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Czas podziękowań za ciężką pracę rolników

Dożynki wojewódzkie w Olsztynku
Skansen w Olsztynku znów zapełnią dźwięki
ludowych kapel i w powietrzu zapachnie
świeżymi plonami. W niedzielę, 17 września
o godz. 11.30 rozpoczną się największe
uroczystości dożynkowe w województwie
warmińsko-mazurskim. Wieczorem czeka
nas koncert zespołu Boys.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

k.jankow@naszolsztyniak.pl

— Organizatorzy doceniają wyjątkowość i atmosferę
tego miejsca, w którego scenerii wojewódzkie obchody
święta plonów odbędą się po
raz kolejny — podkreśla Ewa
Wrochna dyrektor Parku Etnograﬁcznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
— Najważniejszym akcentem
obchodów jest oczywiście obrzęd dożynkowy, który prowadzą tradycyjnie zespoły ludowe
z naszego regionu. W tym roku
za jego oprawę odpowiada Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”.
Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie rozpocznie przemarsz korowodu
pod amﬁteatr, gdzie o godz.
12 odbędzie się msza święta.
Podczas święta plonów zaplanowano wręczanie odznaczeń
honorowych za Zasługi dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz „Zasłużony dla Rolnictwa”. To będzie
podziękowanie za ciężką pracę rolników.

Fot. Beata Szymańska

— Wśród tradycyjnych
wartości, jakie kultywują,
jest przywiązanie i wielkie
umiłowanie ziemi — mówił
w czasie ubiegłorocznych wydarzeń Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego.

Konkursowe wieńce
ozdobią uroczystość
Nie zbraknie barwnych akcentów, czyli konkursu wieńców dożynkowych. Co roku
w konkursie można podziwiać
ich kilkadziesiąt. Ideą konkursu na najładniejszy wieniec jest kultywowanie oraz
popularyzacja dziedzictwa
kulturowego i tradycji regionalnych oraz najciekawszych
dziedzin plastyki ludowej,
prezentacja bogactwa plonów
wkomponowanych w wieniec
dożynkowy oraz prezentacja
dziedzictwa kulturowego wsi.
— To po pierwsze ładne
miejsce, ale po drugie również tutaj zawiera się cała
historia naszej wsi. Tutaj,
w skansenie w Olsztynku,
możemy zobaczyć, jak na

Korowód dożynkowy ruszy w niedzielę 17 września o 11.30 Fot. Beata Szymańska
przestrzeni wieków zmieniało się nasze rolnictwo.
— ocenia Jan Heichel, prezes
Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej. — Z tego też powodu także i w tym roku będzie
miejscem wojewódzkich obchodów święta plonów. Na
szczęście ten rok był łaskawy
dla naszych rolników, więc
mamy powody do pewnego
optymizmu. A dożynki są
okazją, by podziękować im
za ciężką pracę. I to, że w naszym regionie mamy dużo

Fot. Anna Uranowska

aktywnych rolników, którzy
działają nie tylko w Izbach
Rolniczych, ale również w m.
in. lokalnych grupach.

Żywność regionalna,
rękodzieło i koncert
A podkreślmy, że po tradycyjnych punktach programu,
na gości czeka wiele innych
atrakcji. Wśród nich będą to
stoiska z regionalną żywnością i rękodziełem. Swój udział
w wydarzeniu zapowiedziało
ponad 120 wystawców. Będą

też warsztaty dla najmłodszych, które przekażą im
wiedzę na temat hodowanych
w skansenie zwierząt. Czekają również pokazy rękodzieła
i dawnych zajęć wiejskich.
Wieczór zakończy koncert
zespołu Boys.
Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 17 września — Muzeum Budownictwa
Ludowego — Skansen w Olsztynku
Program:
— godz. 11.30 — przemarsz

Fot. Anna Uranowska

korowodu dożynkowego od
chaty Burdajny pod scenę
w amﬁteatrze
— godz. 12 — msza święta
— godz. 13 — obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia”;
wystąpienia i wręczenie odznaczeń honorowych oraz
odznaczeń „Zasłużony dla
rolnictwa”; rozstrzygnięcie
konkursu na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy
— godz. 16 — koncert zespołu Boys
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Jesteś w systemie małych gospodarstw? Zdecyduj się!

Trwałe przekazanie gospodarstwa rolnego
Lada dzień zostanie uruchomiony drugi nabór wniosków
na tzw. trwałe przekazanie
gospodarstwa innemu
rolnikowi. To działanie skierowane do rolników, którzy
figurują w systemie małych
gospodarstw. O zbliżającym
się naborze rozmawiamy
z dr. Marcinem Kazimierczukiem, zastępcą dyrektora
Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w Olsztynie.
— Kiedy system małych gospodarstw został uruchomiony? Od czego się zaczęło?
— Rolnik w 2015 roku mógł
przystąpić do sytemu małych
gospodarstw w taki sposób, że
musiał mieć minimum 1 ha
lub 200 euro płatności na
zwierzęta i jeśli suma jego
wszystkich płatności nie przekraczała 1250 euro, to z urzędu traﬁał do systemu małych
gospodarstw albo inny przypadek, gdy ktoś miał dużo
więcej nawet 200 ha, ale nie
chciał uczestniczyć w zazielenieniu, w dywersyﬁkacji,
w rozpisywaniu struktury
zasiewów i w innych wymogach, mógł natomiast zaznaczyć przy składaniu wniosku
o płatności bezpośrednie
za rok 2015, że przystępuje
do systemu małych gospodarstw. Decydował się w ten
sposób na uproszczony sposób otrzymywania płatności
obszarowych i na stawkę
minimalną wynoszącą 1250
euro.
— Czy jest przewidziane, że
ponownie będzie możliwość
przystąpienia do systemu?
— Nie. Było to tylko w roku
2015, kiedy jednorazowo rolnicy mogli przystąpić do systemu małych gospodarstw
i zrobiło to w woj. warmińsko-mazurskim ponad 600 osób.
Można jednak w kolejnych
latach wystąpić z systemu
i wrócić do ogólnie obowiązujących płatności obszarowych
spełniając szereg wymogów.
W tym roku możliwość taka
jest do 30 września. Obecnie
w naszym województwie w systemie ﬁguruje około 570 gospodarstw.

dr Marcinem Kazimierczukiem, zastępcą dyrektora
WMOR ARiMR w Olsztynie
Fot. ARiMR

— Specjalnie dla tej grupy
rolników stworzono nowe
działanie. Jaki jest jego cel?
— Dla rolników, który przystąpili do systemu małych
gospodarstw uruchomiono
nowe działanie „Płatności
na rzecz rolników kwaliﬁkujących się do systemu dla
małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, które ma na celu rezygnację z produkcji rolnej
i trwałe przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi.
Już w zeszłym roku jesienią
był pierwszy nabór, w którym
10 osób zadeklarowało trwałe przekazanie ziemi, z czego
ostatecznie procedowane jest
8 wniosków o płatność. W tym
roku we wrześniu zbliża się
drugi nabór, do którego teraz
chcemy rolników zachęcić.
Limit środków na to działanie
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 wynosi 130 mln euro.
— Dlaczego taka propozycja
właśnie dla tej grupy rolników?
— Małe gospodarstwa nie
są gospodarstwami towarowymi, czyli zazwyczaj nie zarabiają na utrzymanie swoich
właścicieli. Dzisiaj żyć z kilku
hektarów jest raczej trudno.
Stąd też w obecnej sytuacji,
kiedy jedni posiadają małe
gospodarstwa, które nie są

gospodarstwami
towarowymi i są tacy, którzy wiążą
swoją przyszłość z rolnictwem
a brakuje im ziemi, stworzono
mechanizm ułatwiający powiększanie areałów, a przede
wszystkim wspierający odejście z rolnictwa tym niezdecydowanym. To działanie
ma za zadanie, aby te dwie
grupy ze sobą spotkały się,
żeby zachęcić właścicieli małych gospodarstw do trwałego
przekazania w formie umowy
kupna-sprzedaży, czy w formie darowizny ziemi na rzecz
innego rolnika — zawodowo
aktywnego rolnika lub młodego człowieka np. syna albo
córki, czyli przyszłego rolnika.
To zabezpieczenie areału dla
tych, którzy chcieliby rozwijać
swoją działalność rolniczą.
— To będzie już drugi nabór,
a jak wypadł poprzedni?
— W tamtym roku był
pierwszy nabór z tego działania. Pełna nazwa to poddziałanie 6.5 „Płatności na rzecz
rolników kwaliﬁkujących
się do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.
W 2015 roku niestety działanie nie cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Chcielibyśmy nagłośnić i przybliżyć program. Uważamy, że
przyczyną było to, że działanie nie było skomunikowane z innymi mechanizmami
ﬁnansowymi PROW, przede
wszystkim z działaniem, które nazywa się „Ułatwianie
startu młodym rolnikom”.
Teraz od 25 września do
24 października mamy drugi
nabór wniosków, natomiast
na początku przyszłego
roku zgodnie z aktualnym
harmonogramem PROW
2014-2020
zapowiadany
jest nabór z mechanizmu
„Ułatwianie startu młodym
rolnikom”. Taki montaż
dwóch działań powoduje,
że jedni będą załatwiać formalności, przekazywać swoje gospodarstwo mieszcząc
się w ustalonych terminach,
a drudzy, mówię o młodych
rolnikach, będą na początku
roku nabywać gospodarstwo,
złożą wniosek o pomoc ﬁnansową i otrzymają premie dla

młodego rolnika w wysokości
100 tys. złotych. To jest jeden
z elementów, który mamy
nadzieję, będzie skutkował
większym zainteresowaniem
naborem wśród wskazanej
grupy rolników.
— Co jest kolejnym elementem tej układanki?
— Kolejną zachętą jest to,
że beneﬁcjenci, którzy będą
chcieli trwale przekazać
gospodarstwo będą mogli
być beneﬁcjentami innego
działania w ramach PROW
2014-2020, mowa tu o „Premii na rozpoczęcia działalności pozarolniczej”. Czyli, jeśli
ktoś chce przestać prowadzić
działalność rolniczą, wie, że
może przekazać gospodarstwo innemu rolnikowi i za to
może otrzymać odpowiednią
gratyﬁkację, to jednocześnie
może być w przyszłości beneﬁcjentem działania premiowego i założyć własny biznes,
który przyniesie mu dochód
poza rolnictwem. Tak to
ma działać.
— Czy jeśli rolnik jest w systemie małych gospodarstw,
to musi przekazać gospodarstwo?
— Nie, nie musi. Może. To
nie jest przymus. Może kontynuować swoją przygodę
z rolnictwem. Pytanie po co,
skoro to nie przynosi dochodów. Natomiast, jeśli ktoś
ma już swoje lata, ma zamiar
przejść na emeryturę albo
nie wiąże swojej przyszłości
z ciężką pracą na roli i chce
przewartościować swoje życie, to to działanie pomoże
mu podjąć decyzję, bo będzie
mógł przekazać swoje gospodarstwo, otrzymać za nie pieniądze albo darować synowi
czy córce i otrzymać z góry
jednorazowo kwotę dopłat
na to gospodarstwo należnych
do 2020 roku, według stawki
naliczonej na jego gospodarstwo w 2015 roku. Czyli w tym
roku to czterokrotna kwota
120 procent należnych płatności bezpośrednich (rocznie
1500 euro), jednak w maksymalnej kwocie wynoszącej
równowartość do 6000 euro.
— To dodatkowy zastrzyk
finansowy na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej.

Od 25 września do 24 października 2017 r. dobędzie się drugi nabór
„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych
zali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” Fot. Anna Uranowska
— Tym bardziej może on
być zwiększony o to, że ktoś
może wystartować w ramach
działania premia na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” lub starać się o „Premię
na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej”. W obydwu
przypadkach to 100 tys. złotych bezzwrotnej premii, czyli
dodatkowa zachęta.
— Kto może być beneficjentem działania?
— To musi być osoba, która
przede wszystkim jest wpisana do ewidencji producentów
rolnych, musi być pełnoletnia, musi uczestniczyć w systemie dla małych gospodarstw. To musi być osoba,
która przekaże gospodarstwo
rolne w sposób trwały innemu
rolnikowi, który jest osobą
ﬁzyczną, albo osobą prawną,
albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na
własny rachunek działalność
rolniczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zobowiąże się, że będzie prowadzić
działalność rolniczą w gospodarstwie
utworzonym
w wyniku powiększenia areału przez okres co najmniej
5 lat. Kolejnym warunkiem

dotyczącym beneﬁcjenta tego
działania jest to, że po przekazaniu ziemi nie będzie on
prowadził działalności rolniczej przez 5 lat i najważniejszy warunek, że osoba, która
przekazuje to gospodarstwo
ma także obowiązek wyjścia
z systemu ubezpieczeń KRUS.
Warunkiem koniecznym do
przyznania pomocy jest również to, aby powierzchnia
utworzonego z przekazanych
gruntów gospodarstwa była
równa co najmniej średniej
powierzchni gospodarstwa
rolnego w kraju. W 2016 roku
to 10,56 ha. Natomiast w województwach, gdzie średnia
wojewódzka przekracza średnią krajową, powierzchnia ta
musi odnosić się do średniej
powierzchni wojewódzkiej
gospodarstw, czyli w przypadku woj. warmińsko-mazurskiego musi wynosić co
najmniej 22,70 ha.
— Jak wyglądają zasady
przyznawania pomocy?
— W przypadku przyznawania pomocy, tak jak w innych działaniach, mamy do
czynienia z listą rankingową.
Najpierw oceniamy wniosek
od strony formalnej. Jeżeli
spełnia wymogi formalne to

224717otbr-a-6x1-M

WRZESIEŃ 2017

AKTUALNOŚCI

3r

ARiMR rozszerza zakres swoich działań

Przejęcie zadań z ARR
od 1 września 2017 r.
Anna Uranowska

a.uranowska@rolniczeabc.pl

wniosków w ramach działania
gospodarstw, którzy trwale przekaprzydzielamy punkty. Punkty są przyznawane według
trzech głównych kryteriów.
Po pierwsze opłaca się przekazywać większy areał — im
większy areał przekazujemy,
tym więcej punktów możemy
dostać. A od strony otrzymującego opłaca się mieć mniejsze gospodarstwo — jeżeli
ten, który otrzymuje ziemię
ma mniejsze gospodarstwo,
to dostaje więcej punktów.
I opłaca się też być młodym
człowiekiem, ponieważ mamy
dodatkowe punkty dla młodego rolnika — dla osoby, która
nie ukończyła 40 roku życia.
Minimalna ilość punktów
w nowym naborze to 2 punkty.
— Jakie są poszczególne kroki?
— Najpierw jest wniosek
o pomoc ﬁnansową, później
jest decyzja. W decyzji jest
wskazane, że można przystąpić do etapu sprzedaży
lub bezpłatnego przekazania
gospodarstwa, potem wystąpienia z KRUS — wszystko
we wskazanym w decyzji
okresie. W dalszej kolejności
należy złożyć wniosek o płatność, co poskutkuje wypłatą
środków na konto byłego już
rolnika. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć
osobiście lub przez osobę
upoważnioną w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze
względu na miejsce położenia
gospodarstwa wnioskodawcy.
Można wysłać go również listem poleconym.

Rolnicy, którzy dotychczas
korzystali z pomocy oferowanej przez Agencję Rynku
Rolnego, od 1 września 2017
roku będą załatwiali swoje
sprawy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa lub
w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Z początkiem września
rozpoczął swoją działalność
KOWR, który powstał z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych z Agencją Rynku
Rolnego. Dotychczasowe zadania realizowane przez ARR
zostały podzielone między
powołany KOWR, a część weszło w zakres działań ARiMR
— obecnie jedynej w Polsce
agencji płatniczej środków
unijnych dla rolnictwa. — Mechanizmy ﬁnansowe Wspólnej
Polityki Rolnej, czyli instrumenty pomocowe związane
z funduszami unijnymi zostały
przekazane do ARiMR. W tej
sytuacji Agencja jest obecnie
największą agencją płatniczą
w Unii Europejskiej. W innych
państwa Unii poszczególne regiony mają swoje agencje płatnicze. Tak jest we Włoszech,
Niemczech. My natomiast
jesteśmy państwem unitarnym, a nie federacyjnym, stąd
też mamy centralną agencję
dla całej Polski, bez rozbijania na poszczególne regiony
— wyjaśnia dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora
WMOR ARiMR w Olsztynie.

Jakie zadania
przejmuje ARiMR?
To tzw. Pakiet Hogana, który
jest nadzwyczajną pomocą dla
producentów mleka, a także
dla rolników z innych sektorów hodowlanych. Oprócz tego
ARiMR ma teraz pod opieką
pomoc związaną z embargiem
rosyjskim na polskie produkty
przeznaczoną dla producentów owoców i warzyw, a także
tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach
hodowlanych, związaną np.
z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Dużą grupą przejętych działań jest opieka nad grupami
producentów rolnych. — Do
tej pory grupy producenckie
i organizacje producentów oraz

Od 1 września 2017 r. ARiMR ma pod opieką m.in. tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych Fot. ARiMR
ich zrzeszenia w sektorze owoców i warzyw, sektorze mleka
oraz sektorach innych niż
wymienione były uznawane
przez Agencję Rynku Rolnego,
natomiast kwestie wsparcia
ﬁnansowego po uznaniu grupy prowadziły do 2015 roku
urzędy marszałkowskie danego województwa, a od 2016
już ARiMR. Jednak rozłożenie
obsługi między dwie instytucje
ciągle powodowało dodatkowe
utrudnienia dla interesantów.
Tak samo było w przypadku
grup i producentów rolnych
i ich związków. Teraz będzie to
skumulowane w jednej instytucji, co zapewne uprości całą
procedurę pomocy — wyjaśnia

zastępca dyrektora WMOR
ARiMR w Olsztynie.
Oprócz tego do biur powiatowych wchodzi zadanie związane z dopłatami do materiału
siewnego. — To działanie do
biur powiatowych wchodzi
od 2018 roku, czyli kampania
2017 roku została rozpoczęta
przez ARR i tam zostanie zakończona, natomiast w przyszłym roku już od stycznia
wnioski będą przyjmowane w biurach powiatowych
ARiMR. Wszystko po to, żeby
uprościć formalności i ułatwić
pracę rolnikom minimalizując ich czas spędzony w urzędach — zapewnia dyrektor
Marcin Kazimierczuk.

REKLAMA

Wszystkim Rolnikom i Gospodarzom
życzymy radosnego świętowania
i dziękczynienia za zebrane plony.
Niech trud włożony w uprawę ziemi
teraz daje w pełni zasłużone uczucie satysfakcji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wspiera polskie rolnictwo.
Za pośrednictwem ARiMR
województwo warmińsko-mazurskie
otrzymało już ponad 16 miliardów złotych!
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Jest rozporządzenie

Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich. 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 74/2017.
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” 11 października 2017 roku.

Panowie
46-60 LAT
WRAŻLIWY
48-letni kawaler, bez zobowiązań i nałogów, z własnym M, dobrze sytuowany,
pragnie poznać wrażliwą panią.
ZADBANY
Wolny, zaradny, bez zobowiązań, bez
nałogów, spokojny, niezależny finansowo i mieszkaniowo, pozna szczupłą,
atrakcyjną panią, z okolic Ostródy lub
Olsztyna.
Z OKOLIC OLSZTYNKA
(52/180) Rozwiedziony, kulturalny,
spokojny, bez nałogów i zobowiązań,
pozna miłą, sympatyczną, w miarę
szczupłą panią z okolic Olsztynka. Cel
— stały związek.

WE DWOJE NR 74/2016

NIEPALĄCY
(56/176) Wolny, bez nałogów, niezależny mieszkaniowo i finansowo, nie
szukam przygód lecz stałego związku,
jestem emerytem. Pani mogłaby
u mnie zamieszkać.
POGODNY
(58/185/93) Bez nałogów, poszukuję
bratniej duszy. Jeżeli czujesz się
samotna napisz do mnie, razem jest
weselej. Poznam panią chętnie z okolic
Braniewa. Cel — przyjaźń lub stały
związek.
POWYŻEJ 60 LAT
WODNIK
(63/173/85) Samotny wdowiec,

niezależny mieszkaniowo i finansowo,
zmotoryzowany, bez nałogów. Jestem
czuły i opiekuńczy.
WOLNY EMERYT
(68/174/73) Kochający zwierzęta,
naturę, lubię prace na działce, jestem
zmotoryzowany, poznam szczupłą
panią, w wieku do 62 lat, z okolic
Elbląga chociaż niekoniecznie.
SAMOTNY Z OLSZTYNA
(65/174/65) Bez nałogu, niezależny
finansowo i mieszkaniowo, zadbany,
kulturalny o dobrym sercu, bez
zobowiązań, wykształcenie średnie
techniczne. Poznam panią w celu założenia stałego związku, pełnego uczuć,
miłości, czułości, serdeczności.

Zaliczki dla rolników
od 16 października
Dariusz Kucman

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W końcowej fazie procedowania jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa
i rozwoju wsi w sprawie
zaliczek na poczet płatności
bezpośrednich za 2017 r.
Wkrótce dokument zostanie
podpisany przez szefa resortu.
Zgodnie z zapowiedziami,
zaliczki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła wypłacać od 16 października.
W projekcie rozporządzenia
potwierdzono także, że ich
wysokość wyniesie — podobnie jak w zeszłym roku,
kiedy uruchomiono je po raz
pierwszy — 70 proc. danej
należnej płatności.
Zgodę na maksymalny dopuszczony unijnym prawem

poziom zaliczek wydała Komisja Europejska z uwagi na
niekorzystne dla rolników
zjawiska atmosferyczne, jakie
wystąpiły w Polsce.
„W I połowie 2017 r. znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła
trudności ekonomicznych,
w szczególności w związku
z wystąpieniem przymrozków wiosennych, suszy oraz
zagrożeń
epizootycznych,
które w istotny sposób wpłynęły na pogorszenie zdolności
gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty
zaliczek na poczet płatności
bezpośrednich za 2017 r.” —
czytamy w uzasadnieniu do
projektu rozporządzenia,
znajdującego się już w fazie
opiniowania.
Warto dodać, że jesienne zaliczki na pewno będą też bar-

Zgodnie z zapowiedziami,
zaliczki na poczet płatności
bezpośrednich za rok 2017
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
będzie mogła wypłacać
od 16 października
Fot. Zbigniew Woźniak

dzo ważnym zastrzykiem gotówki dla wielu gospodarstw
poszkodowanych w wyniku
przejścia przez Polskę w sierpniu nawałnic.

REKLAMA

Panie
46-60 LAT
59 LAT Z OSTRÓDY
Wolna, uczciwa, bez nałogów,
o dobrym sercu, pozna pana spokojnego, bez nałogów, uczciwego,
dobrego człowieka. Mile widziany pan
wdowiec. Jestem domatorką. Cel —
stały związek.
POWYŻEJ 60 LAT
PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
61-letnia wdowa, na emeryturze,
mieszkająca na wsi, pragnie poznać
pana po 60-tce. Nie mam żadnych
zobowiązań lecz dobre serce, które

potrafi kochać.
WDOWA Z OKOLIC JONKOWA
(62/162) Niepaląca, emerytka, własne
M, z małą posiadłością, poznam
pana zmotoryzowanego, uczciwego,
spokojnego charakteru, zaradnego,
opiekuńczego. Cel — przyjaźń lub
stały związek.
Z OKOLIC ŚWIĘTAJNA
(62/164/65) Wdowa, na emeryturze,
bez zobowiązań, własne M, bez nałogów, poznam pana do 70 lat, chętnie
zmotoryzowanego, bez nałogów.
WAGA
Po 60-tce, jestem jesienną wagą,

e dwoje

Nr 74/2017
hasło

poszukuję przyjaciela, który będzie ze
mną na długie jesienne wieczory, ale
musi być optymistycznie nastawiony
do życia. Jestem zmotoryzowana
i pracująca.
Z OKOLIC OLSZTYNA
75-letnia emerytka, z okolic Olsztyna,
niezależna, samotna, pozna wdowca
uczciwego, o dobrym sercu.
SKORPION
Wdowa. Mieszkam w Olsztynie —
mieszkanie własnościowe. Szukam
pana o dobrym sercu, któremu tak
jak mi dokucza samotność. Napisz,
proszę, czekam.

imię i nazwisko ...............................................................................................................
adres................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia..................
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Powyższe dane do wiadomości redakcji

własnoręczny podpis
1117otbp-i-P

I N F O R M AC J E , P O R A DY I O G ŁO S Z E N I A

z branży rolniczej
ZAJRZYJ NA WWW.
1217otbp-a -P

31617mrwm-a -P

WRZESIEŃ 2017

PRODUKCJA ROŚLINNA

5r

Sama dobra odmiana nie gwarantuje plonu

Ziarniak nie powinien być sam
Wybierając odpowiednią odmianę rolnicy kierują się takimi
kryteriami jak plonowanie i mrozoodporność. Polskie warunki
nauczyły nas jednak, że zazwyczaj odmiany o najwyższym
potencjale plonotwórczym mają słabą mrozoodporność, ale
czy jesteśmy tu bezradni? Z pomocą może przyjść skuteczne
zaprawianie materiału siewnego.
Zaprawianie ziarna, nasion
jest koniecznym i powszechnym zabiegiem proﬁlaktycznym w ochronie roślin, jednocześnie najbezpieczniejszym
dla środowiska, wpisującym
się w integrowaną ochronę
roślin.

Nawozy, stymulatory
wzrostu i fungicydy
Zaprawianie nasion ogranicza rozwój chorób, które
w późniejszym okresie spowodowałyby duże straty
w plonie. Zabieg ten pozwala
na uzyskanie wyższego plonu
w stosunku do niezaprawionego materiału siewnego.
Popularne staje się także stosowanie wszelkich dodatków
do zapraw chemicznych, czyli
preparatów poprawiających
zdolność kiełkowania, takich
jak sprawdzone stymulatory
oraz odżywiające siewki i mło-

EKSPERT RADZI:

de rośliny — nawozy donasienne. Zaletami tej metody
są: duża skuteczność, łatwość
wykonania zabiegu oraz małe
zużycie preparatów, wpływające na niski koszt zaprawiania. Do zalet należy również
zwykle dość długi okres działania zaprawy, co determinuje
ich lepszą skuteczność.

Ważne poprawne
zaprawianie nasion
Współcześnie stosowane
zaprawy nasienne skutecznie
zabezpieczają rośliny również
przed patogenami znajdującymi się w glebie. Istnieje
kilka dróg zarażenia młodych
roślin grzybami chorobotwórczymi. Na powierzchni ziarniaków przenosi się np.: zgorzel siewek. Z kolei wewnątrz
ziarna lub pod okrywą nasienną występuje pasiastość
liści jęczmienia, plamistość

siatkowa liści, głownia pyląca pszenicy, głownia zwarta
owsa. Dlatego tylko właściwie
zastosowana zaprawa może
zapobiec infekcji przez grzyby
znajdujące się na powierzchni ziarna, pod jego okrywą
nasienną lub wewnątrz, np.
w okolicy zarodka.
Poprawne zaprawienie i odpowiednie przechowywanie
zaprawionego
materiału
rozmnożeniowego nie niesie
z sobą ryzyka utraty zdolności
kiełkowania nasion.

Zmniejsza też stres
chemiczny
Ważne jest również by materiał siewny pochodził ze
sprawdzonego źródła, najlepiej materiał kwaliﬁkowany.
Możliwe jest jednak osłabienie dynamiki kiełkowania,
a co za tym idzie, opóźnienie
wzrostu i rozwoju siewek, dla-

Zaprawianie ziarna jest koniecznym i powszechnym zabiegiem profilaktycznym w ochronie roślin,
jednocześnie najbezpieczniejszym dla środowiska, wpisującym się w integrowaną ochronę roślin
Fot. Beata Szymańska

tego ważne jest stosowanie
preparatów zmniejszających
reakcję kiełkujących roślin na
stres związany z działaniem
środków chemicznych. Ważne
również staje się pobudzanie
wzrostu siewek poprzez stosowanie wszelkiego rodzaju
stymulatorów już w czasie
kiełkowania (wzrostu korzonka i części nadziemnej rośliny). Zaprawianie ziarna z zastosowaniem dodatkowych
preparatów powoduje również lepszą zimotrwałość ro-

ślin ozimych, poprzez silniejsze i lepiej odżywione rośliny,
które są zdolne do przeżycia
w ciężkich zimowych warun-

kach oraz zwiększenie ich
odporności na warunki stresowe podczas kiełkowania jak
i w czasie dalszego wzrostu.

REKLAMA

JAK ZAPEWNIĆ DOBRY START ROŚLINOM

W nowoczesnym rolnictwie
często zapominamy o naturalnych siłach drzemiących
w roślinie i w czasie jej
wzrostu aplikujemy wiele
różnych specyfików, aby
osiągnąć pożądany cel tj.
wysoki plon, nie zawsze kierując się rozsądkiem i opłacalnością ekonomiczną.
Zaprawianie ziarna jest jednym
z podstawowych zabiegów wykonywanych przed wysiewem.
Popularne staje się także stosowanie wszelkich dodatków do
zapraw chemicznych, tzn. preparatów poprawiających zdolność
kiełkowania, jak stymulatory.
Zaletami tej metody są: duża
skuteczność, łatwość wykonania zabiegu oraz małe zużycie
preparatów, wpływające na niski
koszt zaprawiania. Doskonałym
preparatem jest Nano-Gro®
Forte Superstart. Jest to w pełni
organiczny i bezpieczny produkt,
który zastosowany do zaprawiania nasion zapewnia roślinie
lepsze warunki wzrostu już na

starcie, czyli w fazie kiełkowania.
Nowoczesna i unikalna formuła
preparatu zastosowanego na
materiale siewnym powoduje
uwolnienie naturalnego potencjału rośliny, która wykorzystuje
maksymalnie jej zapisany genetycznie potencjał.
Preparat Nano-Gro® Forte
Superstart jest oparty na unikalnej technologii, dzięki czemu
składniki aktywne preparatu
po zaaplikowaniu na okrywę
nasienną wnikają bezpośrednio do komórek i tam działają
na wyzwolenie naturalnej siły
rośliny do wzrostu.
Nasiona zaprawiane preparatem
szybciej i skuteczniej kiełkują,
nawet w niekorzystnych warunkach glebowych i pogodowych
(susza, zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury).
Preparat wnikając do rośliny
powoduje uruchomienie jej
naturalnego systemu obronnego
poprzez wytwarzanie większej
ilości substancji zapasowych
(cukrów), białek oraz natural-

nych hormonów.
Stymulacja Nano-Gro® Forte
Superstart poprzez zaprawianie
rozgrywa się w trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna
to stymulacja rozwoju systemu
korzeniowego wraz z strefą
włośnikową. Druga z nich to
stymulacja części nadziemnej.
Trzecia płaszczyzna to stymulacja odporności roślin. Jest
to niezwykle istotne, ponieważ
prawidłowo rozwinięta roślina
to przede wszystkim dobrze
odżywiona a co za tym idzie
bardziej odporna na choroby
i warunki stresowe. W efekcie
rolnik otrzymuje wysoki i dobrej
jakości plon, w Polsce średnio
ok. 0,7 t więcej z ha pszenicy,
co przekłada się na czysty zysk.
Należy również wspomnieć
o innych oszczędnościach,
ponieważ rośliny zdrowe i silne
wymagają mniejszych nakładów
na ochronę przeciwko chorobom i szkodnikom, a doskonale
rozwinięty ich system korzeniowy pomaga wykorzystać w pełni

dr Anna Magdalena
Ambroszczyk, Uniwersytet
Rolniczy Kraków
Fot. Archiwum prywatne

składniki odżywcze, więc
kolejna oszczędność to mniejsze
dawki nawozu jakie stosujemy
w uprawie.
dr Anna Magdalena Ambroszczyk,
UR Kraków

Kontakt z doradcą
firmy Agrarius
mgr inż. Maria Magdalena
Kasińska
tel. 722 132 309
e-mail: m.kasinska@agrarius.eu
207417OTBR-D -O
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Harmonogram PROW 2014-2020

Dotacje na maszyny? Nabór w I kwartale 2018 r.
Dariusz Kucman

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zaktualizowało niedawno harmonogram
planowanych do uruchomienia
do końca 2018 r. naborów
wniosków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Przedstawiamy
terminy tych najważniejszych
dla rolników.
Na wrzesień br. zaplanowano trzy takie nabory wniosków
o doﬁnansowanie. Jeden dotyczy kwestii ochronnych dla produkcji. Chodzi o poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w środki
zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof” —
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.
Nabór ruszył 4 września. Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR
(w oddziałach regionalnych oso-

EKSPERT RADZI:

biście, pocztą bądź za pośrednictwem biur powiatowych)
wnioski o przyznanie pomocy
na odtworzenie zniszczonych
składników gospodarstwa do
18 dnia bieżącego miesiąca.
W związku m.in. z nawałnicami, które w sierpniu dotknęły
Polskę — jak zapewnia ARiMR
— w tym roku przewidywane są
kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. „Planuje się, że
będą one ogłaszane cyklicznie
tak, aby umożliwić ubieganie
się o pomoc ﬁnansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych
kataklizmach. Zatem rolnicy,
którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli
ubiegać się o pomoc w kolejnym” — zapewnia Agencja.
Wsparcie dotyczy strat (co
najmniej 30 proc. średniej
rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, potwierdzonych
przez komisję powołaną przez
wojewodę) spowodowanych
przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych:
powódź, deszcz nawalny, suszę,
przymrozki wiosenne, ujemne

skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad,
huragan, uderzenie pioruna.

Na grupy producentów
Drugi nabór jest związany
z poddziałaniem „Płatności na
rzecz rolników kwaliﬁkujących
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi” — typ operacji „Płatności dla rolników
przekazujących małe gospodarstwa”. Przyjmowanie wniosków
odbędzie się tu w dniach od 25
września do 24 października.
Natomiast od 28 września do
27 października rolnicy będą
mogli ubiegać się o kasę w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach
rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.
Co ciekawe, wszystkie te trzy
nabory są również zaplanowane
na trzeci kwartał roku 2018.
Wracając jednak do tego roku,
na październik br. (ale także na
II i IV kw. 2018 r.) przewidzia-

no przyjmowanie wniosków
o wsparcie przy być może kluczowym dla przyszłości wielu
gospodarstw działaniu. To
„Tworzenie grup producentów
i organizacji producentów”, czyli
podmiotów, które z powodzeniem funkcjonują na Zachodzie, a w Polsce nadal należą
do rzadkości.
Październik br. będzie też czasem na realizację poddziałania
„Wsparcie na przystępowanie do
systemów jakości” — typ operacji
„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” (powtórka nastąpi wII iIV kw. 2018 r.).

Na zalesianie
i przetwórstwo
W nowym harmonogramie
PROW określono w dwóch
przypadkach konkretne terminy naborów na rok 2018. W zakresie „ochrony ekosystemów
i efektywnego gospodarowania
zasobami naturalnymi” odbędzie się on w dniach 15 marca — 15 maja (wnioski będzie
można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po
terminie, jednak za każdy dzień

roboczy opóźnienia, stosowane
będzie zmniejszenie płatności
w wysokości 1 proc. należnej
kwoty). W grę wchodzą tu
działania: „Inwestycje w rozwój
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” (premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
pierwsza premia pielęgnacyjna
do gruntów z sukcesją naturalną), „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo
ekologiczne” oraz „Płatności dla
obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”.
Natomiast w dniach 1 czerwca — 31 lipca 2018 r. będzie
można wnioskować o przyznanie wsparcia na zalesienie
w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych
i poprawę żywotności lasów”.
Jeśli chodzi o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” — typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, o doﬁnansowanie
rolnicy będą mogli się starać
w IV kwartale 2018 r. (zakłady
przetwórcze — w I kw.).

Dla młodych i na
modernizację
Bardzo „gorąco” zapowiada
się I kwartał przyszłego roku.
Wówczas należy się spodziewać
naborów na najpopularniejsze
wśród rolników obszary wsparcia PROW. I tak, ruszy przyjmowanie wniosków w ramach
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników” —
typ operacji „Premie dla młodych rolników”.
Będzie też można wystąpić
z wnioskiem w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach
wiejskich” — typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej” oraz poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz
rozwoju małych gospodarstw”
— typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (nie
dotyczy to gospodarstw, które
prowadzą produkcję trzody
chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby ASF).

JAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO OD SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ?

Marta Wieczorek-Kożuch,
dyrektor Oddziału Olsztyn,
Concordia Ubezpieczenia
Fot. Concordia Ubezpieczenia

Nawałnice, które przeszły przez Polskę 11 i 12
sierpnia br. zyskały już
swoje miejsce w polskiej
wersji Wikipedii. W ten
sposób przeszły niejako do
historii, ale niestety, skutki,
które spowodowały, długo
jeszcze będą odczuwalne
dla mieszkańców z terenów
dotkniętych tą tragedią.

W całej Polsce zniszczonych
zostało 72 tys. ha upraw. Tylko na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku nawałnicy
ucierpiały 2 tys. domów. W pierwszych godzinach po kataklizmie
110 tysięcy osób pozbawionych
było energii elektrycznej.
To wszystko spowodowało, że
światła ramp zostały skierowane

na ubezpieczenia. Ci, którzy
dysponowali polisą, mogli szybciej
przystąpić do prac budowlanych,
otrzymali środki na naprawy,
odbudowę, odtworzenie mienia.
Ci, którzy nie pomyśleli o tym
zawczasu — znaleźli się w jeszcze
trudniejszym położeniu.
Ubezpieczyciele uruchomili
procedury kryzysowe, aby w jak
najszybszym czasie dotrzeć z pomocą do najbardziej poszkodowanych. Przykładowo Concordia
Ubezpieczenia uruchomiła
uproszczoną ścieżkę likwidacji
szkód. Decyzje o wypłacie odszkodowania podejmowane były na
podstawie zgłoszenia telefonicznego lub mailowego, po dostarczeniu przez poszkodowanego
dokumentacji zdjęciowej. W takim
trybie, bez oględzin rzeczoznawcy,
rozpatrywanych było ok. 30 proc.
zdarzeń. Ubezpieczyciel wzmocnił
także pracę infolinii szkodowej.
Co ważne, przyjmował również
zgłoszenia zbiorowe od agentów,
którzy występowali w imieniu
klientów.
Doświadczenia, zwłaszcza te
trudne, są również lekcją na przyszłość. Jaką lekcją są doświadczenia sierpniowe w kontekście
ubezpieczeń? Kolejny raz okazało
się, że polisa ubezpieczeniowa, to
realna pomoc w obliczu skutków

nieprzewidzianych sytuacji.
— Dla rolników indywidualnych,
posiadających gospodarstwo
rolne, posiadamy w naszej ofercie
rozwiązanie w postaci produktu
— Concordia Agro. Dzięki niemu
rolnicy mogą spełnić nie tylko ustawowy obowiązek ochrony swojego
gospodarstwa, ale również — za
pomocą klauzuli „Moje gospodarstwo” — ubezpieczyć całą jego
zawartość, tj. zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy, a to wszystko bez konieczności
dołączania wykazu mienia —
wyjaśnia Marta Wieczorek-Kożuch
— dyrektor olsztyńskiego Oddziału
Concordii Ubezpieczenia.
I dodaje — Doskonałym rozwiązaniem jest też ubezpieczenie Agro
Dom, z wyborem jednego z 4
wariantów, w tym opcji prestiżowej, obejmującej wszystkie ryzyka
(All Risk). Z tą polisą chroniony
jest nie tylko dom, ale również
jego wyposażenie — np. meble,
sprzęt rtv — i stałe elementy,
m.in. instalacja grzewcza i wodno-kanalizacyjna. Poza szkodami
będącymi następstwem ryzyk
takich jak pożar, huragan, uderzenie pioruna, grad czy powódź,
można dodatkowo rozszerzyć
ochronę o szkody spowodowane
wandalizmem i pękaniem mrozowym. A co szczególnego daje

ubezpieczenie All Risk? Co nie jest
wyłączone — jest objęte ochroną!
Concordia zwraca przy tym
uwagę, że rolnik zawierający
ubezpieczenie Concordia Agro,
może także otrzymać wysokie
zniżki (do 50 proc. w OC Rolnika
i do 15 proc. w ubezpieczeniu
budynków), jeśli posiada inne
polisy w Concordii (np. ubezpieczenie upraw). Zniżki otrzyma
również wówczas, gdy zdecyduje
się na wykupienie ubezpieczeń
dobrowolnych (np. pakietu Moje
Gospodarstwo). I to nie koniec
promocji dostępnych w Concordii.
Od 16 sierpnia br. ubezpieczyciel
wprowadził 10-procentową zniżkę
na zakup ubezpieczenia życia —
Życie Casco, obowiązującą przez
cały okres ubezpieczenia, czyli
nawet przez 30 lat. Jest to produkt
typowo ochronny, zabezpieczający życie i zdrowie. Jego
fundamentem jest wariantowość,
czyli możliwość wyboru zakresu
w świadomy i zrozumiały sposób
(np. szerokiej ochrony aż 26
poważnych chorób czy precyzyjnie
wybranej ochrony przed chorobą
nowotworową), a także wysokich
sum ubezpieczenia — nawet do 1
mln zł. Promocja dostępna jest dla
wszystkich klientów posiadających
ubezpieczenie mieszkania (w polisie Concordia Plus lub Concordia

Dom) lub ubezpieczenie upraw.
W obliczu minionych wydarzeń
oraz aktualnych promocji, tym

bardziej warto zadbać o bezpieczeństwo finansowe i dzięki temu
spokojny sen.
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Przymrozki wiosenne

Ogromne straty na Mazowszu
Do 7 września komisje
szacujące na Mazowszu
szkody powstałe na skutek
przymrozków wiosennych,
odnotowały straty upraw na
łącznym obszarze 45 811,32
ha. — Zmarzły mi wszystkie
owoce. Warzywa musiałem
siać drugi, a nawet trzeci
raz — skarży się pan Marian, rolnik z Mławy.
Jak nam zdradza, uprawiane

przez niego wczesne odmiany jabłoni i śliw pomarzły
od razu. — Na tych późniejszych kwiaty sporadycznie się
utrzymały, ale po czasie i tak
wszystkie opadły. Pomarzły
też wszystkie grusze i orzechy włoskie. Pomimo wszelkich zabiegów, nic nie udało
się uratować. Same straty!
— ubolewa pan Marian. Wiosenne przymrozki dotknę-

ły też jego uprawy warzyw.
— Wczesne pomarzły wszystkie. Trzeba było je siać drugi
raz, a nawet trzeci. Skutek jest
taki, że powyrastały późno
i małe — mówi rolnik. Jak dodaje, dawno już nie było roku,
w którym poniósłby w swoich
uprawach tak znaczne straty.
Nie ustają prace komisji oceniających ubytki wuprawach na
obszarze regionu. — Do 7 wrześ-

nia br., Wojewoda Mazowiecki
powołał 164 komisje szacujące
szkody spowodowane przez
przymrozki wiosenne. Dotychczas 121 znich zakończyło pracę.
Z przekazanych przez komisje
danych wynika, że przymrozki
dotknęły uprawy na obszarze
45 811,32 ha — informuje Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.
Farmerzy, których uprawy

— Zmarzły mi wszystkie owoce. Pomimo wszelkich zabiegów,
nic nie udało się uratować — mówi pan Marian z Mławy
Fot. Krzysztof Napierski

ucierpiały na skutek niekorzystnego oddziaływania warunków atmosferycznych (nie
tylko przymrozków, ale też np.

przechodzących niedawno nad
Polską burz i huraganów), mogą
korzystać z szeregu form wsparcia, októrych piszemy poniżej. KN

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe
wymaga poniesienia kosztów
kwaliﬁkujących się do objęcia
wsparciem. Pomoc może być
przyznana, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy
sadów, lub zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych
zniszczonych w wyniku klęsk
żywiołowych. Maksymalna
kwota wsparcia, wynosi do
300 tys. zł lecz nie więcej niż
80 proc. kosztów kwaliﬁkowalnych.
Jeżeli zniszczony składnik
gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę
odszkodowania. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy
obowiązkowego ubezpieczenia
upraw, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, wówczas kwotę tej pomocy pomniejsza się o połowę.
Producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu
mogą ubiegać się o:
— Kredyty preferencyjne obrotowy i inwestycyjne.
— Udzielenie przez Prezesa
KRUS pomocy w formie odroczenia terminu płatności
składek i rozłożenia ich na
dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części
bieżących składek.
— Zastosowanie przez Dyrektora Generalnego KOWR,
odroczenia i rozłożenia na
raty płatności z tytułu umów
sprzedaży lub dzierżawy, a także umorzenia czynszu z tytułu
umów dzierżawy.

— Udzielenie przez wójtów,
burmistrzów lub prezydentów
miast ulg w podatku rolnym.
Natomiast rolnicy, w których
gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych powstały szkody w wysokości co najmniej 70 proc.
danej uprawy mogą składać
do ARiMR wnioski o udziele-
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nie pomocy w terminie 13-27
września 2017 r.
Stawki pomocy wynoszą:
— 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw
drzew owocowych
— 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw
krzewów owocowych i truskawek

Powyższa
pomoc
będzie udzielana:
— w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie wynoszą do 30 proc.
średniej rocznej produkcji;
— poza formułą de minimis,
jeżeli szkody w gospodarstwie
rolnym wynoszą powyżej 30
proc. średniej rocznej produkcji.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc.
dla rolników nieposiadających
polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni
upraw rolnych znajdujących
się w gospodarstwie.
mgr inż. Rafał Sobolewski, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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PRZYGOTOWANIE OZIMIN DO SPOCZYNKU ZIMOWEGO
– WPŁYW NATURALNYCH AMINOKWASÓW
WPolsce od 2010 roku mamy do czynienia zcoraz większym wzrostem świadomości rolników odnośnie zmożliwości jakie
daje stosowanie aminokwasów wpolowych uprawach zbóż.

Podczas Agro Show 2017 ceny promocyjne!
Zapraszamy na nasze
stoisko na Agro Show 2017
22-25 września,
Bednary koło Poznania,
SEKTOR A, droga zwiedzania 1,
STOISKO nr 8A

Nr rej. MRiRW S-518a/16

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku
z dużym nasileniem strat
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych uruchomiło
wiele form pomocy poszkodowanym rolnikom. Straty
w rolnictwie Warmii i Mazur
spowodowane wystąpienia
zjawisk klęskowych wyniosły
łącznie ponad 6,5 mln zł.
Najbardziej rolnikom dały się
we znaki przymrozki wiosenne które spowodowały straty
w około 100 gospodarstwach
na powierzchni około 2 tys.
ha — głównie w uprawach
drzew i krzewów owocowych.
Rolnicy, którzy ponieśli
straty w wyniku wystąpienia
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać w ARiMR w terminie
4-18 września 2017 r. wnioski o przyznanie pomocy na
odtworzenie zniszczonych
składników gospodarstwa.
Jest to wsparcie na operacje
typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”,
w ramach PROW 2014-2020.
O pomoc mogą ubiegać się
rolnicy, którzy w danym roku
kalendarzowym lub w roku
poprzednim ponieśli straty w wysokości co najmniej
30 proc. średniej rocznej
produkcji oraz jeżeli straty
dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie

Już tysiące rolników zdobyło doświadczenie oraz przekonało się do
stosowania aminokwasów podczas
pierwszych zabiegów wiosną, od
wznowienia wegetacji poprzez fazę
krzewienia aż do fazy kłoszenia zbóż.
Rolnicy ci już wiedzą, że zastosowanie aminokwasów daje roślinom
mniejszą podatność na wszelkiego
rodzaju stresy biotyczne iabiotyczne,
doskonały wigor, kondycję i zdrowotność, przez co plon jest wyrównany i dużo większy niż kontrolny
nawet okilka ton/ha (średnio od 1,5
do 3 ton/ha)!
Również można zauważyć, że rolnicy
interesują się coraz bardziej wpływem aminokwasów zastosowanych
na oziminach jesienią, w fazie ukorzeniania tj. 4-5 liści.

OTO, CO MOŻNA UZYSKAĆ,
STOSUJĄC PREPARATY
AMINOKWASOWE JUŻ NA JESIEŃ:
Zastosowanie aminokwasów wuprawach ozimin doskonale zwiększa siłę
i wigor roślin, dzięki czemu rośliny
budują większy i silniejszy system
korzeniowy. Siłę oddziaływania ami-

nokwasów mierzy się poprzez obserwację systemu korzeniowego roślin.
Efekty można zaobserwować już
po ok. 5-10 dniach od zastosowania
aminokwasów. U zbóż potraktowanych aminokwasami obserwuje się
bardziej rozbudowany system korzeniowy, długie, głęboko sięgające
korzenie (sięgające głębiej od roślin
kontrolnych nawet o 20 cm, gdzie
korzenie w kontroli mają tylko po
ok. 5-8 cm długości). Przypomnijmy,
że aminokwasy powinno się stosować w fazie 4-5 liści. Dodatkowym
efektem zastosowania aminokwasów
jesienią jest pogrubienie szyjki korzeniowej, łodygi oraz pogrubienie
liści. Energia zakumulowana w takiej roślinie doskonale przygotowuje
zboża do przezimowania oraz daje
siłę iwigor, dzięki czemu rośliny lepiej przezimują awiosną mają lepszy
start podczas wznowienia wegetacji.
Rośliny lepiej ukorzenione są mniej
podatne na stres związany zewentualnym niedoborem lub nadmiarem
wody oraz lepiej iwięcej przyswajają
składników pokarmowych zawartych
wziemi.

tel.: +48 34 366 54 49, e-mail: info@agro-sorb.com
54817otbr-f-M
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Pogoda nie ułatwia zasiewów roślin ozimych

Mokro, chłodno i brak materiału siewnego
Choć w kalendarzu mamy
połowę września i teoretycznie zasiewy zbóż ozimych
powinny być na półmetku
w praktyce wygląda to całkiem inaczej. Od dłuższego
czasu w województwie warmińsko-mazurskim padają
deszcze, które skutecznie
blokują wszystkie działania
polowe.

Od dłuższego
czasu
w województwie
warmińskomazurskim
padają deszcze,
które skutecznie
blokują wszystkie
działania polowe.

dr inż. Monika Kopaczel-Radziulewicz

m.radziulewicz@rolniczeabc.pl

Krótkotrwałe
przerwy
w opadach nic nie dają, bo dopóki pola nie obeschną nie ma
szans na wejście maszyn. Są
jeszcze gospodarstwa, w których rolnicy muszą wybierać,
czy kończyć żniwa, czy w ostatnich terminach siać rzepaki.
Według danych szacunkowych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie do
1 września 2017 zasiano
51 790 ha rzepaku ozimego,
co stanowi 91,1 proc. całkowitej powierzchni zasiewów
rzepaku planowanej na ten
rok. W uprawie rzepaku jak
co roku w czołówce są: powiat bartoszycki, kętrzyński,
ostródzki i olsztyński. Jeżeli chodzi o odmiany to jest
w czym wybierać. W tym roku
zanotowano rosnącą sprzedaż
odmian rzepaków odpornych
na kiłę kapusty.

SY Alister to pierwsza zarejestrowana odmiana odporna
na kiłę kapusty w Polsce, nowych odmian przybywa, ale
Alister wciąż jest w czołówce.
Powodów jest kilka. SY Alister to nie tylko odporność
na kiłę, to również wysoki
poziomem tolerancji na suchą zgniliznę kapustnych
oraz dobra odporność na wyleganie. Poza tym z powodzeniem odmiana ta uprawiana
jest na stanowiskach mniej
zasobnych i charakteryzuję

mii i Mazur udało się zebrać
około 90 proc. plonów. Jedynie w przypadku jęczmienia
ozimego żniwa zakończyły
się w 100-procentach. Lepiej
sytuacja wygląda na Mazowszu. Tam, dzięki lepszej pogodzie żniwa mogły zacząć się
wcześniej niż na Warmii i Mazurach czy Suwalszczyźnie
i przebiegały również sprawniej.
Niestety przez ostatnie
dni rolnicy mimo szczerych
chęci nie mogą wjechać na
pola. Wszystko ze względu
na kiepską pogodę. — Ostatnie dane nie uległy zmianie
w stosunku do tych z początku września ze względu na
warunki pogodowe jakie panowały w naszym województwie. Meldunki powiatowe
wskazują zarówno na brak
koszenia oraz brak zasiewów
w ubiegłym tygodniu — in-

formuje Barbara Skowronek,
Kierownik Działu Technologii
Produkcji Rolniczej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Takie głosy słychać od
samych rolników, którzy
w ostatnim czasie dziękują
za plony podczas gminnych
czy diecezjalnych dożynek.
— U mnie żniwa już się zakończyły, ale u niektórych
sąsiadów miejscami zboże
jeszcze stoi. Pod względem
zbiorów rok był trudny. Były
deszcze, wilgotne powietrze,
ziarno słabo schło i był problem z wjechaniem na pole.
Zwłaszcza na ciężkich ziemiach — mówi Antoni Rozłucki, gospodarz z powiatu ełckiego.
Wysokość zbiorów powinna
zadowolić większość rolników. W przypadku rzepaku

Fot. Anna Uranowska

Kiła kapusty spędza sen
powiek wielu rolnikom,
niestety urozmaicanie płodozmianu nie jest naszą
mocną stroną. Najczęściej
ze względów ekonomicznych nie możemy sobie
pozwolić na pełny płodozmian. A rozprzestrzenianiu się kiły sprzyja uprawa
w monokulturze, ograniczona ilość uprawek pożniwnych, przedsiewnych oraz

nieuregulowane pH gleby.
Choroba rozprzestrzenia się
bardzo łatwo, między innymi
poprzez przenoszenie zakażonych resztek gleby na maszynach i narzędziach rolniczych, oponach, obuwiu czy
oborniku, nawet wraz z wodą
gruntową i deszczem.
A największym problemem
jest to, że kiły kapusty nie
można zwalczać chemicznie.
Rolnicy ratują się wysiewając
odmiany o podwyższonej odporności, bo nie ma w zasa-

dzie innych metod walki z tą
chorobą. Stosowanie odmian
odpornych na kiłę jest rozsądnym rozwiązaniem, mimo
tego, że nasiona są droższe
to w wielu gospodarstwach
jest to ekonomicznie uzasadnione. Rolnicy robią wszystko
żeby nie dopuścić do zainfekowania kiłą. W tym sezonie
dużą popularnością cieszyły
się sprawdzone odmiany odporne na kiłę SY Alister F1,
Mendelson F1 oraz odmiana
DK Platinium.

Zboża ozime
jeszcze nie wysiane
Jeżeli chodzi o zboża ozime to zaplanowane zasiewy
na jesień 2017 to łącznie
240 141 ha. Dwa wiodące
w województwie zboża ozime, czyli pszenica i pszenżyto, zajmą łącznie ponad 83
proc. całkowitej powierzchni
zasiewu zbóż ozimych. Z czego królowa zbóż — pszenica,
zajmować będzie ponad 52,0
proc. powierzchni, natomiast
pszenżyto ozime 31,4 proc.
Najmniejszym zainteresowaniem jak co roku cieszy
się jęczmień ozimy. Jesienią
2017 zaplanowano zasiać
2,14 proc. tego zboża, ale siew
jęczmienia ozimego wykonuje
się zawsze w pierwszej kolejności, ponieważ jęczmień jest
najdelikatniejszym zbożem

Siew jęczmienia ozimego wykonuje się zawsze w pierwszej kolejności, ponieważ jęczmień jest
najdelikatniejszym zbożem wysiewanym w naszym kraju i ma najkrótszy okres wegetacji ze zbóż

Kiła kapusty chorobą
monokultury

się szybkim rozwojem roślin
jesienią. Podobnymi parametrami cechuje się odmiana
Mendelson F1. DK Platinium
dzięki płaskiej rozecie osiąga
wysoką zimotrwałość, ponadto jest to odmiana o podwyższonej odporności na pękanie
łuszczyn oraz osypywanie się
nasion.
Na szczęście wybór jest
coraz większy, na rynku są
sprawdzone odmiany odporne na kiłę, a w tym roku pojawiły się także kolejne nowości.

Rolnicy żniwa mają już prawie za sobą
Paweł Tomkiewicz

p.tomkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Tegoroczne żniwa były bardzo
zróżnicowane. Przede wszystkim ze względu na pogodę,
która nie pozwalała rolnikom
na spokojne zaplanowanie
prac. Mimo to wyniki zbiorów
nie są takie złe. A ceny zbóż
w skupie są nieco niższe niż
jeszcze przed miesiącem.
Mimo, że mamy już wrzesień żniwa na Warmii i Mazurach jeszcze się nie skończyły.
O ile rolnicy w całości zebrali
rzepak ozimy, o tyle jary jeszcze stoi na polach. Według
ostatnich danych z ośrodków doradztwa rolniczego
z regionu wynika, że zbiory
rzepaku jarego zakończyły
się na 3,5 z 4,5 tys. hektarów.
Znacznie lepiej wyglądają za
to statystyki dotyczące zbóż.
Większości rolników z War-

Niestety przez ostatnie dni rolnicy mimo szczerych chęci nie mogli wjechać na pola. Wszystko
ze względu na kiepską pogodę Fot. Monika Kopaczel-Radziulewicz
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wysiewanym w naszym kraju
i ma najkrótszy okres wegetacji ze zbóż. Ze względu na
jego delikatność terminy powinny być w tym przypadku
bezwzględnie dotrzymane,
ale przy pracy pod chmurką
nie wszystko zależy od nas.
W-MODR w Olsztynie podaje, że do 1 września zasiano
12,1 proc. jęczmienia ozimego
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i jest to
jedyne zboże ozime, którego
siew rozpoczęto.

Brakuje dobrego
materiału siewnego
Deszczowa pogoda w znaczny sposób zredukowała ilość
dobrego materiału siewnego,
pojawił się poważny problem z jakością nasion. Część
plantacji nasiennych porosła,
czyli ziarno zaczęło kiełkować
w kłosach. Porośnięciu uległy
głównie plantacje pszenżyta,
żyta i częściowo w pszenicy.
Porośnięte ziarno nie nadaje
się do siewu, ma obniżoną
siłę kiełkowania, traci wigor.
Rolnicy już zauważyli, że
brakuje dobrego materiału
siewnego, a problem będzie
jeszcze narastał.
Prognozy pogody na drugą połowę września nie napawają optymizmem, ma
być chłodno i deszczowo. Po
20 września zapowiadane
jest lekkie ocieplenie, jednak
wszystko wskazuje na to, że
na sprawny i szybki siew ozimin nie ma co liczyć. Rok
temu na Warmii i Mazurach
mieliśmy trudne i rekordowo długie żniwa, w tym roku
ciężko będzie z zasiewami
zbóż ozimych.

ozimego średni szacowany
wynik na Warmii i Mazurach
wyniósł 35 kwintali z hektara, a w przypadku jarego
25 kwintali. Z kolei około
54 kwintale wyniósł średni
plon pszenicy ozimej i około
47 kwintali z hektara udało
się zebrać rolnikom uprawiającym jęczmień ozimy i pszenżyto ozime.
Na początku sierpnia, za
tonę żyta w skupie płacono 544 zł. Za pszenżyto czy
jęczmień ceny kształtowały
się na poziomie około 590 zł,
za pszenicę 674, a za rzepak
1 610 zł. Teraz ceny są nieco
niższe i wynoszą odpowiednio
za tonę żyta 532 zł, pszenżyto i jęczmień po około 570 zł,
pszenica 647 zł, a za tonę rzepaku 1 577 zł.
Przed rolnikami w tym roku
jeszcze sporo pracy. Czekają
ich m.in. zbiory kukurydzy.

194317otbr-a -P
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Występowanie w Polsce w latach 2008-2016

Fuzarioza na kolbach kuku
To jedna z najgroźniejszych chorób kukurydzy w Polsce. Głównie ze względu na straty
w plonach wynikające z występowania grzybów chorobotwórczych na plantacji w czasie
sezonu wegetacyjnego, jak i później w magazynach.
w którym występowanie
grzybów z rodzaju Fusarium,
powodujące porażenie kolb
kukurydzy zostało objęte
monitoringiem oceny szkodliwości w Polsce.

Metodologa obserwacji

Fuzarioza występująca na kolbach kukurydzy, początkowo porażone ziarniaki Fot. Marek Korbas
dr inż. Magdalena Jakubowska,
IOR – PIB w Poznaniu
dr inż. Marcin Baran,
IOR – PIB w Poznaniu

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W literaturze podaje się, że
straty w plonach ziarna powodowane przez fuzariozę
sięgają średnio 10 proc., lecz
w niektóre lata, sprzyjające
rozwojowi choroby, dochodzą nawet do 35 proc. Jeżeli
straty te dodatkowo skumulują się ze stratami spowodowanymi przez omacnicę prosowiankę to mogą przekroczyć
nawet poziom 40-50 proc.
Rok 2008 był pierwszym,

Sprawcą choroby są grzyby
z rodzaju Fusarium spp. (F.
culmorum, F. graminearum,
F. subglutinans, F. moniliformis, F. zeae). Grzyby zimują
w glebie oraz w resztkach pożniwnych w postaci grzybni
oraz zarodników przetrwalnikowych (chlamydospor).
W warunkach wysokiej temperatury oraz wysokiej wilgotności powstają zarodniki
konidialne przenoszone przez
wiatr na rośliny.
Obserwacje należy przeprowadzić w okresie pełnej
dojrzałości ziarniaków, bezpośrednio przed zbiorem
(BBCH 89). Na plantacji
o powierzchni do 1 ha, ocenia
się kolby w czterech losowo
wybranych miejscach pola, po
50 kolejnych roślin w rzędzie,
lub po 25 roślin w dwóch rzędach, ogółem z 200 roślin. Na
większych plantacjach należy
zwiększyć proporcjonalnie
liczbę analizowanych kolb.
Na podstawie czego określa
się liczbę oraz procent porażonych kolb.
Pojawienie się fuzariozy
kolb kukurydzy ogranicza się
poprzez jednokrotne opryskiwanie roślin zarejestrowanymi fungicydami od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do
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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

fazy pełni kwitnienia (BBCH
67). Brak opracowanego progu ekonomicznej szkodliwości.

www.rolniczeabc.pl

maszyny rolnicze

dzalniki. Sprzedaż,
montaż, serwis, zamiana, atesty, raty.
Tel:(87)-423-48-77,
603-860-885.
SPRZEDAM przetrzą-

bardzo dobry. tel.604739-075

! F.H.U. kupi knury,
maciory, bydło, samochód+ waga,
faktura 721-040072.

Fot. Marek Korbas

Podsumowanie
Porażenie kolb kukurydzy przez grzyby z rodzaju
Fusarium spp. notuje się
powszechnie na ternie dwunastu województw, ale w małym nasileniu.
Najwięcej porażonych kolb
kukurydzy przez chorobę
odnotowano w latach 2010
i 2014.
Szkodliwość fuzariozy kolb
kukurydzy na plantacjach
kukurydzy kształtuje się na

zwierzęta hodowlane

pię. tel.602-782-297
SPRZEDAM działki
budowlane zbrojone z
warunkami zabudowy

200kg-400kg,

w miejscowości Nowa

692-

411-362

Wieś

Kętrzyńska,

tel.510-740-806, 503519-917

606-655-378
SPRZEDAM gospar-

! ! BYDŁO, maciory,
knury kupię-gotówka
731-751-429.

poziomie średniej z wielolecia
(2,4 proc.).
W roku 2016, podobnie jak
w latach poprzednich (dziewiąty rok), fuzarioza kolb
kukurydzy była objęta rejestracją szczegółową.
W roku 2017 należy przeprowadzić dokładnie lustracje polowe plantacji kukurydzy pod katem występowania
choroby zwłaszcza w rejonach
Polski zachodniej i południowo-wschodniej.

POROŻE jelenia ku-

KUPIĘ byczki, jałówki

KUPIĘ krowy, konie

Wydanie na Podlasie
29 września 2017
Wydanie główne
11 października 2017

KUPIĘ: MASZYNY,
CIĄGNIKI, tel. 663949-448

DOJARNIE, schła-

niogwiazdową stan

Fuzarioza kolb
objawy porażenia
na kukurydzy (BBCH 97)

maszyny rolnicze

! ! Skup bydła, gotówka, przedpłata,
696-137-837

saczo-zgrabiarkę sied-

Wyniki badań
Porażenie kolb kukurydzy przez patogeny w latach 2008-2016 notowano
powszechnie, ale w małym
nasileniu. Początkowo chorobę obserwowano na terenie czternastu województw,
oprócz opolskiego i świętokrzyskiego. Od roku 2012
do 2016 chorobę rok rocznie obserwuje się w dwunastu województwach z wyjątkiem pasa północnej Polski
(województwa: pomorskie,
zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie) oraz województwa świętokrzyskiego.
Średnio dla kraju w okresie
dziewięciolecia odnotowano
2,4 proc. porażonych kolb
kukurydzy. Najwięcej porażonych plantacji kukurydzy
przez chorobę obserwowano w latach: 2010 (średnio
4,1 proc. porażonych kolb
kukurydzy), 2014 (średnio
3,0 proc.) oraz w latach 2013
i 2016 (średnio 2,4 proc.),
a najmniej chorobę odnotowano w roku 2012 (średnio
1,7 proc.).
Większe nasilenie choroby grzybowej na kukurydzy,
w latach 2008-2016 monitorowano w województwach:
opolskim, gdzie porażonych
zostało średnio od 4,7 proc.
do 8,4 proc. (2014 r.) kolb
kukurydzy; mazowieckim,
średnio od 4,6 proc. do
7,6 proc. (2010 r.); lubelskim, średnio od 2,5 proc. do
7,5 proc. (2008 r.), zachodniopomorskim, średnio od
3,0 proc. do 7,2 proc. (2010
r.); dolnośląskim, średnio od
3,3 proc. do 6,8 proc. (2013
r.); lubuskim, średnio od
2,9 proc. do 6,2 proc. (2010 r.);
pomorskim, średnio 5,0 proc.
(2010 r.); kujawsko-pomorskim, średnio od 2,1 proc. do
4,1 proc. (lata 2013 i 2014);
małopolskim, średnio od
2,9 proc. do 3,5 proc. (2009
r.); wielkopolskim, średnio
od 3,0 proc. do 3,2 proc.
(2013 r.) oraz podkarpackim, średnio od 2,0 proc. do
2,5 proc. (2014 r.). Najmniejsze nasilenie fuzariozy kolb
kukurydzy w okresie prowadzenia monitoringu odnotowano na terenie województwa
śląskiego średnio 0,2 proc.

! ! Skup bydła rzeźnego.
Gotówka,
przedpłata. BYKPOL,
690-944-688

SKUP koni rzeźnych,
eksportowych, 606954-202.

stwo rolne lub samą
ziemię. tel.781-024702

Polub
na Facebooku
1217otbp b P

AUTORYZOWANY DEALER JOHN DEERE
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

FRICKE
Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 6
tel. 89 741 29 74
14-400 PASŁĘK
PASŁĘK,, Nowa Wieś 1B, tel. 55 248 10 64
19-300 EŁK
EŁK,, ul. Suwalska 84, tel. 87 610 15 72
11-200 BARTOSZYCE
BARTOSZYCE,, Sędławki 1, tel. 89 762 31 25
13-124 KOZŁOWO
KOZŁOWO,, ul. Sportowa 2a, tel. 724 120 333
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Przewaga wzrostów w koniunkturze cenowej na rynkach rolnych
W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka raportów, w których znacznie podniesiono prognozy produkcji i eksportu
pszenicy u trzech największych producentów ze wschodu —
Rosji, Ukrainy i Kazachstanu (RUK).

Jednym z nich jest raport
Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) z 24 sierpnia,
oceniający sytuację popytowo-podażową na światowym
rynku zbóż. Eksperci rady
prognozują, że produkcja pszenicy w tych krajach w bieżącym
sezonie wyniesie 119,8 mln
t. Będzie to o 5,5 mln t, czyli
4,8 proc. więcej niż w ubiegłym
roku.

Duża zwyżka szacunków
plonów pszenicy
Jeszcze w lipcu br. oczekiwano,
że zbiory będą niższe wobec 2016
r. o 6,5 mln t i wyniosą 107,8 mln
t. To bardzo duża zwyżka szacunków, rzadko spotykana. W dużej
mierze zaważyła ona na znacznym
podniesieniu prognozy dla całego
świata, bo o10 mln t do 742 mln t.
Według autorów raportu
największe zmiany nastąpią
w Rosji, z kolei na Ukrainie
produkcja ma być wprawdzie
mniejsza niż rok wcześniej,
ale skala spadku uległa dużej
redukcji. Natomiast, jeśli chodzi o Kazachstan, to w 2017 r.
zebranych ma zostać 13,8 mln
t pszenicy (wobec 13,3 mln t
szacowanych w lipcu), czyli 1,2

mln t — to 8 proc. mniej niż
rok wcześniej.

Dalsze spadki
cen zbóż w kraju
Według notowań Zintegrowanym Systemem Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
cena pszenicy konsumpcyjnej
w skupie na koniec sierpnia
kształtowała się na poziomie
468,16 zł/t, co oznacza spadek
w ciągu miesiąca o 8,03 proc.
W odniesieniu do adekwatnego
okresu roku poprzedniego cena
skupu jest jednak wciąż wyższa
o 4,78 proc.
Cena żyta konsumpcyjnego
w sierpniu także mocno straciła
na wartości i na koniec miesiąca
osiągnęła wartość 549,27 zł/t.
Oznacza to, że w zestawieniu
zkońcem lipca jest to cena o7,75
proc. niższa, jednak wporównaniu do końca sierpnia roku 2016
— to wzrost wartości o11,05 proc.

Spadki w zbożach
paszowych
Podobne trendy cenowe jak
w zbożach konsumpcyjnych
można było zauważyć w skupie zbóż paszowych. Wyjątkiem
są — kukurydza i jęczmień.
Średnie ceny skupu kukurydzy zwiększyły się z poziomu
720,04 do 737,34 zł/t (wzrost

Info. Robert Stopa

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

o 2,40 proc.). Jest to zarazem
cena wyższa od notowanej rok
wcześniej o 14,82 proc. W przypadku jęczmienia paszowego
także wystąpił niewielki wzrost
średniej ceny w skupie z 568,23
do 569,09 zł/t, co oznacza minimalny wzrost o 0,15 proc.
w miesiącu. W porównaniu
rok do roku cena z przełomu
sierpnia i września 2016 roku
była o 9,22 proc. wyższa od

obecnie notowanej w skupie
tego zboża.
Ziarno owsa i pszenżyta to
zboża, których notowania
w sierpniu uległy spadkowi.
Notowana w ostatnim tygodniu
miesiąca cena skupu owsa według ZSRIR MRiRW wyniosła
464,82 zł/t i jest o 17,11 proc.
niższa od ceny z końca lipca.
Także w porównaniu do roku
ubiegłego jest to cena o 1,68

proc. niższa. Nieco mniejszym
spadkiem cen, ale równie poważnym, charakteryzował się
skup pszenżyta — to zmiana
miesięczna z wartości 634,16
do 570,34 zł/t, co stanowi osłabienie o 10,06 proc. na koniec
sierpnia. W porównaniu z rokiem ubiegłym daje to jednak
cenę o 9,53 proc. wyższą.
Na światowych rynkach obrotu zbożami również odnoto-

się ASF w Polsce, tj. od 14 lutego 2014 r. do 10 września
br., zanotowano 95 ognisk
(72 w tym roku) tej choroby na
terenie 3 województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Niestety, wirusa wykryto też ostatnio na terenach
gmin, gdzie wcześniej go nie
było. W związku z tym Komisja Europejska opublikowała
właśnie decyzję wykonawczą,
rozszerzającą zasięg stref ASF
w naszym kraju (najbardziej
dotyczy to woj. lubelskiego).

rynaryjni. Ci rolnicy, którzy nie
są w stanie spełnić warunków
bioasekuracji, mają możliwość
dobrowolnej rezygnacji z chowu świń za rekompensatą.
Według stanu na początek
września takich oświadczeń
było ponad 3 tys. z kontrolowanych obecnie gospodarstw,
w których utrzymywano
ok. 35 tys. świń.

jest skierowana dla rolników,
którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk
świń na terenach objętych
ASF. Mogą oni otrzymać doﬁnansowanie na wykonanie
ogrodzenia chlewni czy utworzenie lub zmodernizowanie
basenu
dezynfekcyjnego.
Wysokość wsparcia wynosi
100 tys. zł i nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwaliﬁkowanych inwestycji.

wano, podobnie jak na rynku
krajowym, znaczne spadki notowań cenowych na giełdach.

Stabilizacja notowań
w skupie oleistych
W ostatnich dniach, ceny
rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej
poruszają się w trendzie bocznym, w wąskim przedziale
366-370 euro/t. Uczestnicy

Wirus w nowych miejscach

ASF wciąż się szerzy
Dariusz Kucman

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Kolejne komunikaty o stwierdzeniu nowych ognisk
afrykańskiego pomoru świń
(ASF) wydaje nieprzerwanie
Inspekcja Weterynaryjna.
Trzeba było przeznaczyć
miliony złotych z budżetu
państwa na pomoc dla hodowców trzody.
Jeśli chodzi o dziki, łącznie stwierdzono już (według
stanu na 10 września) 461
przypadków zakażeń. Ciągle wirus wykrywany jest
w zwierzętach padłych lub
odstrzelonych w niedalekiej
odległości od granicy polsko-białoruskiej.

Powstanie ogrodzenie?
W przyszłości zapobiegać mi-

growaniu na teren naszego kraju z Białorusi i Ukrainy chorych
dzików ma graniczne ogrodzenie, które planowane jest
na odcinku 729 km. Jak podał
ostatnio minister rolnictwa
Krzysztof Jurgiel, szacunkowy
koszt budowy tego „płotu” to
ok. 130 mln zł i są zabezpieczone środki na ten cel. Obecnie
trwają analizy uwarunkowań
prawnych i środowiskowych
dla tego przedsięwzięcia. Warto też dodać, że Polski Związek
Łowiecki został zobowiązany,
aby do 30 listopada dokonać
redukcji dzików na obszarze
zagrożonym przez ASF do 0,1
osobnika ma km kw.

Większa strefa
zasięgu pomoru
Natomiast jeśli chodzi o świnie, od momentu pojawienia

3 tys. dobrowolnych
rezygnacji
Oczywiście
podstawowa
„broń” w walce z ASF to ścisłe
przestrzeganie przez hodowców trzody chlewnej zasad
bioasekuracji, co skrzętnie
kontrolują inspektorzy wete-

ARiMR przyjmie wnioski
Duże gospodarstwa chcące kontynuować działalność
w tym obszarze, mogą np. skorzystać z wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej”,
które rozdziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Wnioski będą
przyjmowane od 28 września
do 27 października. Pomoc

Gdy poniżej cen
rynkowych
Do 12 września rolnicy z obszarów dotkniętych ASF mogli też występować o pomoc
z tytułu sprzedaży tuczników
poniżej cen rynkowych. Jeżeli
od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. sprzedali świnie po
niższych cenach niż rynkowe,

mogą dostać do 1,5 zł za kilogram masy tuszy. Szacowano,
że liczba świń kwaliﬁkujących
się do takiej pomocy może wynieść około 85 tys. sztuk.

Dalsze koszty walki
z chorobą
Zmagania z ASF i jej skutkami oczywiście sporo kosztują.
Rząd przyjął właśnie projekt
ustawy zmieniającej ustawę
o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa.
Przewiduje on przekazanie dodatkowych środków na walkę
z pomorem w ramach „Programu bioasekuracji mającego na
celu zapobieganie szerzeniu się
afrykańskiego pomoru świń”
na lata 2015-2018. Środki
zostaną przeznaczone na od-

RYNKI ROLNE•AKTUALNOŚCI 13r

WRZESIEŃ 2017

rynku oczekują na decyzję
Komisji Europejskiej dotyczącą nacisków WTO w kwestii
obniżenia przez UE ceł antydumpingowych w imporcie argentyńskiego biodiesla. Decyzja
powinna być podana do wiadomości 7 września br. Jednak
pomimo tych szacunków ceny
skupu na krajowym rynku obrotu rzepakiem, po półrocznym
okresie nieustannego tracenia
na wartości wyhamowały i wykazały w ostatnim tygodniu
sierpnia wzrost z 1 554 zł/t
(cena z przełomu lipca i sierpnia) do 1 582 zł/t. Jest to zatem
wzrost ceny o 1,80 proc. W porównaniu z rokiem 2016, to jest
to spadek o 3,36 proc.

Dalsza poprawa notowań
żywca wieprzowego
Sierpień przyniósł, po chwilowym załamaniu, dalszą poprawę w tendencjach cenowych
odnotowywanych w skupie
żywca wieprzowego. Na koniec
sierpnia cena wieprzowiny
kształtowała się na poziomie
5,54 zł/kg wagi żywej, co przy
cenie z końca lipca, wynoszącej
5,42 zł/kg wagi żywej oznacza
przyrost o kolejne 2,18 proc.
w skali miesiąca. Osiągnięta
cena jest również o 4,26 proc.
wyższa niż w tym samym okresie roku 2016, gdy wynosiła
5,31 zł/kg wagi żywej.
Ceny skupu żywca wołowego
w sierpniu również uległy umocnieniu. Uzyskiwane w skupie
ceny na koniec sierpnia osiągnęły wartość 6,44 zł/kg wagi
żywej. Odnotowany wzrost
wartości wyniósł więc 3,36 proc.
Cena przed rokiem była również

niższa od obecnej o 4,49 proc.
Wartości średnich cen skupu
żywca drobiowego (brojlery kurze) w sierpniu podlegały ciągłemu, lekkiemu wzrostowi. Ceny
brojlerów wzrosły z 3,42 do
3,43 zł/kg wagi żywej, co oznacza w rzeczywistości stabilizację
ceny na tym samym poziomie.
W porównaiu do analogicznego
okresu roku poprzedniego cena
jest niższa o 2,06 proc.
W notowaniach mięsa indyczego w dalszym ciągu zauważalny jest panujący od pewnego czasu stały spadek wartości.
Notowane w skupie na koniec
sierpnia ceny, utrzymywały
się na poziomie wynoszącym
5,06 zł/kg wagi żywej, co w porównaniu z 5,23 zł/kg wagi
żywej zanotowanej na koniec
lipca oznacza spadek o kolejne
3,17 proc. W porównaniu jednak
do cen z roku poprzedniego cena
z końca sierpnia 2016 roku była
wyższa o 5,37 proc .

Dobre wiadomości
dla producentów jaj
W dalaszym ciągu utrzymuje się wzrostowa tendencja
w cenach skupu jaj spożywczych. Średnia cena na koniec
sierpnia wyniosła 33,75 zł/100
sztuk, co oznacza wzrost o 5,47
proc. w skali miesiąca oraz o
19,61 proc. w porównaniu rok
do roku. Największy wzrost
cen zanotowano w klasie wielkości „M”, gdzie wynosił on 7,96
proc. w sierpniu — z 28,90 do
31,20 zł/100 szt.

Bez zmian w obrocie
artykułami mleczarskimi
Według najnowszych danych
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KE, w pierwszej połowie 2017
roku do mleczarni w Unii Europejskiej dostarczono 79,2 mln
t mleka, czyli o 0,6 proc. mniej
niż w analogicznym okresie roku
2016. Warto jednak zauważyć,
że o ile w I kw. 2017 r. dostawy mleka w UE były jeszcze
o 2,3 proc. mniejsze w relacji
rocznej, to już w II kw. 2017 r.
odnotowano ich wzrost — o 1,0
proc. wobec II kw. 2016 r.
Według danych GUS (za
Sparks Polska) w pierwszych
siedmiu miesiącach 2017 r.
wolumen skupionego w Polsce
mleka, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, zwiększył się o 4,2 proc.
do 6,7 mld l. Warto zauważyć, że
dynamika wzrostu skupu przyspiesza. W lipcu br. skupiono
999 mln l mleka, tj. o 6,6 proc.
więcej niż w lipcu 2016 r.
Notowania cenowe artykułów i przetworów mleczarskich
w zakładach przetwórczych
objętych ZSRIR MRiRW na koniec sierpnia wykazały wobrocie
masłem konfekcjonowanym
wzrosty z wartości 23,91 zł/kg
na koniec maja do 26,11 zł/
kg na koniec sierpnia. Cena

masła oferowanego w blokach
w tym samym okresie wzrosła z 22,31 do 25,04 zł/kg. Jest
to odpowiednio o 9,23 proc.
i 12,25 proc. więcej niż w lipcu.
W odniesieniu do analogiczego
okresu sprzed roku (sierpień
2016) cena na masło konfekcjonowane wzrosła o 66,47 proc. do
15,68 zł/kg, natomiast na ma-

sło w blokach o 73,92 proc. do
14,40 zł/kg.
Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku uległy wzrostowi jedynie za mleko pełne.
Za kg tego asortymentu na
koniec sierpnia oferowano
12,71 zł, a więc o 0,07 proc.
więcej niż w lipcu. Za mleko odtłuszczone w proszku

na koniec sierpnia płacono
natomiast 7,41 zł/kg, a więc
o 1,78 proc. mniej niż na koniec lipca 2017 roku. W porównaniu do końca sierpnia 2016
roku wartość mleka pełnego
wzrosła o 37,85 proc., a odtłuszczonego o 0,55 proc.
Pełna wersja artykułu na
www.rolniczeabc.pl

REKLAMA

GRUPA WM Spółka z o.o. to dynamicznie rozwijające się wydawnictwo
multimedialne na Warmii i Mazurach. Wydawca dzienników
„Gazeta Olsztyńska”, „Dziennik Elbląski”, portali internetowych, serwisów
tematycznych, tygodników regionalnych, miesięczników i gazet bezpłatnych.
Posiada nowoczesną drukarnię, która świadczy usługi poligraﬁczne dla
własnych gazet oraz tytułów z całej Polski. Rozwija działalność deweloperską
Web i e-commerce.
W związku z rozwojem miesięcznika „Rolnicze ABC”
i serwisu www.rolniczeabc.pl
poszukuje kandydata na stanowisko:

Doradca ds. reklamy w branży rolnej
Miejsce pracy: Olsztyn
Region: warmińsko-mazurski
Opis stanowiska:
- sprzedaż powierzchni reklamowej do „Rolniczego ABC”: print i on-line
- budowanie długotrwałych relacji z klientami
- inicjowanie niestandardowych działań podnoszących sprzedaż
- ścisła współpraca z redakcją „Rolniczego ABC”
Wymagania:
- dyspozycyjność, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole
- wysoka kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego (pakiet Ofﬁce)
- praktyczna znajomość technik sprzedaży i negocjacji
- mile widziane wykształcenie rolnicze lub pokrewne
- mile widziana znajomość rynku reklamowego branży rolnej
- prawo jazdy
Oferujemy:
- wynagrodzenie oparte na podstawie i atrakcyjnym systemie prowizyjnym
- udział w innowacyjnych i ciekawych projektach marketingowych
- możliwość rozwoju zawodowego
- stabilne zatrudnienie
- ciekawą pracę w zgranym zespole

Do 10 września, łącznie stwierdzono już 461 przypadków zakażeń afrykańskim pomorem świń
wśród dzików i 95 ognisk choroby wśród świń Fot. Dariusz Kucman
szkodowania za ubój świń oraz
rekompensaty za rezygnację
z chowu trzody chlewnej do
końca 2018 r.
„Odszkodowania będą dotyczyć ok. 40 tys. świń, co
oznacza, że trzeba będzie przeznaczyć na ten cel ok. 21 mln
520 tys. zł. W związku z tym
maksymalny limit wydatków
z budżetu państwa na odszko-

dowania powinien wynieść ok.
21,5 mln zł w 2017 r. i tyle samo
w 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat trzeba będzie przeznaczyć ok. 6 mln zł. Jednak
w tym przypadku należy także
uwzględnić kwoty rekompensat przyznane w 2015 r. i 2016
r., a także niezbędne środki
na wypadek zmiany liczby
zwierząt w latach 2017-2018.

W związku z tym maksymalny
limit wydatków budżetowych
na rekompensaty powinien
wynieść ok. 8 mln zł w 2017 r.
i tyle samo w 2018 r. Dotychczas, na 2017 r. przewidywano
wydanie 7 mln zł na wypłatę
odszkodowań i 3 mln 658 tys.
zł na rekompensaty” — podało w komunikacie ministerstwo rolnictwa.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z listem motywacyjnym
do 29.09.2017 r. na adres: GRUPA WM Spółka z o.o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka
5, z dopiskiem „Rolnicze ABC” lub e-mailem: kadry@ wm.pl. W nadesłanych
dokumentach prosimy dopisać:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPĘ WM
Spółką z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.
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Co dalej z modyfikacjami genetycznymi?

GMO na polu, talerzu i w korycie
Procesy ekologiczne nieraz zaczynają się
z wieloletnim opóźnieniem w stosunku do
momentu pierwszego kontaktu między
formami uczestniczącymi. Dopiero po wielu
latach dostrzegamy skutki uboczne.
mgr inż. Barbara Skowronek,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Dyrektywa 2001/18/WE
definiuje GMO jako organizm, inny niż organizm
człowieka, w którym materiał genetyczny został
zmieniony z wykorzystaniem technik inżynierii
genetycznej, w sposób nie
zachodzący w warunkach
naturalnych na skutek krzyżowania i/lub naturalnej
rekombinacji.

Co to jest GMO?
Modyﬁkacja genetyczna
polega zatem na wszczepieniu do genomu biorcy
fragmentu DNA z innego
organizmu, który jest odpowiedzialny za daną cechę. Przeniesiony gen to
tzw. transgen — stąd często
używana nazwa organizmy
transgeniczne. Po przeniesieniu transgenu do genomu
biorcy jest on włączony do
genomu gospodarza i będzie
trwale przekazywany organizmom potomnym.

Jeszcze przez
dwa lata — do
1 stycznia 2019
r. — będzie można
karmić zwierzęta
paszami zawierającymi genetycznie
zmodyfikowane
organizmy — tak
zakłada nowelizacja
ustawy o paszach,
którą uchwalił Sejm
Fot. Grzegorz Czykwin

I tak np. rośliny genetycznie
modyﬁkowane odporne na
owady (rośliny Bt) powstały
poprzez przeniesienie do nich
genów odpowiedzialnych za
wytworzenie białek toksycznych dla owadów.

Czym jest
inżynieria genetyczna?

REKLAMA

Inżynieria genetyczna jest
to zespół technik badawczych
pozwalający na wyizolowanie
i charakterystykę określonych
genów, a także wprowadzenie
do nich określonych zmian.
Opiera się ona na technikach
rekombinacji DNA, czyli
technikach, które pozwalają
na pobranie, wyizolowanie,
modyﬁkację i przenoszenie
fragmentów DNA z jednego or-

ganizmu do drugiego, nie tylko
w obrębie jednego gatunku lecz
również pomiędzy gatunkami.
W przypadku, gdy sekwencja
DNA z organizmu dawcy integruje się w materiale genetycznym w organizmie biorcy,
cecha w nim zawarta staje się
zintegrowaną częścią genomu
i w ten sposób organizm uzyskuje nową cechę. Inżynieria
genetyczna pozwala także na
dezaktywację lub zmniejszenie
ekspresji konkretnego genu.
W tym przypadku, można dokonywać próby eliminowania
go, bądź regulacji jego działania (tzw. technika knockout).

Uprawa GMO
w naszym kraju
W Polsce od 28 stycznia

2013 r. obowiązują akty prawne regulujące kwestie zakazu
uprawy odmian roślin zmodyﬁkowanych genetycznie:
1. Ustawa o nasiennictwie
z dnia 9 listopada 2012 r (Dz.
U. z 2012, poz.1512 z późn.
zm.),
2. Dwa rozporządzenia
Rady Ministrów, wydane na
podstawie art. 104 ust. 9, tej
ustawy:
— w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego
ziemniaka odmiany Amﬂora
— w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego
odmian kukurydzy MON 810.
Powstała jednak potrzeba
wprowadzenia dodatkowych
rozwiązań i zmian ustawy
o mikroorganizmach i orga-

nizmach genetycznie zmodyﬁkowanych oraz niektórych innych ustaw, na skutek wyroku
Trybunału z dnia 2 października 2014 r. (sprawia C-478/13).
W wyroku przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Komisja
Europejska stwierdziła, że
w związku z brakiem ustanowienia w krajowym porządku
prawnym obowiązku powiadomienia właściwych władz
polskich o lokalizacji upraw
GMO (zgodnie z częścią C
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE
z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania
do środowiska organizmów
zmodyﬁkowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę
Rady 90/220/EWG), z brakiem ustanowienia rejestru
lokalizacji tych samych upraw
GMO oraz z brakiem podania
do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji tychże
upraw GMO, Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej
na mocy art. 31 ust. 3 lit. b)
dyrektywy 2001/18/WE. Brak
krajowych przepisów dotyczących upraw GMO oznacza
brak właściwej kontroli upraw
w Polsce pod kątem występowania GMO, co ma z kolei
negatywny wpływ na stopień
bezpieczeństwa dla zdrowia
ludzi i dla środowiska.

Wielki jak rekin, łagodny jak szprotka

Jesiotr ostronowy — reaktywacja
inż. Piotr Kociorski,
KPODR w Minikowie

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

13617otbr-a-M

Prehistoryczny wygląd jesiotra ostronosego dodaje mu tajemniczości. Majestatyczna ryba może
osiągać 4 metry długości i 350 kg wagi Fot. Polski Związek Wędkarski w Toruniu i Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Ostatni odłowiony w Polsce
w 1965 roku pod Chełmnem
jesiotr, mierzył prawie trzy
metry i ważył 135 kg.
Od tego czasu nie spotkano
tej ryby w polskich wodach.
Z różnych powodów zniknęła
ona również z Bałtyku. Polski
Związek Wędkarski w Toruniu
postanowił to zmienić.
W 1993 r. PZW w Toruniu
przejął Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Grzmięcy
koło Brodnicy i na jego kanwie
utworzył Zespół Gospodarki
Wędkarsko-Rybackiej, produkujący materiał zarybieniowy
na jeziora i rzeki regionu. Od
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Przygotowane
uregulowania krajowe

ŚRODOWISKO 15r
do prowadzenia upraw GMO
oraz pochodzących z uprawy
roślin lub produktów roślinnych w zakresie wykrywania
modyﬁkacji genetycznych.
Zgodnie z założeniami projektu ustawy o GMO, utworzenie na terytorium Polski
uprawy GMO będzie możliwe po uzyskaniu zezwolenia
ministra środowiska oraz
pozytywnej opinii związków
pszczelarzy, których nieruchomości bądź pasieki są położone w odległości do 3 km
od gruntu rolnego, na którym
planowano uprawę GMO.
Wejście w życie ustawy
umożliwi pełną kontrolę
upraw w Polsce pod kątem
występowania GMO oraz
ograniczy uprawę GMO do
ściśle określonych i kontrolowanych stref. Przyczyni się
to do zwiększenia stopnia
bezpieczeństwa dla zdrowia
ludzi i dla środowiska poprzez
ustanowienie mechanizmów
umożliwiających skuteczną
kontrolę oraz ograniczanie
upraw GMO.

Zaproponowane rozwiązania pozwolą wypełnić w całości zobowiązania Polski
wynikające z prawa UE w zakresie zgłaszania i rejestracji
upraw GMO. Prowadzenie
uprawy GMO będzie wymagało utworzenia strefy wskazanej do prowadzenia upraw
GMO. Strefa będzie mogła
być utworzona po uzyskaniu zezwolenia wydawanego
przez ministra właściwego do
spraw środowiska, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz
po zasięgnięciu opinii rady
gminy, na terenie której jest
planowana uprawa GMO.
Nadzór nad kontrolą prowadzenia upraw GMO będzie sprawować minister
właściwy do spraw środowiska. Minister właściwy ds.
środowiska w porozumieniu
z ministrem właściwym ds.
rolnictwa będzie określać
program kontroli z uwzględnieniem kontrolowanych
gatunków i liczby kontroli,
wskazujący dla jakich gatunków należy przewidywać
kontrolę, wg jakiej metodyki,
aby można ją było uznać za
statystycznie uzasadnioną
i miarodajną w skali kraju.
Program będzie miał charakter dokumentu w postaci
zaleceń dla wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska,
wykonujących,
zgodnie z projektowanymi
przepisami, kontrole upraw
GMO w zakresie weryﬁkacji i prawidłowości danych
zawartych w zezwoleniu na
utworzenie strefy wskazanej

Według prawa unijnego
każdy produkt zawierający
przynajmniej 0,9 proc. składników zmodyﬁkowanych genetycznie powinien zawierać
na opakowaniu informację
o tym. Niestety nie dotyczy
to znakowania produktów nabiałowych i mięsnych pochodzących ze zwierząt karmionych paszami z GMO. Jeszcze
przez dwa lata — do 1 stycznia 2019 r. — będzie można
karmić zwierzęta paszami
zawierającymi genetycznie

zmodyﬁkowane organizmy —
tak zakłada nowelizacja ustawy o paszach, którą uchwalił
Sejm.
Rocznie do Polski importuje się około 2 mln ton śruty
sojowej GMO, a cała Unia
sprowadza — ok. 35 mln ton.
Największymi producentami
soi na świecie są: USA, Brazylia i Argentyna. Śruta ta
stanowi około 60 proc. surowców wysokobiałkowych
do produkcji pasz. Jednym
ze sposobów uniezależnienia się od importu śruty
sojowej GMO powinien być
rozwój rodzimych źródeł
białka w oparciu o rośliny
strączkowe. Instytut Uprawy
i Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach prowadzi od
kilku lat badania w tym zakresie. Ich wyniki są bardzo
obiecujące. Ponadto istnieją
odmiany polskie konwencjonalnej soi, które dobrze
plonują w polskich warunkach klimatycznych, np. Aldona i Augusta. W Europie
Zachodniej rośnie popyt na
produkty nabiałowe i mięsne pochodzące od zwierząt
karmionych paszami wolnymi od GMO. W Austrii już
niemal 100 proc. produktów
nabiałowych pochodzi z takich hodowli, a zmiana pasz
wykorzystujących śrutę sojową z upraw transgenicznych
na pasze wykorzystujące surowce konwencjonalne nie
przyczyniła się do znaczącego
wzrostu cen produktów spożywczych. W Polsce produkty
takie są wciąż w mniejszości
i kupić je można w wybranych sieciach handlowych
i sklepach ekologicznych.

2006 roku ZGWR podjął się
restytucji jesiotra ostronosego.
Jego narybek wpuszcza głównie
do Drwęcy, gdzie wspokoju ryby
przyrastają. — Ze strony wędkarzy nic im nie grozi, gdyż ryba ta
jest unas pod całkowitą ochroną
— mówi Arkadiusz Mierzejewski, dyrektor Zespołu Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej
w Grzmięcy. — Mały jesiotr,
żeby być taki duży jak mama
i tata, musi rosnąć około 18
lat, wtedy też osiąga dojrzałość
płciową. Dorosły jesiotr ostronosy dochodzi do wagi 350 kg
i 4 metrów długości. Pomimo
tych rozmiarów nie musimy
się go w wodzie obawiać — nie
poluje na ludzi, nie jest rybą
drapieżną. Żywi się małymi
organizmami wodnymi takimi
jak ochotki czy ślimaki. Ochotki to takie robaczki a dokładniej larwy muchówek. Część
wpuszczonego narybku jest
znakowana przez pracowników

Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Pomaga to lepiej poznać wędrówki tych ryb.
Działalność naszej placówki jest
objęta programem restytucji jesiotra ostronosego, dzięki czemu dostajemy na naszą działalność dotacje z Unii Europejskiej
— wyjaśnia dyrektor.
Skąd ikra do wylęgu ryb?
— Do niedawna z Kanady, bo
ichtiolodzy Instytutu Rybołówstwa Śródlądowego w Olsztynie doszli do wniosku, że
żyjący w stanie naturalnym
w Kanadzie w rzekach świętego Wawrzyńca i świętego Jana
jesiotr ostronosy jest najbardziej zbliżony genetycznie do
naszego jesiotra zachodniego,
który przed drugą wojną występował licznie w Bałtyku,
a także dużych polskich rzekach. Od dwóch lat kupujemy ikrę w Niemczech. Ikra
jest droga. Za jej kilogram
płacimy około 60 tysięcy

złotych — tłumaczy dyrektor Arkadiusz Mierzejewski.
Cenę ikry jesiotra podnoszą
jej walory konsumpcyjne. Jak
wiadomo kawior ma swoich
smakoszy na całym świecie.
Bardzo smaczne jest też mięso jesiotra, prawie całkowicie
pozbawione ości. — Jesiotr
ostronosy jest rybą dwuśrodowiskową. Z rzeki, w której
się wylągł wędruje do morza,
gdzie osiąga dojrzałość płciową, po czym wraca do swojej
rzeki-matki. Tu składa ikrę
i cykl się zamyka. Biorąc pod
uwagę, że do Drwęcy wpuściliśmy narybek w 2006 roku,
wracających do rzeki tarlaków
możemy spodziewać się za
7 lat, czyli w 2024 roku — zapewnia szef placówki.
Tak jak królem Puszczy Białowieskiej jest żubr, tak królem
Bałtyku był jesiotr. Można powiedzieć, że już niebawem król
wróci na swoje włości.

Jeszcze przez dwa lata
w paszach

13417otbr-a-M

Posiadamy w ofercie
w atrakcyjnych cenach:
Przyczepy, rozrzutniki, wozy paszowe, maszyny zielonkowe i komunalne PRONAR oraz
innych ﬁrm. Ładowacze czołowe i osprzęt INTER-TECH Zambrów. Agregaty ścierniskowe,
uprawowe, talerzowe, uprawowo siewne, pługi zagonowe oraz obracane ﬁrm Euro-Masz,
Agro-Masz oraz Agro-Factory. Wozy asenizacyjne Meprozet Kościan.
Znajdziecie Państwo u nas również wiele innych maszyn: kosiarki rotacyjne, dyskowe
i bijakowe, siewniki zbożowe i do kukurydzy, opryskiwacze polowe od 300-2000l,
rozsiewacze nawozów, zamiatarki, posypywarki, pługi śnieżne i inne maszyny komunalne
z mocowaniem na TUZ, do ładowacza lub ładowarki.

Na maszyny Pronar tylko teraz ﬁnansowanie fabryczne z oprocentowaniem 0%
- bez odsetek dla klienta. Kupujesz maszyny na PROW - pomagamy załatwiać formalności.

Gwarantujemy korzystną obsługę ﬁnansową: kredyt, leasing.

Zadzwoń do nas:
tel. 532-129-304, 780-026-751
503-577-860, 505-160-005
www.agrol-moto.pl
233017otbr-a-M
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Odnawialne źródła energii

Prezydent podpisał kontrowersyjną ustawę
Prezydent Andrzej Duda
podpisał, mimo licznych
apelów o jej zawetowanie,
nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Zdaniem największych polskich organizacji branży OZE
oraz Polskiego Stronnictwa
Ludowego, dokument będzie
hamować rozwój energetyki
odnawialnej w naszym kraju.
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii
Senat RP przyjął niejednogłośnie, i to stosunkowo
niewielką przewagą głosów.
Najważniejszą i najżywiej
dyskutowaną zmianą wprowadzaną przez nowelę jest
powiązanie opłaty zastępczej
— dotychczas stałej, wynoszącej 300,03 zł/MWh — z rynkowymi cenami świadectw
pochodzenia energii: tzw.
zielonych (wiatraki) i błękitnych (biogaz) certyﬁkatów.
Teraz opłata ta ma wynieść
125 proc. średniej ceny certyﬁkatów z poprzedniego
roku, przy czym nie może
przekroczyć 300,03 zł/MWh.
Projektodawcy przewidują,
że dzięki temu zwiększy się
zainteresowanie certyﬁka-

tami, a z czasem zmaleje ich
nadpodaż (z powodu tej ostatniej cena rynkowa zielonych
certyﬁkatów w ciągu kilku lat
spadła o 90 proc.).

Senatorzy podzieleni
Już na etapie prac parlamentarnych ustawę skrytykował prezes Urzędu Regulacji
Energetyki Maciej Bando.
Stwierdził m.in., że tabele
zawarte w uzasadnieniu dokumentu zawierają błędy
i nieprawdziwe informacje,
zaś przyjęcie ustawy nie przyczyni się do likwidacji szacowanej obecnie na 20 Twh
nadpodaży. Jego zdaniem
ustawa jest korzystna tylko
dla podmiotów, które zawarły z producentami energii ze
źródeł odnawialnych umowy
na kupno zielonych certyﬁkatów po cenach odnoszących się do opłaty zastępczej.
Wiceminister energii Andrzej
Piotrowski z kolei argumentował, że istotą nowelizacji jest
przeciwdziałanie patologii, do
której powstania furtkę otworzyły niewłaściwie sformułowane przepisy obecnie obowiązującego prawa (znaczna
większość certyﬁkatów jest
sprzedawana poza giełdą, po
cenach wielokrotnie wyższych
od rynkowych).

Znaczny rozdźwięk między
zwolennikami i przeciwnikami
noweli był widoczny zarówno
w trakcie senackiego głosowania, jak i przed nim. Nie

Najważniejszą
i najżywiej
dyskutowaną zmianą
wprowadzaną
przez nowelę
jest powiązanie
opłaty zastępczej
— dotychczas
stałej, wynoszącej
300,03 zł/MWh
— z rynkowymi
cenami świadectw
pochodzenia
energii: tzw.
zielonych (wiatraki)
i błękitnych (biogaz)
certyfikatów.
przyjęto wniosku o odrzucenie
ustawy w całości oraz propozycji poprawek zgłoszonych

przez mniejszość połączonych
komisji senackich — gospodarki narodowej i innowacyjności
oraz środowiska. W samym głosowaniu zaś, spośród 87 biorących w nim udział senatorów,
54 opowiedziało się za przyjęciem noweli, 30 było przeciw,
zaś 3 wstrzymało się od głosu.

Nie wywalczyli weta
O zawetowanie znowelizowanej ustawy zaapelowało
do prezydenta Andrzeja Dudy
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Obawia się
ono m.in. tego, że przepisy
będą korzystne tylko dla wąskiej grupy sprzedawców, negatywnie wpłyną na zmianę
kosztów energii dla odbiorcy
końcowego i pogłębią problemy banków w utrzymaniu
płynności ﬁnansowania inwestycji w OZE. Stowarzyszenie uważa również, że
nowa ustawa nie zminimalizuje nadpodaży świadectw
pochodzenia na rynku. Podobne apele wystosowały do
głowy państwa także Polska
Izba Gospodarcza Energetyki
Odnawialnej i Rozproszonej
oraz Stowarzyszenie Małej
Energetyki Wiatrowej.
Weto postulował także
Polskie Stronnictwo Ludowe. Lider PSL-u Władysław

Kosiniak-Kamysz podczas
konferencji prasowej w Sejmie określił znowelizowaną
ustawę jako dokument, który niszczy odnawialną energetykę oraz blokuje jej rozwój
i szanse na uniezależnienie
energetyczne Polski. Nowelizacji ustawy obawiał się także Związek Banków Polskich
(właściciele farm wiatrowych

mogą mieć teraz problem ze
spłatą pożyczek udzielanych
im przez banki).
Mimo licznych apeli o weto,
a nawet sugerującej je ekspertyzy dokumentu, jaką zamówiła Kancelaria Prezydenta
RP, w poniedziałek 14 sierpnia Andrzej Duda podpisał
nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii.

w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego w Olsztynie
w Departamencie Rozwoju

Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. mkr

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE Fot. Anna Uranowska

Ruszył konkurs na Małe Granty Sołeckie

Po 8 tys. złotych dla sołectw
Na sołectwa, które wykażą
się pomysłowością, czeka
pomoc finansowa w formie
dotacji celowych do kwoty
8 tys. zł na przedsięwzięcia
o charakterze inwestycyjnym na terenach wiejskich.
Czasu jest niewiele, bo
wnioski można składać do
25 września 2017 roku.
Samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego
przeznaczył na udzielenie takiej pomocy 150 tys. zł. Warto
podkreślić, że jesteśmy trzecim województwem w kraju,
wdrażającym program. W województwie warmińsko-mazurskim jest ponad 2,5 tys.
sołectw. Na terenach wiejskich sołtys jest osobą bardzo
ważną, skupia wokół siebie
ludzi, motywuje do działania
na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs „Małe Granty
Sołeckie Marszałka Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego” poprzez promowanie
działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich
i wspieranie przedsięwzięć
inwestycyjnych ma wpłynąć
na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności
lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pieniądze,
które można otrzymać przeznaczone będą na działania
inwestycyjne, czyli na zadania twarde, które na trwałe
pozostaną w sołectwie.
Program startuje w tym
roku i ważny jest przede
wszystkim pomysł. Projekty
od sołectw będą wnikliwie
analizowane przez komisję.
Szczegółowy opis udziału
w konkursie znajduje się
w regulaminie, dostępnym
jest na stronie www.warmia.
mazury.pl.

Wnioski można składać
do 25 września 2017 roku
REKLAMA

Dealer AGRO Warmia i Mazury:
AMB Wózki Widłowe
Olsztyn – Ostrzeszewo, al. J. Piłsudskiego 93c
tel. 89 533 93 72
www.amb.olsztyn.pl
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