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          I    Ocena sytuacji w rolnictwie . 
 

 

1. Tragedia na polu . 

 

         Jeszcze pod koniec lutego, kiedy w dzień temperatura przestała spadać poniżej zera, 

rolnicy dosyć optymistycznie oceniali stan ozimin. Wydawało się, że przetrwały potężne 

mrozy. Niestety to były tylko pozory. Wraz ze wzrostem temperatury    w marcu na polach 

pojawiał się obraz zniszczenia. Na Kujawach ,  Pomorzu    i Wielkopolsce straty sięgały 

nawet 100%. Wszystko dlatego, że przez długi czas utrzymywały się bardzo niskie 

temperatury bez okrywy śnieżnej.   W Polsce, nie ma zarejestrowanych odmian, które bez 

śniegu byłyby   w stanie przetrwać przez długi czas temperatury poniżej -15°C. Ocena stanu 

roślin  na przełomie lutego i marca  była złudna i stwarzała plantatorom nadzieję na 

przetrwanie. 

        Dokładną opinię można było wydać dopiero po całkowitym stopnieniu śniegu                 

i ruszeniu wegetacji. Wszystko dlatego, że rośliny początkowo sprawiały wrażenie zdrowych. 

Nie były widoczne uszkodzenia mrozowe. Te można najłatwiej stwierdzić podczas pogody 

słonecznej oraz gdy temperatura przez długi okres utrzymuje się wysoko powyżej zera przez 

całą dobę. Wypadnięcia roślin właśnie dopiero wtedy stały się widoczne.  Straty  są  znacznie 

większe niż w ubiegłym roku.  Po  wykonaniu pierwszych lustracji stwierdzono, że               

w niektórych miejscach doszło do niemal całkowitego wymarznięcia. Na metrze kwadra-

towym można najczęściej naliczyć zaledwie kilka zdrowych roślin lub ich brak.  Na pierwszy 

rzut oka, rzepaki można było jeszcze w lutym oceniać pozytywnie. Korzenie są długie            

i wyrośnięte, a na powierzchni znajdują się nawet zielone liście. Zdecydowana większość 

stożków wzrostu i szyjki korzeniowej była uszkodzona. Wielu rolników  pozostawiło 

plantacje, jednak muszą się liczyć ze stratami. Zdrowy korzeń, gdy szyjka jest uszkodzona, 

spowoduje, że zostaną wypuszczone pędy boczne. Roślina za wszelką cenę będzie chciała 

przetrwać, lecz przyzwoitego plonu nie wyda.                                                                            

Jeszcze gorsza sytuacja dotyczyła plantacji zbóż. Nawet najwięksi rzepakowi optymiści pod 

koniec lutego liczyli się z tym, że pszenica nadaje się tylko do zaorania. Roś l in y  niemal 

zupełnie zredukowały masę liściową w skutek mrozów. Zniszczony został również system 

korzeniowy, a w okolicach węzła krzewienia - próżno było szukać zieleni. Po zimie 

przetrwały pojedyncze pędy, które mogą spowodować wyrośnięcie korzeni włosowatych, 

niegwarantujących jednak plonu  w przypadku pozostawienia plantacji. O przezimowaniu 

pszenicy decyduje przede wszystkim zachowanie żywotności węzła krzewienia. W tym roku, 

im był on bardziej rozrośnięty, tym bardziej narażony na uszkodzenie. Znacznie lepiej 

wyglądały plantacje siane późno. Już na początku marca można się było spodziewać, że ilość 

zdrowych roślin na metrze kwadratowym jest niewystarczająca. Sytuacja przedstawia się 

również dramatycznie na plantacjach jęczmienia ozimego, który radzi sobie z mrozami 

jeszcze gorzej niż pszenica. Wiele gospodarstw  stanęło przed koniecznością niemal 

całkowitego likwidowania zasiewów ozimych. Oznacza to, że może je czekać najtrudniejszy 

rok pod względem ekonomicznym. Jeśli plantacje nie były ubezpieczone, rolnicy poniosą 

potężne straty. Dodatkowo, będą konieczne całkowite zmiany struktury zasiewów. 

     Z pewnością, oziminy będą zastępowane kukurydzą na ziarno. Jednak technologią do jej 

produkcji dysponują tylko największe gospodarstwa. Postawienie w 100% na kukurydzę 
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rodzi też poważne konsekwencje. Przede wszystkim, rolnik straci w ten sposób 

przygotowanie stanowiska pod rzepak na kolejny sezon. Gospodarstwo na długi czas   zo-

stanie pozbawione wpływu środków finansowych. Nie będzie pieniędzy ani za rzepak            

w lipcu, ani za zboża w sierpniu. Alternatywę znajdziemy w zbożach jarych, jednak te bardzo 

źle znoszą niedobory wody w maju i w czerwcu, co znacznie obniża ich plonowanie. 

Ratunkiem mogą. się okazać nowe dopłaty, o ile ARiMR wypłaci je bez zwłoki. W cenie 

będzie też słoma. Jej brak mogą, odczuć zwłaszcza te gospodarstwa, które prowadzą 

hodowle. 

 

 2. Komisja Europejska drastycznie obniża wsparcie dla wstępnie 

uznanych grup producentów owoców i warzyw. 

      Będzie niestety dużo mniej pieniędzy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców 

i warzyw. Pogorszy się sytuacja takich grup, ale miejmy nadzieję, że dorodnych i smacznych 

polskich owoców i warzyw nie zabraknie.  Do 10 milionów euro została ograniczona unijna 

pomoc, jaką w ciągu roku będą mogły otrzymać wstępnie uznane grupy producentów 

owoców i warzyw z "nowych" państw Wspólnoty Europejskiej, czyli tych które wstąpiły do 

UE po 1 maja 2004 r. To bardzo drastyczne obcięcie funduszy, wynikające z rozporządzenia 

wykonawczego Komisji Europejskiej, które weszło w życie na początku kwietnia 2012 r.,     

w zasadzie likwiduje wsparcie dla wstępnie uznanych grup, w ramach którego tylko              

w zeszłym roku udzielono w całej Unii pomocy w wysokości około 200 mln euro, z czego 

większość trafiła do Polski. Nie zostały natomiast zmniejszone unijne środki na pomoc 

udzielaną uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz Grupom 

Producentów Rolnych finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

       Dotychczas Unia Europejska bardzo aktywnie wspierała powstawanie i rozwój grup 

producentów owoców i warzyw. Fundusze na ten cel dostępne były w ramach unijnego 

programu Wspólnej Organizacji Rynków Owoców i Warzyw (EFRG), a za ich 

rozdysponowywanie w Polsce odpowiadała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Z pieniędzy tych bardzo chętnie korzystali rodzimi producenci owoców                 

i warzyw, i dotychczas było tak, że wszyscy, którzy starali się o takie wsparcie finansowe,      

i byli do tego uprawnieni, otrzymywali je. Rocznie do polskich wstępnie uznanych grup 

producentów owoców i warzyw trafiało kilkaset milionów euro. Z takiej pomocy skorzystało 

dotychczas 216 wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Dzięki 

otrzymanym pieniądzom podmioty te kupiły nowoczesne i wydajne maszyny do zbioru 

owoców i warzyw, linie do ich sortowania i pakowania, samochody żeby dowieźć produkty 

do hurtowni czy sklepów, zbudowały także własne chłodnie i magazyny. W sumie ARiMR, 

od początku wdrażania takiej pomocy, czyli od 1 maja 2004 roku, wypłaciła tym grupom 

ponad 2,6 miliarda złotych.  

Komisja Europejska tłumaczy, że drastyczne ograniczenie funduszy na wsparcie dla 

wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, wynika z konieczności 

wprowadzenia działań oszczędnościowych w budżecie Unii Europejskiej. Na 

dotychczasowym poziomie zostały zachowane unijne środki na pomoc udzielaną uznanym 
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organizacjom producentów owoców i warzyw. Można się o nią ubiegać składając w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedni wniosek.      

 

3. Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego na rok 2012. 

Od 15 marca 2012 roku rolnicy po raz dziewiąty  mogą ubiegać się  o przyznanie 

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się 

o te płatności w roku ubiegłym, otrzymają tzw. wnioski spersonalizowane wraz                      

z załącznikami graficznymi. Analogicznie jak w roku ubiegłym rolnicy będą mieli 

możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności za pomocą formularza umieszczonego 

na stronie internetowej Agencji (wnioski przez Internet). Wniosek o przyznanie płatności na 

rok 2012 może zostać złożony za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej 

ARiMR po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego 

ARiMR.   

Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu musi zostać złożony do kierownika biura 

powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo 

bezpośrednio w biurze powiatowym. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej 

ARiMR.  Rolnik, któremu już przyznano login i kod dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji może złożyć na rok 2012 wniosek za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Agencji przy użyciu tego loginu i kodu dostępu (nie 

musi ponownie występować o ich nadanie).  

W roku 2012 wniosek o przyznanie płatności składa się w terminie od 15 marca do

 15 maja.  Zmiany do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, 

płatności uzupełniającej, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin 

strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW oraz płatności 

rolnośrodowiskowej można składać do dnia 31 maja 2012 roku. Formularz zmiany do 

wniosku można także złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2012 roku. Zmiana ta 

spowoduje zmniejszenie kwoty płatności, odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla 

których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za 

każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od dnia 1 czerwca 2012 r. włącznie).  

W 2012 roku na jednym formularzu wniosku, rolnicy mogą ubiegać się  o następujące 

rodzaje płatności, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego: 

 jednolitą płatność obszarową (JPO);  

 uzupełniające płatności obszarowe (UPO):  

o do grupy upraw podstawowych, 

o do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, 

o do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na 

trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce); 
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 płatności uzupełniające: 

o dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu, 

o w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do 

skrobi; 

 specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych                     

i motylkowatych   drobnonasiennych; 

 wsparcie specjalne - płatność do krów; 

 wsparcie specjalne - płatność do owiec; 

 wsparcie specjalne do surowca tytoniowego - płatność do tytoniu; 

 płatność cukrową; 

 oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);  

 oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich. 

Ponadto, analogicznie jak w roku 2011, na tym samym formularzu wniosku, rolnicy 

mogą także ubiegać się o: 

 pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);  

 płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013).  

Płatność niezwiązana do skrobi przysługuje rolnikowi, jeżeli rolnik ten: 

 spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył 

wniosek o jej przyznanie; 

 w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru podmiotów posiadających 

prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, prowadzonego przez ARR. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przyznawania płatności 

niezwiązanej do tytoniu i do skrobi zamieszczone są na stronie internetowej 

www.arimr.gov.pl oraz dostępne w biurach powiatowych ARiMR, oddziałach regionalnych 

ARiMR i ośrodkach doradztwa rolniczego.  

 

     4. Hodowcy nie chcą stref wolnych od Auyeskiego. 

 

        Przeciw uznawaniu poszczególnych powiatów woj. wielkopolskiego za wolne od 

choroby Aujeszkyego protestuje Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej. 

Skierował w tej sprawie pismo do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Przedstawiciele 

WZHTCh uważają, że należy poczekać do momentu aż będzie można uznać obszar całego 

kraju za wolny od choroby. Stopniowe uznawanie obszarów za wolne nie przyniesie 

większych korzyści w sytuacji, gdy Polska jest importerem trzody, a wręcz przeciwnie - 

spowoduje duże utrudnienia w obrocie wewnątrz kraju. W szczególności uderzy to                

w gospodarstwa zajmujące się  hodowlą zarodową, a znajdujące się  na obszarze 

nieuznanym za wolny. Wcześniej,  w połowie lutego, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii poinformował, że w powiatach, w których nie występują już ogniska choroby 

oraz wykonano odpowiednie badania potwierdzające, a powiatowi lekarze weterynarii wyda-
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li decyzje administracyjne w tej sprawie istnieje możliwość uznania części terytorium woj. 

wielkopolskiego za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego. 

     Oczywiście zdaje on  sobie sprawę z konsekwencji utworzenia takich stref, które 

spowodują ograniczenia w przemieszczaniu świń z miejsc nieuznanych za wolne  i wtedy 

konieczne będą dodatkowe badania. Sprzeciwiają się im hodowcy, gdyż spowoduje to blokadę 

sprzedaży zwierząt na kilkadziesiąt dni. 

 

 

    5. Dopłaty niższe już w tym roku. 

 

       W 2012 r. dopłaty dla rolników będą nisze o ponad 100 mln euro.  Była mowa, że do 

2013 r. dopłaty będą rosły. Okazuje się, że już spadają od 2012 r. Wszyscy, którzy prze-

kroczą sumę 5 tys. euro na gospodarstwo, od tej nadwyżki będą mieli potrącone 10%. Jest to 

zapis w noweli Ustawy o płatnościach (...), która została  w nocy przyjęta przez sejm. 

Organizacje rolnicze o tym nie wiedziały. Nie było żadnego procesu konsultacji. Zostało to  

wrzucone do zestawu kilku innych ustaw dotyczących tytoniu, owoców miękkich i skrobi 

oraz przesuwania kompetencji między ARR a ARiMR . Miało to swój szczególny kolejny cel 

- żeby rolnicy się o tym nie dowiedzieli.  Rolnicy dowiedzieliby się dopiero jesienią, gdy 

dostali by   z ARiMR decyzje. Okazuje się,  że rolnicy nie dostaną decyzji, żeby nie mieli 

możliwości porównania jej      z tą z ubiegłego roku. 

W zakresie płatności unijnych nie zmieniło się nic. Koperta dla Polski dotycząca płatności 

bezpośrednich z 2013 r. wynosi 3,036 m1d euro. Przez płatności sektorowe przekroczyliśmy 

ją o 300 min euro.  

Wygląda więc na to, że najpierw nasze ministerstwo zagalopowało  się, zwiększając pule na 

wsparcie specjalne, a teraz musi wydatki redukować.  

 

.  

 

    6. Akcyza za paliwo – zwrócą o 10 gr/l więcej. 

 

 

        Do 0,95 zł/l oleju napędowego wzrośnie  stawka akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększyła 

się więc ona o 10 gr w porównaniu do 2011r. Wyższy będzie też limit zwrotu podatku 

przypadający na 1 ha – 81,7 zł ( w 2011r. było 73,1 zł). Rząd zaakceptował te propozycje na 

posiedzeniu, które odbyło się 20 grudnia 2011r. W 2012r. rolnicy  mogą składać wnioski       

o zwrot podatku akcyzowego w dwóch terminach: 

- od 1 do 29 lutego 2012r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem), które dokumentują zakup oleju napędowego do produkcji rolnej          

w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r.; 

- od 1 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 

potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012r. 

do 31 lipca 2012r. 

Pieniądze będą wypłacane w terminach: 

- od 1 do 31 marca 2012r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie; 

- od 3 do 28 września 2012r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. 
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Większa stawka zwrotu akcyzy ma  zrównoważyć wzrost cen oleju napędowego 

spowodowany jej podniesieniem do poziomu wymaganego przez Unię Europejską. 

 

       7. Nawozy ostro w górę. 

 

       Zastrzyk gotówki w postaci dopłat bezpośrednich,  powoduje wzrost zainteresowania 

zakupem nawozów. Rolnicy twierdzą, że ich producenci wykorzystują to do podwyżek cen. 

Niektóre nawozy od listopada ubiegłego roku podrożały nawet o 200 zł/t. Największy skok 

cen odnotowały nawozy azotowe i wieloskładnikowe. Jeszcze w listopadzie saletra amonowa 

kosztowała 1290-1360 zł/t, a już w grudniu 1400-1460 zł/t. Wzrosła także cena mocznika:      

z 1560-1640 zł/t do 1700-1760 zł/t. Na przykład polifoska 6 kosztuje obecnie ok. 2,1 tys. zł/t. 

       Producenci nawozów tłumaczą wyższe ceny koniunkturą rynkową, drożejącymi 

surowcami do produkcji nawozów i rosnącą ceną paliw, która przekłada się na droższy 

transport.  

 

 

 

     8. Rolnicy nie mają czym siać. 

 

     Dramat – nie tylko na polu – także w magazynach. W Wielkopolsce , Kujawach                 

i Pomorzu rolnicy są załamani i przerażeni. Plantacje ozimin nadawały się w wielu miejscach 

tylko do przeorania. Kłopot jednak w tym, że nie ma czym siać. Ceny kwalifikowanego 

materiału siewnego, o ile gdzieś jest jeszcze dostępny, biją rekordy.  Zapotrzebowanie 

rolników jest ogromne. Jednak nie ma czym zaspokoić popytu. Rolnicy szukają odmian 

zbóż, lecz tych nie ma. Dlatego też masowo wykupowany jest rzepak jary. Słabo plonuje, ale 

wielu rolników, którzy liczą na wysokie ceny po żniwach, a nie mają czym siać decydują się 

na jego uprawę. „Kwitnie” też tzw. szara strefa. Pszenica jara, nawet jeśli to nie kwalifikant, 

także jest w cenie. Wystarczy, że ma wystarczającą siłę kiełkowania. Rolnicy handlują 

między sobą. Cena dochodzi nawet do 2,5 tys. za tonę. Jak dotąd, jest jeszcze kukurydza, ale 

i to niebawem może się zmienić. 

 

 

    9. Mało świń jak nigdy. 

 

    Ostatnie badanie przeprowadzone przez GUS wykazało, że pogłębia się tendencja 

spadkowa w chowie trzody chlewnej.  W listopadzie 2011 r. pogłowie świń w kraju wynosiło 

13,052 mln szt. To spadek aż    o 11,7%                   w porównaniu z sytuacją rok wcześniej, 

kiedy liczba świń wynosiła 14,767 mln szt. Jeszcze wyższa była stopa spadku pogłowia 

macior prośnych, bo aż               o 14,4%. Przy kolejnych wynikach w marcu 2012 r. prosiąt 

jest mniej niż rok wcześniej, bo zainteresowanie chowem trzody w okresie jesienno-

zimowym było małe. Mniejsza też będzie liczba warchlaków, bo redukcja pogłowia prosiąt 

w listopadzie osiągnęła 17%. Wskazuje się też na dalsze zwiększanie importu warchlaków, 

gdyż ich ilość oraz liczba tuczników powyżej 50 kg spada znacznie wolniej niż liczba loch      

i prosiąt. 
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Trzody chlewnej ubyło w 14 województwach, najwięcej w: dolnośląskim (o 31,9%), 

świętokrzyskim (o 22%), lubelskim (o 17,8%), podlaskim (o 17,2%), opolskim                        

(o 17,1%)   i podkarpackim (o 16,6%). 

 W lipcu  powinno  nastąpić lekkie odbicie i wzrost stada świń w kraju. Będą miały na to 

wpływ wysokie ceny żywca, które powinny przez cały czas się utrzymywać.   W tym roku 

osiągniemy rekordowy ich poziom. Jeśli złoty będzie słaby, a popyt na wieprzowinę dobry, 

to cena może nawet przekroczyć 6 zł/kg żywca. Ale nawet jeśli warunki będą, mniej 

sprzyjające, to i tak jest duża szansa, że (w szczycie) osiągnie poziom powyżej 5,5 zł/kg ,  

Warto jednak pamiętać, że coraz większy udział zwierząt z importu powoduje również to, że 

coraz trudniej jest prognozować stan pogłowia na przyszłość. Wysokim cenom trzody            

w bieżącym roku będzie sprzyjała sytuacja na rynku wspólnotowym - niższa produkcja               

i jednocześnie silny popyt eksportowy. Na poziom cen jednak w ostatecznym rozrachunku 

bardzo duży wpływ ma kurs euro wobec złotego, a ten jest bardzo trudno precyzyjnie 

przewidzieć. Oczywiście poziom cen trzody chlewnej będzie zależał również od sytuacji na 

rynku zbóż, ale do żniw nie powinniśmy raczej obserwować znacznych wzrostów cen ziarna 

paszowego.  

     Spadek pogłowia notowany jest też w innych krajach Unii Europejskiej,  jest on 

mniejszy z tego względu, że produkcja świń jest tam bardziej ustabilizowana. Chociaż 

eksperci szacują, że w grudniu 2011 r. spadek liczby loch  w UE w skali roku mógł wynieść 

aż 9%. Może to oznaczać, że mniej będzie tuczników już w pierwszej połowie br. 

Prawdopodobnie podaż krajowych w tym czasie będzie mniejsza o 2-7% niż rok wcześniej. 

Niska podaż wieprzowiny będzie sprzyjała utrzymaniu wysokich cen trzody i zachęcała         

w dalszej perspektywie do rozwoju produkcji. Głęboka redukcja stanu pogłowia świń           

w kraju wynika z utrzymującego się od lata 2010r. braku opłacalności chowu trzody 

chlewnej. Co prawda, ceny skupu  w ubiegłym roku były wyższe niż w 2010r. o 16%, ale 

ceny żyta       i jęczmienia wzrosły w tym czasie odpowiednio o 62% i 52%. W 

konsekwencji, koszty produkcji były bardzo wysokie. Po żniwach ubiegłego roku ceny 

żywca zaczęły rosnąć         z miesiąca na miesiąc, osiągając pod koniec roku rekordowo wy-

soki poziom, jednak ich wpływ na poprawę opłacalności chowu był ograniczony właśnie ze 

względu na ceny zbóż. Po krótkim pogorszeniu cen w styczniu br. znów utrzymują się one na 

dobrym poziomie i tak powinno być w dalszej części roku. Dlatego już  w połowie 2012 r. 

krajowe pogłowie trzody może zacząć rosnąć.  Same ceny skupu trzody nie spowodują 

wystarczającej poprawy sytuacji w jej chowie. Konieczny jest spadek cen zbóż i pasz prze-

mysłowych. Być może nastąpi on po dobrych tegorocznych zbiorach. Gdyby tak się stało, to 

w drugiej połowie 2013 r. można liczyć na pojawienie się wzrostowej tendencji krajowej 

podaży trzody na polskim rynku. 

Dużą niewiadomą dla rynku jest planowany od stycznia 2013r. zakaz utrzymania loch 

prośnych w pojedynczych kojcach.  Wprowadzenie zakazu może się przyczynić do jeszcze 

większego spadku pogłowia loch w UE. Trudno jednak dzisiaj przewidzieć, jak duża będzie 

skala tego problemu i jak szybko ewentualne dostosowania przełożą się na rynek. 

        Problem nie dotyczy wyłącznie Polski. Przed podobnym wyzwaniem stoi wielu 

rolników w całej Wspólnocie. Większość państw członkowskich nie zdąży na czas                  

z wdrożeniem nowych przepisów. 
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  II Ocena sytuacji rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego.   

 

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

 

 

W 2011roku Powiatowy Lekarz weterynarii złożył wniosek o uznanie powiatu za 

urzędowo wolny  od Enzootycznej Białaczki Bydła. 

W 2012r. złoży  wniosek o uznanie powiatu  za wolny od choroby Auyeskiego. 

 

       Niniejsze sprawozdanie podsumowuje działania organów Inspekcji Weterynaryjnej 

prowadzone w 2011 r. na terenie powiatu złotowskiego.  Przeprowadzono badania 

monitoringowe w kierunku choroby Auyeskiego. Powiat złotowski nadal jako jedyny             

w Wielkopolsce nie zanotował żadnego dodatniego wyniku badania w kierunku choroby 

Auyeskiego. Na terenie powiatu nie ma ognisk białaczki bydła ani żadnej innej choroby 

zakaźnej podlegającej zwalczaniu z urzędu. Wciąż  niestety utrzymuje się wysoki procent 

zarażenia dzików włośnicą.  W roku 2011 stwierdzono  8 przypadków. Planowo  

przeprowadzony monitoring nie ujawnił żadnych innych chorób zwierząt podlegających 

zwalczaniu .  

       W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, organy Inspekcji 

Weterynaryjnej w powiecie złotowskim sprawowały w 2011 r. nadzór nad  podmiotami 

prowadzącymi w różnym zakresie działalność związaną ze zwierzętami. W wyniku 

stwierdzenia naruszenia prawodawstwa weterynaryjnego, w 2011 r. nałożony został              

1 mandat karnych na sumę 200. zł.  

        W 2011 r. na terytorium powiatu złotowskiego wystąpiły następujące choroby zakaźne 

zwierząt podlegające zwalczaniu z urzędu: Salmoneloza drobiu, Zakaźne zapalenie nosa         

i tchawicy/otręt bydła, Waroza, Włośnica. 

       Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji                       

i rejestracji zwierząt, przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie stada dotyczące

 oznakowania i rejestracji zwierząt, w szczególności wypełniania obowiązku 

prowadzenia księgi rejestracji i wyposażenia bydła oraz koniowatych      w paszporty. 

       W zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt                              

w transporcie, Inspekcja Weterynaryjna prowadzi rejestry przewoźników oraz środków 

transportu zatwierdzonych do długotrwałego transportu, a także przeprowadza kontrole przy 

każdym załadunku oraz rozładunku zwierząt, podczas transportu drogowego, w miejscach 

docelowych, w punktach skupu, miejscach wysyłki, punktach kontroli i punktach 

przeładunku. Kontrole muszą obejmować odpowiednią liczbę zwierząt transportowanych 

każdego roku w obrębie każdego państwa członkowskiego.  

        Na koniec 2011 r. było zarejestrowanych  2 przewoźników zatwierdzonych do 

przewozów do 8 godzin.  Brakuje przewoźników zatwierdzonych do przewozów powyżej 8 

godzin oraz  środków transportu zatwierdzonych do długotrwałego transportu. 

       Jednocześnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajduje się ubój zwierząt             

w gospodarstwach z pozyskiwaniem mięsa na potrzeby własne. W roku 2011 zgłoszono ubój 

696 szt. zwierząt, w tym696      świń 
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2. Zespół Doradczy w powiecie złotowskim. 

 

 

 

Zespół Doradczy w powiecie złotowskim przeprowadził spotkania informacyjne         

w liczbie 73, na które przybyło 846 osób na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Przedsiębiorczości i Agroturystyki.  Przeprowadzono także dwa szkolenia na temat: 

rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska   w Gospodarstwie Rolnym, na które przybyło  

40 osób. 

Przez cały rok Zespół Doradczy prowadził monitoring rynku – cen środków                                    

do produkcji jak i zasiewy i  zbiory płodów rolnych. Przez cały czas prowadzi monitoring 

cen skupu produktów rolniczych. 

Zespół Doradczy uczestniczył – wystawiał stoiska informacyjne na takich imprezach takich 

jak: 

 Dożynki powiatowe  

 Wiosenne Manewry Polowe w Śmiardowie Krajeńskim 

Na bieżąco doradcy przygotowują wnioski dla rolników do dopłat obszarowych  (210 do 

dnia 28 kwietnia 2012r.) jak  i rolno środowiskowych (95 za 2011r). 

Cały zespół doradczy w roku 2011 udzielił 1203 porady indywidualne.  Rolnictwo                

w powiecie charakteryzuje się gospodarstwami o dużym areale          (średnia powiatu ok.24 

ha). Na 3500 gospodarstw aż 1280 to gospodarstwa  o powierzchni 1 – 5 ha. Liczba 

składanych wniosków co roku to ok. 2400 szt. 

 

3. Ceny produktów rolnych  na terenie powiatu złotowskiego do końca  

kwietnia. 

 

Statystyka jest prowadzona dla całego subregionu – Piła  i przedstawia się następująco: 

     1/ Żywiec wieprzowy kl. I  
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  -  5,2 – 5,5 zł. za kg (brutto). Cena ta nie odbiegała   od średniej   z całego województwa 

wielkopolskiego chociaż utrzymuje się wyżej. 

 

 

 

 

2/ Żywiec  wołowy kl. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 7,55 – 8,0 zł. za kg (brutto). Była ceną wyższą w   skali    województwa  za wyjątkiem miesiąca  

i kwietnia.  

  

 

    3/ Prosięta ( 15 kg ) 
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– 110,0 – 150.0 zł/szt. na targowisku  była porównywalna . z cenami na terenie wielkopolski. 

Ceny te były wyższe  niż w analogicznym okresie roku poprzedniego z tendencja zwyżkową. 

 

 

     4/ Cielęta  ( 40 kg )  

 

 

 

 

 

 

 

Ceny są wyższe niż średnia w województwie i następuje  stagnacja cenowa.  

 

     5/ Mleko w klasie extra 
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  - 1,18 – 1,3 zł/l (brutto) . Cena ta  jest wyższa od średniej w  województwie. 

Jest  o około 10 – 15 groszy wyższa niż w analogicznym okresie w 2010r. 
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     6/ Pszenica konsumpcyjna 
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 kształtuje się na poziomie 82 -88 zł/dt. (brutto) jest o około 10 - 30 zł niższa niż w roku 

poprzednim  i jest porównywalna w całym województwie.   

 

 

 

 

     7/ Żyto konsumpcyjne 
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 – 81 - 97 zł/dt (brutto)  Nastąpił wzrost  ceny w stosunku do roku poprzedniego   o około 150 - 

200 zł/dt jest ceną wyższa od średniej wojewódzkiej. Tak wysokie ceny żyta konsumpcyjnego w 

stosunku do pszenicy rolnicy nie pamiętają. 

 

 

     8/ Jęczmień konsumpcyjny 
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 – 73– 86 zł/dt. Cena ta utrzymuje się na podobnym poziomie jak  w  województwie. 

      

Ceny zbóż paszowych  są o około 6,0 do 8,0 zł. niższe niż konsumpcyjnych     w zależności od 

regionu ale nie jest to regułą.. 

Ceny targowiskowe zbóż  są wyższe o około 5,0 – 10,0 zł/dt od tych notowanych w skupach.  

Ceny  zbóż po spadku ich notowań w listopadzie, grudniu nieznacznie zaczęły wzrastać aby  

osiągnąć   magiczna kwotę  1000 zł za kwintal.  

Subregion – Piła  to takie powiaty jak: Chodzież,  Czarnków – Trzcianka, Oborniki, Piła, 

Wągrowiec, Złotów. 

 

                    

4.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe  

w Złotowie. 

Informacja z wykorzystania unijnych  środków pomocowych jest tematem informacji 

Kierownika Biura Powiatowego w Złotowie Pani Małgorzaty Borysiuk. 
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5. Wielkopolska Izba Rolnicza biuro w Złotowie 

     W związku z tragicznym stanem ozimin po mijającej zimie, Wielkopolska Izba 

Rolnicza przekazała samorządom lokalnym  informację nt. szacowania szkód powstałych      

w wyniku ujemnych skutków przezimowania. 

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej w pismach skierowanych do Ministra Rolnictwa           

i Rozwoju Wsi oraz do Przewodniczących Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa apeluje 

o o pilne uruchomienie wszelkich działań zmierzających do udzielenia poszkodowanym 

rolnikom wszelkiej pomocy 

 

 

W 2011 roku odbyły się 4 Posiedzenia Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

Powiatu Złotowskiego.  

1) Zasadnicza problematyka posiedzeń: 

sytuacja w rolnictwie, 

dopłaty obszarowe, 

zwalczanie chorób zakaźnych w gospodarstwach rolnych, 

płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, 

renty strukturalne, 

program rekultywacji gleb zakwaszonych w Wielkopolsce, 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

paliwo rolnicze i biopaliwa, 

kwestia wystąpienia klęski suszy i przymrozków na terenie powiatu, 

problem szacowania szkód łowieckich (zorganizowanie szkolenia dla rolników), 

sprawa nowelizacji Ustawy o Izbach Rolniczych, 

sprawa ziem będących w granicach miast do których niema dopłat ONW, 

rozdysponowanie ziemi z ANR, 

organizacja kolonii dla dzieci, 

sprawa melioracji gruntów i działalności Spółek Wodnych, 

kompleksowe ubezpieczenia upraw rolniczych, 

dopłaty do wapnia, 

zmiany sposobu szacowania strat w gospodarstwach rolnych, 

wprowadzenie ograniczeń do przetargów na dzierżawę i sprzedaż gruntów rolnych, 

Forum Rolnicze, 

jubileusz 15-lecia WIR 

kwestia rolników ubezpieczonych z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

oferty bezpłatnych szkoleń dla rolników, 

uwalnianie powiatu Złotowskiego od białaczki i choroby Aujeszkyego. 
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2) Działalność biura 

a)  realizacja inicjatyw Rady Powiatowej: 

- wydawanie opinii w sprawach przeklasyfikowania gruntów rolnych, 

- wydawanie opinii dotyczących przedłużenia umów dzierżawy gruntów, 

- udział delegatów w posiedzeniach komisji rolnictwa, 

- uczestnictwo delegatów w komisjach klęskowych, 

- reprezentacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej na spotkaniach, konferencjach, targach        

z zakresu i otoczenia rolnictwa, 

- zapraszanie przedstawicieli różnych instytucji lub kontakt z nimi oraz przygotowanie  

materiałów na wybrany temat. 

b) Realizacja inicjatyw własnych Pracownika: 

- stała współpraca z prasą lokalną, 

- stałe przekazywanie członkom Rady, jednostkom związanym z rolnictwem bieżących  

materiałów informacyjnych, 

- udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez inne jednostki, 

- pomoc rolnikom w rozwiązywaniu problemów - kontaktowanie się     z prawnikiem Izby lub    

z przedstawicielem odpowiedniej instytucji, 

- pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków. 

c) organizacja zebrań, spotkań: 

- przygotowanie i obsługa stoiska Izby podczas Manewrów Polowych, 

- obsługa i stoiska Izby podczas Dożynek Powiatowych oraz ufundowanie nagrody        

w konkursie wieńców dożynkowych, 

- spotkania z Przewodniczącym Rady Powiatowej w biurze powiatowym WIR, 

- spotkania z  rolnikami,  którzy  potrzebowali  pomocy  prawnej  m,in.  przy  szkodach 

łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę leśną 

 

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, 

Oddział w Złotowie. 

Produkcja nasienna na powiecie złotowskim 

W 2011 r. zgłoszono do oceny polowej w celu wytworzenia materiału 

nasiennego 119 plantacji na ogólną pow. 1170,26 ha i tak: 

1/ ziemniaki     35 plantacji na pow. 108,45 ha 

2/ pszenica ozima     6 plantacji na pow. 138,87 ha 

3/ pszenica jara     8 plantacji na pow.   98,12 ha 

4/ pszenżyto ozime     20 plantacji na pow. 224,17 ha 
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5/ pszenżyto jare     3 plantacje na pow. 32,23 ha 

6/ jęczmień ozimy     8 plantacji na pow.   43,90 ha 

7/ jęczmień jary     9 plantacji na pow. 184,36 ha 

8/ owies zwyczajny 10 plantacji na pow.   85,87 ha 

9/ owies nagi     5 plantacji na pow. 31,22 ha 

10/ żyto     3 plantacje na pow. 74,04 ha 

11/ groch siewny     1 plantacja na pow. 19,90 ha 

12/ łubin żółty     6 plantacji na pow.   53,88 ha 

13/ łubin wąskolistny  2 plantacje na pow. 25,75 ha 

14/ facelia błękitna     1 plantacja na pow.  18,00 ha 

15/ rzodkiew oleista 2 plantacje na pow. 31,50 ha 

W czasie oceny polowej kwalifikatorzy urzędowi i akredytowani zdyskwalifikowali: 

1/ ziemniaki - 6 plantacji o pow. 19,66 ha, ze względu na ponadnormatywne porażenie 

wirusami, 

2/ zboża: 

- pszenica ozima część plantacji o pow. 2,58 ha, 

- pszenica jara część plantacji o pow. 6,00 ha 

- pszenżyto ozime 2 plantacje w całości i część plantacji/pow.

 15,05ha 

- jęczmień jary część plantacji o pow. 3,42 ha 

- jęczmień ozimy 1 plantacja o pow. 4,48 ha 

- owies 1 plantacja w całości i część plantacji/pow. 8,52 ha 

ze względu na ponadnormatywne występowanie owsa głuchego i innych gatunków zbóż 

     -  łubin żółty -  3 plantacje o pow. 15,35 ha, ze względu na silne zachwaszczenie. 

Główny przedsiębiorca nasienny w zakresie sadzeniaków ziemniaka to firma SOLANA 

POLSKA natomiast w pozostałych rolniczych to PW Bełka i Gosp. Rolne Bełka. 

 

Nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin 

W 2011 r. przeprowadzono 145 kontroli w zakresie wykonywania zabiegów środkami 

ochrony roślin, w wyniku których nałożono 4 mandaty karne za brak aktualnego szkolenia,     

w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz za niewłaściwe stosowanie środków 

zagrażające bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i środowisku. 

 

Ocena szkodliwości wybranych organizmów nie kwarantannowych 

w uprawach gospodarczo ważnych na terenie powiatu złotowskiego w 2011 r. 

 

Lp- Gatunek rośliny Organizm nie 

kwarantannowy 

Średni % porażenia Średni % 

nasilenia 

1 Rzepak ozimy Słodyszek rzepakowy 12 słabo 

2 Chowacz brukwiaczek 11 słabo 
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3 Chowacz czterozębny 14 słabo 

4 Chowacz podobnik 6 słabo 

5 Pryszczarek kapustnik 7 słabo 

6 Sucha zgnilizna kapustnych 10 słabo 

7 Pszenica zwyczjna 

ozima 

Mszyca czremchowo-

zbożowa 

2 słabo 

8 Mszyca zbożowa 10 słabo 

9 Mączniak prawdziwy zbóż 2 słabo 

10 Zgorzel podstawy źdźbła 3 słabo 

11 Łamliwość źdźbła zbóż 13 słabo 

12 Rdza brunatna pszenicy 9 słabo 

13 Skrzypionki 16 słabo 

14 Pryszczarek zbożowiec 1 słabo 

15 Fuzarioza kłosów 3 słabo 

16 Septorioza plew pszenicy 0 0 

17 Kukurydza Ploniarka zbożówka 2 słabo 

18 Omacnica prosowianka 1 słabo 

19 Fuzarioza kolb 6 słabo 

20 Ziemniak Stonka ziemniaczana 8 słabo 

21 Zaraza ziemniaka 11 słabo 

Ponadto w 2011 r. lokalnie na terenie powiatu złotowskiego stwierdzono na różnych 

gatunkach roślin uprawnych choroby i szkodniki rzadko występujące lub takie, które    

w przyszłości mogą powodować większe szkody w uprawach: 

Ziemniak - parch srebrzysty 7% słabo 

Pszenica  ozima   - ździeblarz pszeniczny 6% słabo 

- pryszczarek heski 1 % słabo 

      -  niezmiarka paskowana 1 % słabo 

Owies nagi (odm. Polar) - rdza koronowa owsa 

75% słabo Kukurydza - głownia kukurydzy 3% 

słabo 

Rzepak ozimy - zgnilizna twardzikowa 7% średnio 

- kiła kapusty 15% silnie 

- tantniś krzyżowiaczek 1% słabo 

- miniarka kapuściana 3% słabo 
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7. Wnioski. 

1/ Wielkopolscy rolnicy dotknięci przez falę wymarznięć  ozimin. 

 

2/ Cena mleka jest raz wyższa a raz niższa niema stabilizacji.    

 

3/ Cena wieprzowiny jest wysoka ale nie tak wysoka żeby przynosiła  spodziewane zyski.  

 

4/ Bardzo wysokie ceny nawozów sztucznych wpływają na mniejsze zyski z produkcji 

roślinnej .   

 

5/ Powiat Złotowski jako jeden z nielicznych nie posiada ognisk choroby Auyeskiego, 

jedyny w województwie. 

6/ Ceny jaj rekordowo wysokie W Polsce w marcu jajka duże kosztowały o ponad 77% 

więcej niż przed rokiem. 

 

 


