą tego typu kiełbasę na rynku – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa
wielkopolskiego. mach
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Niekorzystne zmiany
na rynku trzody chlewnej
VWAHANIA
V
CEN WARCHLAKÓW I TUCZNIKÓW
VNAJWIĘKSZYMI
V
GRACZAMI SĄ: NIEMCY, DANIA I HOLANDIA

W

ostatnich miesiącach
na rynku trzody chlewnej zaszły spore zmiany.
Wzrosły ceny tuczników, z czego zadowoleni mogą być ich hodowcy. Więcej jednak niż jeszcze kilkanaście miesięcy
temu trzeba zapłacić za warchlaki.
Ten fakt martwi tych hodowców, którzy nie mają stada podstawowego
i tuczą zakupione od innych prosięta.
– Ceny warchlaków osiągnęły
szczyt na początku lipca – mówi Marek Marciniak, rolnik, prezes grupy
producentów trzody chlewnej „Razem”
z Czempinia. – Wówczas, aby kupić
trzydziestokilogramowego warchlaka
z Danii, było trzeba zapłacić prawie
350 zł. Nasze były kilkadziesiąt złoty
tańsze, ale, niestety, trudniej dostępne.
Brakuje w Polsce hodowców oferujących duże partie równych sztuk.
Zdaniem Marka Marciniaka do lamusa odchodzi już kupowanie przez
hodowcę mniejszych partii zwierząt
u kilku dostawców. Ze względów sanitarnych i zdrowotnych powinno się
nabywać prosięta u jednego kontrahenta. Mamy wówczas pewność, że były one karmione taką samą paszą czy
szczepione podobnymi specyfikami.
Ma to wpływ na dalszy ich wzrost
zwierząt.

Rekordowe ceny warchlaków zbiegły się w lipcu z wysokimi cenami
wieprzowiny. Jeszcze kilka tygodni
temu za kilogram wagi żywej płacono
od 5,60 do 5,70 zł, a za WBC prawie
7,50 zł. Obecnie ceny trochę spadły.
Według specjalistów taka sytuacja
jest pokłosiem tego, co się dzieje
w Unii Europejskiej.
– Największymi graczami w branży są: Niemcy, Holandia i Dania – wyjaśnia Marek Marciniak. – Jeszcze
do niedawna spore ilości wieprzowiny z tych państw wysyłano na Daleki
Wschód, głównie do Chin. Obecnie
eksport w tym kierunku zmalał, a
więc ceny w tych krajach obniżono.
Nasz rynek zareagował podobnie.
Ceny warchlaków w naszym regionie, w porównaniu z lipcem, są niższe.
Z początkiem sierpnia cena netto
duńskiego trzydziestokilogramowego warchlaka wahała się od 295
do 320 zł za sztukę. Według naszego
rozmówcy pułap cenowy 280-320 zł
za sztukę będzie utrzymywał się
przez dłuższy czas. Duże znaczenie
będzie miała jednak sytuacja na rynku niemieckim.
Hodowcy, którzy nabyli warchlaki na początku lipca, zastanawiają
się teraz, czy dobrą dla siebie cenę
otrzymają za odstawiane tuczniki.

Nierzadko zdarzało się bowiem,
że rolnicy nabywali prosięta, gdy
ich cena była wysoka, a sprzedawali
je po kilku miesiącach jako tuczniki,
gdy cena wieprzowiny leciała na łeb
na szyję. Wówczas wielu z nich notowało straty.
– Tego nikt nie wie, ponieważ rynek jest bardzo niestabilny – podsumowuje Marek Marciniak. – Z początkiem sierpnia cena kilograma wagi
żywej to 5,30 zł, a kilograma w wadze
WBC dochodzi do 7 zł. W porównaniu
z lipcem jest to więc spadek. Charakterystyczne i trochę niepokojące
jest jednak to, iż w letnie miesiące
w tym roku są obniżki. W poprzednich latach w lipcu i sierpniu notowano podwyżkami cen tuczników.
Rolnicy bowiem byli zajęci pracami
polowymi i w związku z tym czekali
ze sprzedażą, a zakłady mięsne, szukając surowca, musiały podwyższać
ceny. Ponadto okres ten to czas grillowania, kiedy wzrasta konsumpcja
wieprzowiny.
Miejmy nadzieję, że obecna sytuacja to skutek przekropnych żniw
i związanych z nimi przerwami w pracach na polu. Dzięki temu rolnicy odstawiają więcej żywca do zakładów
mięsnych i to trochę studzi rynek.

Gerwazy Konopczyński
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Nie będzie już ANR i ARR
VZASTĄPI
V
JE KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
VW
V REGIONIE JEGO SIEDZIBA BĘDZIE W STARYM BOJANOWIE

O

d września nie będzie już
Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Zastąpi je Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zmiany
tłumaczone są chęcią zmniejszenia liczby instytucji i ograniczenia kosztów
ich działania, a także poprawy jakości
obsługi beneficjentów i kontrahentów.
Nową instytucją ma zarządzać dyrektor
generalny, powoływany przez radę ministrów na wniosek ministra rolnictwa.
Co w praktyce oznacza to dla rolników?
Jakie sprawy będą mogli załatwić w nowej instytucji?
KOWR ma realizować zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich
oraz gospodarowaniem państwową
ziemią. Nowa instytucja będzie gospodarować ziemią na dotychczasowych zasadach m.in. w drodze wydzierżawienia
albo sprzedaży nieruchomości rolnych
na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych czy oddania mienia

Złóż wniosek
o zwrot akcyzy
V Rolnicy, którzy chcą odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy, wykorzystany do produkcji rolnej,
mają na to szansę. Oczywiście pod
warunkiem, że zbierali faktury VAT
za zakup paliwa. Stawka zwrotu do
1 litra zakupionego paliwa wynosi
1 zł, czyli tak samo jak w 2016 roku.
Właśnie teraz od 1 sierpnia do 31
sierpnia należy złożyć w tej sprawie
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych, wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 lutego
2017 r. do 31 lipca 2017 r. – ramach
limitu zwrotu podatku określonego
na 2017 r.
Limit zwrotu akcyzy wynosi 86
litrów na każdy hektar gruntów rolnych, co przy wspomnianej wcześniej
złotówce zwrotu akcyzy za każdy litr
paliwa daje maksymalnie 86 zł na 1 ha
gruntów. Pieniądze wypłacane będą
w terminie od 2 do 31 października
2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy
lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na
rok następny określa rada ministrów
w drodze rozporządzenia. W 2016 r.
wojewodowie złożyli zapotrzebowanie
na dotację celową, przeznaczoną na
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na
łączna kwotę 891,7 mln zł. Powierzchnia użytków rolnych wynikająca ze
złożonych zapotrzebowań, do której
dokonany został zwrot akcyzy wynosi
ok. 10 mln. ha. mach

na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym.
W jej kompetencji będzie też wydawanie decyzji administracyjnych
w sprawie prywatnego obrotu gruntami rolnymi, udzielanie bezzwrotnej
pomocy finansowej na utrzymanie
infrastruktury na terenach wiejskich,
współpraca z samorządami w zakresie
nieodpłatnego przekazywania gruntów. KOWR będzie również sprawował
nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Dodatkowo do zadań KOWR należeć
będzie: kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania
oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie,
wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych

produktów rolnych i żywnościowych
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru. W jego gestii będą Fundusze
Promocji, systemy jakości, wsparcie
działań promocyjnych realizowanych
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla
szkół, wsparcie dla pszczelarzy, które
dotąd realizowała ARR.
Jednak już obowiązki ARR dotyczące unijnych dopłat ma przejąć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. ARiMR będzie od tej pory
jedyną akredytowaną agencja płatniczą. Będzie ona jednak mogła delegować zadania agencji płatniczej innym
podmiotom.
W ramach zadań delegowanych
KOWR ma obsługiwać działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” z PROW na lata
2014–2020. mach
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Szkoły rolnicze musiały znaleźć
nowy pomysł dla siebie
V REGION. Kształcenie w branży rolniczej nie jest już dziś tak popularne jak
kiedyś. Placówki oferujące te kierunki musiały znaleźć pomysł dla siebie.
Zaproponować nowe rozwiązania. Jak
odnalazły się na rynku?
W Lesznie przed laty zapadła decyzja o połączeniu dwóch placówek:
zespołu szkół rolniczych oraz zespołu
szkół budowlanych.
– To rozwiązanie wyszło na dobre obu szkołom. Dziś funkcjonuje
zespół szkół rolniczo-budowlanych,
w którym element rolniczy wciąż jest
mocny. Młodzież ma możliwość kształcenia się w tej szkole m.in. w zawodzie
technika rolnika czy rolnika na poziomie branżowej szkoły I stopnia – mówi
Lucyna Gbiorczyk z biura prasowego
Urzędu Miasta Leszna.
Młodzi ludzie mają możliwość
szlifowania swoich umiejętności również w gospodarstwie pomocniczym
w leszczyńskim Grzybowie.
Inny pomysł znalazł Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,
pow. kościański, który niegdyś bardzo mocno stał rolnictwem. Placówka

Połączenie ZSR i ZSB wyszło
na dobre obu szkołom.
Dziś funkcjonuje w Lesznie
zespół szkół rolniczobudowlanych, w którym
element rolniczy wciąż
jest mocny. Młodzież ma
możliwość kształcenia w
tej szkole m.in. w zawodzie
technika rolnika czy rolnika
na poziomie branżowej
szkoły I stopnia
Lucyna Gbiorczyk,
biuro prasowe
Urzędu Miasta Leszna

oferuje absolwentom gimnazjum,
a po reformie także szkół podstawowych, liczne kierunki mundurowe.
Na nowo na edukacyjnej mapie
stara się odnaleźć dawny zespół
szkół rolniczych funkcjonujący
w Bojanowie, pow. rawicki. W tym
roku świętowano tu 110-lecie szkolnictwa rolniczego. Tego typu tradycje są w bojanowskiej placówce
bardzo silne, ale same tradycje nie
wystarczą, jeśli nie ma już chętnych
do nauki. Stąd też pojawiły się nowe
propozycje, a kilka lat temu zapadła
decyzja o zmianie nazwy – na Zespół
Szkół Przyrodniczo-Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bojanowie, która oferuje także
tzw. kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Zespół szkół rolniczych w nazwie
zachowała natomiast placówka w Grabonogu, pow. gostyński. Oprócz technika rolnika kandydaci mogą tu wybierać spośród kilku innych kierunków.
W technikum są to m.in. architektura
krajobrazu, weterynaria, żywienie
i usługi gastronomiczne czy inżynieria środowiska oraz melioracji. ama

