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Wirus coraz groźniejszy
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ASF się szerzy. Wkroczył do chlewni na Warmii

Bioasekuracja
w gospodarstwach
i odstrzał dzików to
zdaniem nowego
ministra rolnictwa
Jana Krzysztofa
Ardanowskiego
droga do
powstrzymania
wirusa afrykańskiego
pomoru świń (ASF).
Póki co mamy
wysyp ognisk tej
choroby w stadach
świń. Jedno z nich
stwierdzono
w woj. warmińskomazurskim.
Wystąpienie ASF w gospodarstwie w miejscowości
Posady (gm. Pieniężno, pow.
braniewski) potwierdził 22
czerwca Państwowy Instytut

Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach. Utrzymywano w nim
27 świń.
To pierwszy przypadek
stwierdzenia ogniska ASF
u świń w woj. warmińsko-mazurskim. Wcześniej odnotowywano w regionie jedynie
zakażone wirusem dziki.
W ostatnich tygodniach
wirus pomoru dał o sobie
znać wielokrotnie. Od 1
czerwca do 5 lipca zostało potwierdzonych 40 ognisk w stadach świń – tych
liczących kilka zwierząt
i tych skupiających grubo
ponad tysiąc sztuk trzody
(ogółem od 2104 r. liczba
ognisk to 153). Jeśli chodzi o lokalizację, to pojedyncze ogniska wystąpiły w woj. mazowieckim,
podlaskim i wspomnianym
warmińsko-mazurskim.
Wszystkie pozostałe trzeba
było likwidować na Lubelszczyźnie. Do tego należy
dodać kolejne przypadki
ASF stwierdzane u padłych i odstrzelonych dzików (w sumie naliczono już
2293 przypadki).
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Odstrzał i bioasekuracja
Zwalczanie ASF to obecnie
jedno z największych wyzwań
stojących przed nowym ministrem rolnictwa Janem
Krzysztofem Ardanowskim.
W rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził on, że
gdyby w 2014 r. (kiedy ASF
pojawił się w Polsce), podjęto decyzję o wybiciu wszystkich świń i dzików wokół
ogniska, zapewne zaraza nie
rozprzestrzeniłaby się. Niestety wtedy rola dzików jako
roznosicieli wirusa była bagatelizowana.
Według ministra obecnie
drogą do powstrzymania
ASF jest połączenie trzech
ważnych elementów. Myśliwi muszą dokonać odstrzału
dzików, inspektorzy weterynaryjni muszą pełnić sprawny
nadzór nad gospodarstwami,
a rolnicy muszą skrupulatnie
przestrzegać zasad bioasekuracji.
- Bioasekuracja jest absolutnym obowiązkiem gospodarstwa. Rolnik, który tego nie
rozumie, zaszkodzi nie tylko
sobie, ale także swoim sąsiadom, produkcji trzody na

dużym terenie - przestrzegał
szef resortu rolnictwa.

Kontrole się ślimaczą
Niestety, problemy na tę
chwilę dotyczą wszystkich
tych wymienionych elementów. W wielu regionach organizacje rolnicze skarżą się,
iż odstrzał dzików jest prowadzony w małej skali i nieregularnie. Tym samym jest
nieskuteczny. Z kolei myśliwi
przekonują m.in., że odstrzał
odbywa się zgodnie z planami, choć zwierzyna znajduje
doskonałe skrytki w uprawach
zakładanych bezpośrednio
przy lasach.
Jeżeli chodzi o nadzór weterynaryjny, owszem, prowadzone są zapowiedziane
kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną
pod kątem bioasekuracji. Ale
przez pierwsze dwa miesiące
(kwiecień i maj) „prześwietlono” zaledwie 5084 rolników. Biorąc pod uwagę, iż do
skontrolowania jest 230 tys.
gospodarstw, w tym tempie
potrwałoby to ponad 7 lat.
W opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej winne

takiemu obrotowi spraw są
niedobory kadrowe w Inspekcji Weterynaryjnej. Wakatów
jest coraz więcej z powodu
niskich płac. Pracownicy odchodzą z IW, a nowych brak.
Nad tym problemem pochylają się obecnie m.in. parlamentarzyści.
Do tego trzeba dodać, że już
te przeprowadzone kontrole
wykryły w gospodarstwach
wiele uchybień jeśli chodzi
o przestrzeganie zasad bioasekuracji. Brakowało mat
dezynfekcyjnych, nie prowadzono dezynfekcji narzędzi, nie zmieniano odzieży,
nie zgłaszano padłych zwierząt itd.

Uboje tylko w rzeźniach?
Ograniczyć ryzyko szerzenia
się choroby można zdaniem
Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody
Chlewnej (KZP-PTCH) także
poprzez dodatkowe działanie.
- Od wielu miesięcy postulujemy ograniczenie uboju
gospodarczego w strefach
występowania wirusa ASF
ze względu na to, że mięso
z takiego uboju nie zawsze

jest wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa.
Zdarzają się sytuacje, że takie
mięso bez nadzoru weterynaryjnego traﬁa na rynek. Wraz
z mięsem i wyrobami wieprzowymi może dochodzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa ASF nawet
na duże odległości” – wskazuje KZP-PTCH.
Jak podkreśla organizacja,
skokowe występowanie wirusa na terenach, w których
wcześniej wirus był nieobecny
jest częstym zjawiskiem.
„Przypadki
wystąpienia
ASF u dzików w Czechach
i na Węgrzech są tu wymownym przykładem. W Polsce przeniesienie wirusa za
Wisłę prawdopodobnie miało
miejsce wskutek zakażonych
odpadków wieprzowych, pozostawionych w miejscu dostępnym dla dzików. Zmiana
przepisów, która umożliwiłaby uboje tylko w rzeźniach
zarejestrowanych i nadzorowanych przez lekarzy weterynarii, ograniczyłaby to
ryzyko” – przekonuje KZP-PTCH. dk
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Szkodniki upraw

Szkodliwość fuzariozy kłosów

Fot. Marta Damszel (3)

kompleks chorób podsuszkowych może skutkować
podobnymi objawami. Inną
przyczyną takiego wyglądu
kłosów mogą być szkodniki
lub uszkodzenia mechaniczne źdźbła np. wzdłuż ścieżek technologicznych.

Bielenie kłosa lub jego części (kłosków, plewek, osadki kłosowej) mogą być objawem fuzariozy
dr Marta Damszel, UWM Olsztyn

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Z fuzariozami rolnicy zmagają się w całym okresie
wegetacji zbóż. Mogą
one objawiać się zgorzelą
siewek, fuzariozą liści, zgorzelą podstawy źdźbła oraz
fuzariozą kłosów. Sprawcy
wymienionych chorób w Polsce należą do kilkunastu
polifagicznych gatunków
grzybów rodzaju Sierpik–
Fusarium różniących się
wymaganiami co do wilgotności, temperatury, a nawet
preferencji pobieranej formy
azotu, jednak nie ma sezonu
wegetacyjnego, w którym
nie dałyby charakterystycznych symptomów.
Mikroorganizmom powodującym fuzariozę kłosów
sprzyja m. in. chłodna i mokra wiosna jaką notowaliśmy

w tym roku, jedynie punktowo w rejonie Warmii i Mazur
występują opady, co wykorzystują obecne na kłosach
patogeny, a temperatura jest
optymalna dla ich rozwoju
w ciągu dnia w zakresie 1224oC, a nocą 5-12oC.
Pozostając w glebie, na resztkach pożniwnych czy materiale nasiennym mogą okresowo
bytować jako saprotrofy żywiąc się martwą materią, jednak z chwilą kontaktu z żywą
tkanką to ich patogeniczny
charakter dominuje i skutkuje startami plonu. Dlatego
też, niemal w każdym zabiegu
ochrony zbóż przed patogenami uwzględniamy skuteczność
fungicydów względem Fusarium. Chociaż nie ma opracowanych progów ekonomicznej szkodliwości względem
sprawców fuzariozy kłosów
to do jej następstw zalicza się
wysoki odsetek strat w masie

tysiąca ziaren oraz pogorszenie jakości plonów. Wynika
ono przede wszystkim z obecności wtórnych metabolitów
grzybów, do których zaliczamy mykotoksyny. Substancje
te już w niskich stężeniach
mogą mieć działanie ﬁtotoksyczne np. ograniczając siłę
i energię kiełkowania ziarna
czy zootoksyczne powodując
choroby zwierząt: od objawów
gastrycznych po nowotwory
i zmiany przebiegu procesów
regulowanych hormonalnie.
Najczęściej stwierdzanymi
w Polsce mykotoksynami produkowanymi przez Fusarium
są deoksyniwalenol, niwalenol i moniliformina, rzadziej
stwierdzane to zearalenon
i fumonizyna.
Pierwsze objawy fuzariozy
kłosów notujemy po wykłoszeniu, a okresie kwitnienia
mogą przybierać postać przebielonych całych kłosów, ich

części lub zaledwie kilku plewek (fot. 1, 2). Gdy obserwujemy przebielone całe kłosy
warto sprawdzić kondycję
podstawy źdźbła ponieważ,

Potwierdzeniem fuzariozy kłosów będzie widoczna
w czasie wilgotnej pogody puszysta grzybnia, w zależności
od gatunku Fusarium infekującego zboże, barwy białej, różowej do ciemno ﬁoletowej. Z czasem obserwuje się
na kłosach łososiowej barwy
skupienia zarodników (sporodochia), które są typowym
i specyﬁcznym symptomem
fuzariozy kłosów.
Ziarno uzyskane z porażonych kłosów może być mniejsze, nieregularnego kształtu,

Z czasem obserwuje się na kłosach łososiowej barwy skupienia
zarodników (sporodochia), które są typowym i specyficznym
symptomem fuzariozy kłosów

jaśniejsze lub przyjmujące
barwę
różowo-ﬁoletową
w porównaniu do zdrowych
ziarniaków, co przekłada
się na ich niską masę. Należy pamiętać, że Fusarium
stwierdza się na powierzchni
ziarniaka i jego wewnętrznych
strukturach nawet zarodku,
a szkodliwość syntetyzowanych mykotosyn może całkowicie dyskwaliﬁkować ziarno.
W ochronie przed nasilaniem fuzariozy kłosów
uwzględnia się: prawidłową
agrotechnikę z podorywką
i głęboką orką, racjonalne
nawożenie azotem, unikanie
uprawy zbóż po sobie, zaś
w ochronie chemicznej, bez
powtarzalności substancji
aktywnej użytej w zabiegu poprzedzającym, w fazie 51-69
BBCH można stosować triazole i strobiluryny lub łączyć
triazole z ftalanami. Często
kluczowym momentem zabiegu jest kwitnienie, ponieważ
pylniki zawierają m. in. cholinę, która stymuluje wzrost
grzybów rodzaju Fusarium,
co wraz ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi może
decydować o szkodliwości
fuzariozy kłosów. Chociaż nie
każdy szczep Fusarium izolowany z ziarna zbóż produkuje toksyny warto pamiętać,
że zawyżanie lub zaniżanie
dawki cieczy roboczej może
skutkować uruchomieniem
ekspresji genów odpowiedzialnych za produkcję mykotoksyn, dlatego też stosowanie się do zaleceń etykiety
wynikających z badań jest koniecznym elementem dobrej
praktyki ochrony roślin.

Istota zaprawiania ziarna zbóż
Do czynników determinujących kondycję roślin
uprawnych należą czynniki środowiskowe w tym
zasobność gleb i prawidłowa agrotechnika, czynniki
biotyczne: mikroorganizmy,
szkodniki, chwasty oraz
warunki pogodowe.
Ważnym kryterium powodzenia w produkcji roślinnej
jest także dobór odmiany,
który nie powinien być przypadkowy zwłaszcza, gdy analizujemy możliwość występowania mikroorganizmów
o cechach patogenicznych,
które mają ogromny wpływ
na plonowanie. Dobrej praktyce powinien towarzyszyć
ponadto, wybór materiału

kwaliﬁkowanego. W Polsce
to jednak rzadkość, zajmujemy w rankingu udziału
ziarna kwaliﬁkowanego na
rynku ostatnie miejsce w UE
decydując się jedynie na 17%
gwarancji czystości linii cech
wzorca, jakość, wysoką plenność i zdrowotność zbóż. Taki
trend w produkcji roślinnej
również modyﬁkuje kondycję zbóż od okresu przechowywania materiału nasiennego do zbioru. Początkowo
zgromadzone w glebie reszki
pożniwne są rezerwuarem
mikroorganizmów o cechach
saprotroﬁcznych, ale także
patogenów roślin uprawnych typowych w okresie
wegetacji. Niektóre mikro-
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organizmy są zawleczone
do przechowalni z pola, ponieważ infekowały rośliny
w okresie wzrostu i rozwoju,
część ujawni są obecność dopiero po skiełkowaniu ziarna
nawet po kilkunastu latach
przechowywania. Wynika to
ze strategii życiowej grzybów,
które bytują w postaci grzybni np. Fusarium, zarodników
np. Tilletia, jeszcze inne
tworzą dostrzegane gołym
okiem formy przetrwalnikowe- skleroty np. Claviceps.
Podkreślenia wymaga trudność w odróżnieniu ziarna
zainfekowanego od niezasiedlonego przez grzyby bez
udziału metod klasycznych
i molekularnych prowadzo-

nych w warunkach laboratoryjnych.
Pierwszym zabiegiem, który spaja ochronę w cyklu produkcyjnym wykonywanym
przedsiewnie jest zaprawianie. Głównym jego celem jest
niwelowanie nasilenia śnieci,
głowni, fuzarioz, rdzy, pasiastości, rynchopsporiozy, septorioz, mączniaka prawdziwego, brunatnej plamistości
liści. Dodatkową pulę niepożądanych patogenów uzupełniają mikroorganizmy kompleksu zgorzelowego z różnych
grup systematycznych o szerokim spektrum tolerancji
ekologicznej. Powszechnie
znane grzyby rodzaju Fusarium, Botrytis, Bipolaris, Cy-

lindorcarpon, Rhizoctonia,
Phoma oraz grzybopodnobne
Pythium i Phytophthora. Jedynie przebieg warunków pogodowych losuje, który czynnik chorobotwórczy będzie
dominował danym sezonie
wegetacyjnym, zatem ryzyko
strat w produkcji zbóż po ominięciu tego prewencyjnego zabiegu jest wysokie.
Aktualnie stosowane zaprawy rzadko są dedykowane ograniczeniu nasilenia
jednego sprawcy choroby,
dzięki dwu lub trzyskładnikowym produktom zapewniamy kompleksową ochronę nawet do kilku tygodni po
wschodach nie tylko przed
grzybami, ale także owadami

wykorzystując różne mechanizmy działania substancji
aktywnych. Dodatkowymi
zaletami są: przyspieszone
kiełkowanie
ziarniaków;
wyższy procent kiełkujących
ziaren, wcześniejsze wschody; krótszy okres wschodów;
wyższa obsada przed i po zimie i wzrost MTZ.
Zabieg zaprawiania ziarna
zbóż łączy skomplikowaną
układankę czynników kształtujących zdrowotność roślin,
jest niezbędnym narzędziem
integrowanej ochrony roślin
łączącym cykl od siewu do
plonu, a w analizie całego
cyklu wegetacyjnego także
zabiegiem plonochronnym.
dr Marta Damszel, UWM Olsztyn
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Warto przyjeżdżać po wiedzę

Fot. red. rolnicze abc (2)

Dni Pola we Wrócikowie

REKLAMA

Czerwiec to czas kiedy
rolnicy mają okazję odwiedzić pola doświadczalne we
Wrócikowie pod Olsztynem.
Podczas organizowanej
co roku imprezy polowej
rolnicy mogą obejrzeć
poletka doświadczalne.
Mogą porównać wysiane
tam różne odmiany roślin
a także porównać je z tymi
ze swoich pól.
Jest też okazja do spotkania z producentami środków
ochrony roślin, nawozów
oraz producentów poszczególnych odmian.
Spacer po poletkach to bardzo dobra okazja do zadawania pytań i dyskusji.
W tym roku Dni Pola we
Wrócikowie otworzyła wicemarszałek woj.warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska.

Zadania Stacji
Doświadczalnej
Przypomnijmy, że Stacja
Doświadczalna Oceny Od-

mina we Wrócikowie na co
dzień wykonuje zadania porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego dla
województwa warmińsko-mazurskiego i realizuje plany badawczo-doświadczalne
Centralnego Ośrodka Badań
Odmian Roślin Uprawnych
(COBORU)
Co rok ustala listy zalecanych do uprawy odmian na
terenie województwa. Zajmuje się również prowadzeniem usługowej działalności
doświadczalnej na potrzeby
ośrodków naukowych oraz
podmiotów związanych z rolnictwem

Dni Pola w Ruskiej Wsi
Pod koniec czerwca Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku wraz z Zakładem Doświadczalnym Oceny
Odmian w Ruskiej Wsi zorganizował dni pola. W pierwszej części spotkania wykład
poprowadził kierownik zakładu Grzegorz Marciniak.

Głównym tematem spotkania było zapoznanie się z odmianami zbóż, rzepaków i roślin bobowatych zalecanych
do uprawy w województwie
Warmińsko–Mazurskim. Po
części teoretycznej licznie
zgromadzeni rolnicy razem
z wykładowcą oraz doradcami udali się na poletka doświadczalne.
Dni Pola to idealna okazja,
żeby zobaczyć jak wygląda
praca ośrodka... od środka. To
już kolejna edycja tego typu
wydarzenia w Ruskiej Wsi.
Spotkanie jest skierowane
do osób zajmujących się rolnictwem. Biorąc w nim udział
można dowiedzieć się ciekawych informacji na temat
chorób, które najczęściej dotykają rośliny w naszym województwie i jakie stosować
środki, aby w bezpieczny sposób wspomagać ich wzrost.
Dni Pola po raz kolejny cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony rolników.
mkr, md, pt

REKLAMA

Ponad 20 lat doświadczenia

• BUDOWNICTWO ROLNICZE • BRUKI
• USŁUGI ŚLUSARSKIE DLA ROLNICTWA

19-300 Woszczele
ul. Królów Polskich 52
tel. 887 21 21 22
49418ekwe-a-M
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Sarna Sp. z o.o. - Wszystko dla rolnictwa, 14-330 Małdyty, Sarna 3, tel.: 693 007 687
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Międzyplon jako czynnik wzbogacania gleby

Międzyplon ozimy, ścierniskowy

W programach
rolnośrodowiskowych
Aktualnie w związku z możliwością uprawy międzyplonów
w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym, w ramach
działań PROW 2014-2020,
pakiet 2 „Ochrona gleb i wód”,
zasiany międzyplon musi spełnić nowe określone wymogi.
Dotyczy to oczywiście gospodarstw, które zadeklarowały
uczestnictwo w w/w programie. Obowiązują wtedy pewne
ograniczenia i zasady:
— siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września,
— stosowanie roślin na
międzyplon jako mieszanki
złożonej z minimum 3 gatunków roślin, a gatunek rośliny
dominującej w mieszance nie
może przekroczyć 70 proc.
jej składu,
— zakaz stosowania mieszanki międzyplonowej składającej się tylko z samych gatunków zbóż,
— obowiązuje także zakaz
nawożenia międzyplonu oraz
zakaz stosowania środków
ochrony roślin,
— kolejne zabiegi agrotechniczne można wznowić

Właściwie docenienie znaczenia międzyplonów oraz ich prawidłowa agrotechnika, mogą dostarczyć znacznych korzyści w wielu gospodarstwach
w następnym sezonie, wiosną
w okresie po 1 marca.
Uprawa międzyplonów poza
w/w programem nie musi
podlegać formalnym wymogom i zakazom; wystarczy, że
będą one spełniały określone
zasady agrotechniczne.

Trzy rodzaje
międzyplonów
W praktyce agrotechnicznej
wyróżnia się trzy rodzaje międzyplonów:
— międzyplony ozime, wysiewane jesienią, po zbiorze
plonu głównego i zbierane
wiosną następnego roku, np.
żyto, rzepak ozimy, czy mieszanka roślin ozimych,
— międzyplony ścierniskowe, wysiewane wkrótce
po zbiorze wczesnego plonu
głównego, a użytkowane jesienią tego samego roku na paszę
(np. rzepa ścierniskowa), albo
jako zielony nawóz przyorany
wiosną.
W tak zwanej uprawie konserwującej glebę zostawia się
je do wiosny, dzięki temu doskonale spełniają funkcje osłaniające i wzbogacające glebę.
— wsiewki międzyplonowe,
zwane śródplonami — wysiew
wiosną jednocześnie z plonem

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

głównym, np. z jęczmieniem
jarym lub wysiew wiosenny
w zboże ozime, albo po wschodach zboża jarego. Po zbiorze
plonu głównego, wsiewka
pozostaje do późnej jesieni
(np. seradela wsiana w żyto),
a nawet pozostawiona może
być na drugi rok, np. motylkowe drobnonasienne wsiane
w jęczmień jary.

Międzyplony jako ogniwo
wzbogacania gleby
Stosowane nieraz uproszczenia w płodozmianie oraz w stosowanych zabiegach uprawowych, wpływają niekorzystnie
na właściwości gleby, jej żyzność i plonowanie. Ujemne
skutki uproszczeń, np. brak
podorywki, orka jednorazowa, można łagodzić poprzez
uprawę dobrze dobranych
międzyplonów ozimych lub
ścierniskowych. Często z uwagi na krótki okres po zbiorze
zbóż, należy dołożyć starań,
aby zasiew międzyplonu wykonać szybko, ale i starannie — późniejsze siewy dają
słabe pokrycie gleby runią
i mniejszą masę zieloną. Po 15
wrześniu są niedopuszczalne
w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Jednak
w latach optymalnych, warto

Fot. redakcja

Do niedawna nazywano je
po prostu poplonami. Właściwie docenienie znaczenia
międzyplonów oraz ich prawidłowa agrotechnika, mogą
dostarczyć znacznych korzyści w wielu gospodarstwach.
Wartość nawozowa dobrych
międzyplonów przez wielu
fachowców
porównywana
jest z wartością nawozową
obornika. Tak jak obornik,
wzbogacają glebę w niezbędne składniki organiczne,
użyźniają glebę i wpływają
ﬁtosanitarnie na środowisko
glebowe. Mogą być dobrym
rozwiązaniem przy braku lub
niedoborze obornika w gospodarstwie.

Fot. Pixabay.com

Międzyplonami
nazywa się
rośliny uprawiane
między dwoma
plonami głównymi,
w celu uzyskania
masy zielonej
na przyoranie,
ewentualnie jako
pasza.
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czy śródplon?

Fot. Pixabay.com

Fot. Pixabay.com

pomyśleć o natychmiastowym
podoraniu pola i zasiewie najprostszego międzyplonu.
Wiele gatunków roślin motylkowych i strączkowych, ma
w pewnym sensie możliwości
zastępcze obornika dzięki
zdolnościom kumulacji azotu
w glebie. Koniczyna czerwona jako wsiewka w zboża jare
pozostawia w glebie od 85 do
120 kg N/ha, co odpowiada
równowartości około 14 do
21 ton, natomiast koniczyna biała — wsiewka w zboża,
gromadzi od 60 do 140 kg N
na 1 ha, co równoważne jest
10 do 25 ton obornika. Z grupy
roślin strączkowych, łubin pastewny w poplonie pozostawia
w glebie 55 do 130 kg N na 1
ha i jest to równoważność 9
do 24 ton obornika, natomiast seradela jako wsiewka
w zboża to 50 do 125 kg N na
1 ha, co odpowiada 8,5 do 22
ton obornika.

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

Dobór roślin
na międzyplony
Przy doborze gatunków
do mieszanek międzyplonowych należy uwzględnić takie
czynniki, jak: rodzaj międzyplonu, jego przeznaczenie,
termin wysiewu oraz rodzaj
gleby. W długoletniej praktyce wyklarowała się lista gatunków, które dobrze przyjęły się jako uprawy poplonowe
w poszczególnych rodzajach
międzyplonów. Najbardziej
popularnymi roślinami jako
składniki
międzyplonów
są: gorczyca, facelia, rzepak
ozimy, żyto, łubin pastewny,
w mniejszym stopniu także
wyka ozima, peluszka i życica trwała. We wsiewkach,
z reguły sianych w mniejszym
zakresie: koniczyna z trawami,
lucerna chmielowa. Także ma
to miejsce w gospodarstwach
realizujących programy rolnośrodowiskowe. Cennymi roślinami, niejednokrotnie nieco
zapomnianymi są: seradela,
rzepa ścierniskowa, rzodkiew
oleista, gryka, słonecznik.
Do roślin wolno rosnących,
o najdłuższym okresie wegetacji, zalicza się łubin żółty,
seradelę i kapustę pastewną.
Szybciej rosną, ale równie
długo wegetują: peluszka, wyka ozima i jara, rzepa
ścierniskowa. W grupie roślin
o krótszym okresie wegetacji,
są: łubin wąskolistny, słonecznik, rzepak i mieszanki traw
z motylkowatymi. Najkrótszy
okres wegetacji mają: gor-

czyca biała, facelia, rzodkiew
oleista i gryka.
Na glebach lekkich zaleca się
wysiewać: facelię, łubin żółty,
seradelę, na glebach średnio
zwięzłych: grykę, groch pastewny, łubin wąskolistny,
słonecznik, rzodkiew oleistą,
wykę ozimą. Natomiast na
glebach ciężkich: bobik, kapustę pastewną, wykę jarą.
Spośród roślin motylkowych
największe znaczenie mają:
bobik, peluszka, łubiny żółty
i wąskolistny, seradela, wyka
ozima. Powinno się preferować, jak zaleca program,
mieszanki kilku składnikowe.

Termin siewu
W przypadku międzyplonu
ścierniskowego i ozimego,
możliwie jak najwcześniej,
wkrótce po zbiorze plonu
głównego wykonać zasiew.
Aby uzyskać plon zielonej
masy, np. 135-170 dt/ha,
rośliny międzyplonowe potrzebują 70-90 dni okresu
wegetacji. Międzyplon ścierniskowy zaleca się zasiać nie
później jak do 15-20 sierpnia,
międzyplon ozimy najlepiej do
końca sierpnia lub początek
września. Formalny wymóg
w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym — siew
15 września, jest w zasadzie
parametrem dość wygodnym
dla rolnika, ale plony biomasy będą wówczas niższe, na
poziomie zaledwie 35-50 dt/
ha. Wpływ opóźnienia terminu siewu międzyplonu na
wysokość uzyskiwanych plonów, na przykładzie łubinu
przedstawia tabela. Mieszanki
poplonowe z udziałem roślin
motylkowatych i strączkowych
grubonasiennych powinny być
wysiewane w ilości około 200
kg nasion na jeden hektar.

Zabiegi uprawowe
Po roślinach wcześnie schodzących z pola, jak rzepak
ozimy, jęczmień ozimy, ewentualnie możliwe jest wykonanie podorywki + bronowanie,
następnie w okresie ok. 10
dni orka siewna i bronowanie
doprawiające glebę. W wielu
przypadkach możliwe będzie zastosowanie agregatów
uprawowych, usprawniających
prace i przyspieszających zasiew międzyplonu.
Ilość wysiewu — ogólną zasadą jest siew około 20 proc.
gęstszy w porównaniu do siewu na plon główny porównywalnych komponentów. Przy-

kładowe ilości zostały podane
przy podanych zestawach mieszanek międzyplonowych.

Wykorzystanie
i zagospodarowanie
biomasy
Międzyplony uprawiane nie
w ramach programów rolnośrodowiskowych czy działania
rolnośrodowiskowo-klimatycznego można użytkować
dowolnie, stosownie do potrzeb gospodarczych: kośne
na pasze, przepasanie jesienią, przyoranie jesienią lub
przyoranie wiosną. Natomiast
w przypadku zasiewu międzyplonu w ramach w/w programów, sposób jego użytkowania musi być dostosowany do
podanych wcześniej wymogów.

Korzyści z uprawy
międzyplonów:
— następuje wzrost aktywności biologicznej i w konsekwencji poprawa żyzności gleby,
— wzbogacanie gleby w substancję organiczną oraz składniki odżywcze, międzyplony
poprawiają wartość stanowiska; wykazano, że zboże uprawiane po międzyplonach daje
zwyżkę plonu o 1,5 do 3,0 dt/
ha,
— następuje zmniejszenie kompensacji patogenów
w glebie,
— ﬁtosanitarne, czyli oczyszczające oddziaływanie międzyplonów w ogniwach zmianowania, szczególnie z dużym
udziałem zbóż, np.75-80 proc.
w strukturze zasiewów,
— w okresie jesiennym możliwe jest wykorzystanie niektórych międzyplonów jako
pasza uzupełniająca dla przeżuwaczy,
— możliwość ograniczenia
wietrznej i wodnej erozji gleb,
zwłaszcza gleb lekkich, licznych w naszym województwie,
— międzyplony pozwalają
zmniejszyć w sposób naturalny
zachwaszczenie pól, a przez to
obniżyć wydatki na kosztowne herbicydy,
— od kilku lat są one elementem pakietów w programach rolnośrodowiskowych
a obecnie działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, za
realizację których rolnik otrzymuje przez okres 5 lat płatności.
mgr inż. Zdzisław Grabowski, specjalista ds. produkcji roślinnej i programów
rolnośrodowiskowych
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Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich
Innowacje można odczytywać
na wiele sposobów. Można je wiązać
z ciągiem działań prowadzących
do wytworzenia nowych lub ulepszonych
produktów, procesów, technik i technologii,
usług oraz systemów organizacyjnych
bądź dostosowaniem tychże
do nowych wymogów.
Narzędziem wspierającym
skuteczność działań związanych z wdrażaniem innowacji
w sektorze rolnym i leśnym
jest Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI-AGR).
Jego celem nadrzędnym
jest zwiększenie wydajności,
zrównoważona gospodarka
oraz stworzenie możliwości
rozwiązywania
bieżących
problemów takich jak silna konkurencja, niestabilne ceny na rynku, zmiany
klimatyczne czy zaostrzone
przepisy dotyczące ochrony środowiska.
W Polsce odpowiednikiem
EIP-AGRI jest Sieć na rzecz
innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich (SIR)
stanowiąca otwartą platformę wspierającą tworzenie
sieci kontaktów, umożliwiającą transfer wiedzy i dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań pełniąc
funkcję katalizatora transferu „z laboratorium na ry-

lub przedsiębiorstwach.
5) Certyfikacja produktu
tradycyjnego – innowacyjny
kierunek promocji żywności regionalnej – wyjazd
studyjny służący ułatwianiu
transferu wiedzy i innowacji
oraz dobrych praktyk w zakresie certyfikacji produktów
tradycyjnych wpływającej na
promocję żywności regionalnej
wysokiej jakości.

nek”. Sieć SIR skupia się na
działaniach partnerskich,
prowadzonych na wszystkich
szczeblach we współpracy
z rolnikami, doradcami, naukowcami, przedsiębiorcami
i innymi podmiotami.
W-MODR z siedzibą w Olsztynie od 2015 r. z powodzeniem realizuje cele SIR.
W roku bieżącym zaprasza do
uczestnictwa w działaniach
służących upowszechnianiu
wiedzy i transferowi dobrych
praktyk w sektorze rolno-spożywczym.
1) Zastosowanie innowacyjnych
technologii w szacowaniu strat
spowodowanych wystąpieniem
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – wyjazd studyjny
służący wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań ułatwiających
adaptację do zachodzących
zmian klimatycznych przy
wykorzystaniu nowoczesnego
sprzętu i technologii do szacowaniu strat spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych.

Innowacyjne rozwiązania w przetwórstwie surowców ekologicznych Fot. WMODR
2) Budowanie sieci partnerstw
w celu wdrażania innowacji
w zakresie wprowadzania do
obrotu żywności wysokiej
jakości – wyjazd studyjny,
którego celem jest przedstawienie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań dotyczących
dywersyfikacji dochodów
gospodarstwa poprzez rozwój
ich działalności w kierunku
produkcji i sprzedaży wysokiej
jakości żywności, wykorzystując w tym celu krótkie łańcuchy
dostaw.
3) Dobre praktyki wdrażania
innowacji w gospodarstwach
ogrodniczych – wyjazd studyj-

ny służący wymianie dobrych
praktyk, wskazania innowacyjnych rozwiązań w sektorze
ogrodniczym oraz tworzenia
sieci kontaktów i partnerstw
w celu podnoszenia rentowności i konkurencyjności
gospodarstw ogrodniczych.

ukowymi, co będzie stanowiło
doskonałe źródło pomysłów
do wdrażania innowacji we
własnych gospodarstwach

6) II Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich – 2-dniowa
konferencja, której celem jest
stworzenie otwartej platformy
umożliwiającej budowanie sieci
kontaktów oraz wymiany wiedzy
i przedstawienia dobrych
praktyk dotyczących zarówno
innowacji technologicznych
i produktowych jak również
o charakterze organizacyjnym,
procesowym i marketingowym
a następnie wzmacniania partnerstw pomiędzy uczestnikami.
Urszula Anculewicz,
WMODR z siedzibą w Olsztynie

REKLAMA

4) Możliwości rozwoju innowacji przy wykorzystaniu badań
naukowych i wyników wdrożeń
prowadzonych przez instytuty
naukowe – wyjazd studyjny,
którego celem jest stworzenie
możliwości wymiany wiedzy
i doświadczeń pomiędzy
uczestnikami a instytutami na-
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Lecznicze właściwości borówek
Borówka czarna, zwana też
borówką czernicą, czarną
jagodą lub czernicą, występuje niemal na całym obszarze Polski, zwykle w lasach
sosnowych i świerkowych
oraz na leśnych polanach.
Z jej zdobyciem nikt z nas
nie powinien więc mieć problemu. Jeśli zaś cenimy sobie
czas i wygodę, a do tego być
może mamy problemy z kręgosłupem (zbiór nisko rosnących malutkich jagód jest
dość czasochłonny i męczący),
nic nie stoi na przeszkodzie,
abyśmy kupili gotowy produkt
w sklepie lub u handlarza na
targu. Do wyboru oprócz owoców prosto z krzaka mamy

zresztą też szereg produktów
z jagód, jak np. dżemy, jogurty czy zdobywające coraz
większą popularność bułki
z nadzieniem jagodowym.
Pokarm smakowity, a do tego
bardzo zdrowy!
Jagody borówki czarnej są
bogate w witaminy A i C. Niedobór pierwszej z nich może
powodować u człowieka problemy skórne; osłabienie włosów, zębów i paznokci; a także zaburzenia wzroku. Jeśli
chodzi o te ostatnie, jagody są
szczególnie wskazane dla osób
mających problemy z widzeniem po zmierzchu oraz ludzi narażonych na szczególne
przeciążenia wzroku podczas

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

pracy – np. zawodowych kierowców i pilotów samolotów.
Obniżony poziom witaminy C
z kolei może skutkować osłabieniem naczyń krwionośnych
włoskowatych, a w dalszej
konsekwencji – krwawieniem
dziąseł i wypadaniem zębów.
Jagody zwiększają elastyczność naczyń włoskowatych
oraz zmniejszają ich łamliwość i przepuszczalność.
Na tym jednak dobroczynnych właściwości jagód nie
koniec. Dowiedziono, że wpływają one korzystnie na funkcjonowanie wątroby, trzustki
i innych gruczołów, stąd też
niektórzy mówią o nich jako
o naturalnych „odmładza-

O tym, że jagody działają zbawiennie na wzrok, wie wielu z nas.
Ale to niejedyne ich oblicze... Fot. Karolina Krajewska / wm.pl
czach”. Suszone owoce wykazują działanie przeciwbiegunkowe.

Na borówkę czarną powinni
zwrócić uwagę również wszyscy mający problem z żylakami

odbytu, zwanymi popularnie
hemoroidami, z którymi ze
względu na stresujący i w
znacznej mierze siedzący
tryb życia boryka się obecnie
coraz więcej osób. Roślina ta
jest także używana w leczeniu
niektórych schorzeń ginekologicznych. Jej liście zaś obniżają stężenie glukozy w surowicy.
Nie zapominajmy oczywiście o tym, że jeśli stosujemy
jagody w celach stricte leczniczych – np. w postaci dostępnych w aptekach tabletek
czy wyciągów – a obserwowane u nas objawy nie ustępują, powinniśmy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.
Krzysztof Napierski
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Jaki rzepak siać? Podpowiedź na liście
Czterdzieści pięć propozycji
znalazło się na przygotowanej przez Centralny Ośrodek
Badania Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU) na
2018 rok Liście Odmian
Zalecanych (LOZ) jeśli chodzi
o rzepak ozimy. Wśród nich
jest 35 odmian mieszańcowych (heterozyjnych) i 10
populacyjnych. Najczęściej
polecaną jest odmiana Kuga
(w 10 województwach), druga lokata przypada odmianom Bonanza i ES Valgero (w
9 województwach), a trzecia
– odmianom Marcopolos
i Shelock (8 regionów).
Dla Mazowsza (oraz Małopolski i woj. świętokrzyskiego) LOZ, niestety, nie powstał.
Jeśli chodzi o woj. warmińsko-mazurskie polecane są
odmiany: Kuga, ES Valegro,
Sherlock, Atora, SY Florida,
Marathon, SY Medal, Oriolus
i Thure. Z kolei w sąsiednim
woj. podlaskim warto zdaniem ekspertów z COBORU

wybrać odmiany: Kuga, Marcopolos, Birdy, DK Extract,
DK Platinium, Marathon, ES
Imperio, Hamilton, Acapulco,
DK Expression, ES Cesario, SY
Medal, SY Rokas, DK Exsor,
Tigris i Vapiano.

LOZ należy traktować jako
istotną podpowiedź w kwestii upraw w warunkach
klimatyczno-glebowych danego województwa. Te listy
tworzy się w oparciu o kilkuletnie wyniki doświadczeń

odmianowych. Co roku są
aktualizowane, a zawarte
na nich odmiany – weryfikowane.
Na odmiany rzepaku ozimego trzeba teraz zwrócić
szczególną uwagę, bo już

w sierpniu nastąpi optymalny
termin jego wysiewu.
Niejako przy okazji warto
wspomnieć o zamieszaniu
jakie powstało ostatnio wokół obrotu rzepakiem. Organizacje branżowe podniosły
alarm, że rolnicy nie będą
mogli sprzedawać, a tłocznie
i inne podmioty kupować nasion rzepaku (oraz m.in. soi)
w tzw. niedziele niehandlowe. W ustawie ograniczającej
handel w niedziele i święta
wyłączenia spod tego rygoru
dotyczą bowiem literalnie wyłącznie skupu: zbóż, buraków
cukrowych, owoców, warzyw
i mleka surowego. Stąd postulat związkowców, żeby przepisy szybko znowelizować, by
niedzielny handel rzepakiem
był możliwy już podczas tegorocznych zbóż.
Jak się okazało, zmiana przepisów nie będzie potrzebna. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej oraz Głównym Inspektoratem Pracy poinformowały, że ograniczenia handlu
oraz wykonywania czynności
związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta nie dotyczą skupu
nasion rzepaku i innych nasion
roślin rolniczych.
„Nasiona rzepaku oraz innych roślin rolniczych mogą
zostać potraktowane jak
ziarno zbóż. Analogicznie do
ziaren zbóż wymagają one
szybkiego przyjęcia do skupu
w celu zapewnienia prawidłowej jakości i zachowania płynności dostaw” – poinformowano w komunikacie.
Zapewniono w nim również, że „celem wprowadzenia
przepisów ustawy z dnia 10
stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni nie
było stworzenie zakłócenia
prawidłowego funkcjonowania
skupów produktów rolnych
podczas żniw”. dk
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EKSPERT RADZI:

Armand Bruno Szara
Fot. Archiwum prywatne

Bardzo ważną kwestią jest
dopasowanie odmiany rzepaku
ozimego do rodzaju gleby.
Na najsłabszych ziemiach
sprawdziły się w ostatnich
latach odmiany tolerancyjne
na okresy suszy takie jak Atora
F1, Sherpa F1, Chrobry i Monolit (odmiany populacyjne,
które również są doskonałym
wyborem na glebach przyleśnych, narażonych na znaczne
zniszczenia dokonane przez
zwierzynę leśną). Nowością
dobrze radzącą sobie na
słabszych stanowiskach jest
polska odmiana mieszańcowa
– Copernicus F1. Na gleby
ciężkie czołową, polecaną
przez wielu rolników jest
odmiana Mercedes F1, która

Fot. Bożena Kraczkowska

OPTYMALNY DOBÓR ODMIANY I JAKOŚĆ NASION

od wielu lat plonuje bardzo
wysoko i stabilnie. Nowością
jest odmiana Prince F1, która
charakteryzuje się również
odpornością na TuYV.
Na coraz większym areale
uprawy rzepaku występuje
kiła stąd hodowcy przywiązują coraz większą uwagę na
tworzenie odmian kiłoodpornych umożliwiających wysokie
plonowanie. Poza znanym
Mendelsonem F1, bardzo dobrą
odmianą okazał się Mentor F1
oraz nowość w ofercie firmy
Rapool – Croquet F1.
Oczywiście jedną z najistotniejszych kwestii jest zimotrwałość
– wszystkie wyżej wymienione
odmiany charakteryzują się
bardzo dobrym zimowaniem co

potwierdziła również ostatnia
zima i trudna wiosna.
Nasiona rzepaku ozimego pakowane są przez producentów
w jednostki siewne tj. porcje na
około 3 hektary – 1,5 miliona
nasion (odmiany mieszańcowe) oraz około 2 miliony
nasion (odmiany populacyjne).
Hodowla Roślin Strzelce poza
standardową zaprawą dodaje
do nasion również nawóz
donasienny, który znacznie
wpływa na poprawę wschodów
i rozwoju roślin jesienią. Część
producentów oferuje również
w opcji skuteczną zaprawę
środkiem insektycydowym Lumiposa (w przypadku hodowli
Rapool są to cztery odmiany
– m.in. Atora F1).
5918otbr-f-M
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Ogólnopolski
Konkurs
Agroliga już od 25 lat wyłania tych, którzy wyróżniają się w produkcji rolniczej
oraz w branżach związanych
z rolnictwem. W kategorii
rolnik mogą startować osoby
prowadzące gospodarstwo
rolne samodzielnie lub z rodziną. Kandydaci powinni
uzyskiwać wyniki powyżej
średniej krajowej. Do ﬁnału
tegorocznej edycji konkursu zakwaliﬁkowane zostało
gospodarstwo rolne Joanny
i Zenona Kubrowskich z Orłowa (gm. Biała Piska, powiat
piski). Do konkursu zgłosił je
Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Piszu.
- W trakcie uroczystej gali
Państwo Joanna i Zenon Kubrowscy zaszczytny tytuł Wicemistrza Polski, pamiątkowy
puchar oraz życzenia i gratulacje odebrali osobiście z rąk
Pana Prezydenta RP Andrzeja
Dudy w obecności Pierwszej
Damy RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Pan Prezydent
w wystąpieniu wyraził swój
osobisty, wielki szacunek
i uznanie dla pracy polskich
rolników oraz podkreślił
wielkie znaczenie rolnictwa

Fot. Archiwum prywatne (J.Z.Kubrowscy)
Fot. Elżbieta Żywczyk

Elżbieta Żywczyk

Fot. Archiwum prywatne (J.Z.Kubrowscy)

Rolnicy z Warmii
i Mazur wśród
najlepszych w kraju.
Tytuł wicemistrza
krajowego Agroligi
w kategorii
rolnik przywieźli
z Warszawy
producenci mleka
z powiatu piskiego
- Państwo Joanna
i Zenon Kubrowscy
z Orłowa (gm. Biała
Piska). Wyniki XXV
Ogólnopolskiego
Konkursu Agroliga
2017 ogłoszone
zostały podczas
gali, która odbyła się
w połowie czerwca
w ogrodach Pałacu
Prezydenckiego
w Warszawie.

Fot. Archiwum prywatne (J.Z.Kubrowscy)

Mistrzowie AgroLigi 2017. Wśród

w rozwoju naszego państwa.
Uroczystość upłynęła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Wszyscy byliśmy
pod wrażeniem serdeczności
i uroku osobistego pary prezydenckiej - mówił tuż po
uroczystości Andrzej Knyżewski, kierownik PZDR w Piszu,
który wraz z delegacją piskiego ZDR-u uczestniczył w gali.

Ich początki
to stara ojcowizna
Państwo Joanna i Zenon
Kubrowscy wraz z synem Arkadiuszem prowadzą we wsi
Orłowo prawie 100-hektarowe, supernowoczesne gospodarstwo rolne specjalizujące
się w produkcji, która uchodzi w branży rolniczej za jedną z bardziej wymagających
- hodowli bydła mlecznego.
Początki nie były łatwe, lecz

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

ciężka praca po wielu latach
przyniosła imponujące efekty.
– Rolnictwem zajmujemy się już ponad 30 lat, bo
od 1987 roku. Jest to ciężki
kawałek chleba, bo pracuje się 7 dni w tygodniu. Nie
ma wolnych sobót, nie ma
niedziel, nie ma świąt. Jest
za to comiesięczny stały
dochód – mówi Zenon Kubrowski. - Od moich rodziców, w 1991 roku przejęliśmy
wieloprodukcyjne gospodarstwo rolne. Obszarowo było
to około 22,5 ha, 15 sztuk
bydła, trochę trzody i produkcja roślinna - głównie
ziemniaki. Zdecydowaliśmy
się jednak na specjalizację
i rozwój produkcji mleka.
W 1997 roku rozpoczęliśmy
współpracę ze Spółdzielnią
Mleczarską w Grajewie, któ-

ra trwa do dziś. W 2001 roku
zmodernizowaliśmy stary
obiekt do 40 sztuk krów
mlecznych i wyposażyliśmy
go w dojarkę przewodową
- wspomina początki swej
działalności rolnik.
W kolejnych latach Państwo
Kubrowscy mocno zainwestowali w rozwój gospodarstwa,
korzystając m.in. ze środków
unijnych oraz kredytów. W 2007 roku w pełni wykorzystaliśmy środki pomocowe
z PROW 2007-20014 przeznaczone na modernizację
rolnictwa. Z tych pieniędzy
kupiliśmy sprzęt niezbędny
do obsługi zwierząt oraz prac
polowych. W międzyczasie
wciąż powiększaliśmy gospodarstwo, skupując ziemię
po zlikwidowanych gospodarstwach rolnych - dodaje
pan Zenon.

Pełna automatyzacja,
robot i monitoring
Decyzję o budowie nowoczesnego obiektu na 130
sztuk krów dojnych Joanna
i Zenon Kubrowscy podjęli
wraz z synem Arkadiuszem dziś już magistrem zootechniki - w 2015 roku. Obiekt
ten zbudowali z pomocą
kredytu, a jego wyposażenie
m.in. z dotacji PROW 20142020. - Całe wyposażenie
obory kosztowało 650 tys.zł,
z czego 307 tys.zł to środki
unijne, z dotacji w wysokości 193 tys.zł zakupiliśmy
też przyczepę i wóz asenizacyjny - wymienia Zenon Kubrowski. - W tej chwili całe
gospodarstwo jest w pełni
zautomatyzowane: obora
wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt ﬁrmy
DeLaval - dojarnia 2x8 bok

w bok, system zarządzania
stadem Delpro, automatyczna stacja paszowa, poidła, robot zgarniający ruszta
(sprzątanie odchodów), wentylatory mieszające powietrze, czochradła - wszystko
to jest skomputeryzowane.
Każda krowa wyposażona
jest w responder - tj. czytnik
identyﬁkujący każdą sztukę bydła na hali udojowej
i stacji paszowej. System ten
pozwala na automatyczne
dozowanie ilości paszy treściwej w zależności od produkcji mleka. „Opiekuje się”
on i monitoruje zwierzęta
przez całą dobę. Jak krowa
da więcej mleka, to i „premię
paszową” w nagrodę dostanie
- śmieje się gospodarz.
W oborze znajduje się zbiornik schładzający mleka na
8,6 tys.litrów, na zewnątrz
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nagrodzonych są rolnicy z Orłowa

Fot. Elżbieta Żywczyk (5)

Joanna i Zenon
Kubrowscy za swoją
pracę i jej efekty
byli wielokrotnie
nagradzani
dyplomami,
pucharami,
medalami
i odznaczeniami.
Dochowali się 2
czempionów i 4
wiceczempionów
w kategorii krowy
mleczne i jałówki na
Wystawach Zwierząt
Hodowlanych
w Olsztynie
i w Ostródzie.
Gratulujemy
i życzymy dalszych
sukcesów!

zaś zbiornik na paszę treściwą podawaną automatycznie zwierzętom.
Jeśli jeszcze dołożymy do
tego najnowocześniejszy park
maszynowy, to otrzymamy
gospodarstwo na miarę XXI
wieku zarządzane przez rolników z pasją jakimi niewątpliwie są Kubrowscy z Orłowa.

W rodzinnym biznesie
każdy ma swoje zadanie
W tej chwili gospodarstwo
Państwa Kubrowskich to ok.
100 ha ziemi pod produkcję
roślinną: 40 ha kukurydzy,
10 ha lucerny, kolejne 10 ha
zajmują pastwiska, a 40 ha
łąki kośne. Całość produkcji
roślinnej przeznaczona jest
na paszę dla podstawowej
produkcji - dziś to 110 krów
mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej o wydajności

10,5 tys.mleka od 1 krowy
i około 100 sztuk młodzieży
bydła. Gospodarzenie to ich
rodzinny biznes - Kubrowscy wychowali i wykształcili
czworo dzieci: dwie córki
są po studiach (technologia
żywności i towaroznawstwo)
i pracują „na swoim”, syn
Arkadiusz (mgr zootechniki) jest współwłaścicielem
gospodarstwa, najmłodsza
Kasia (studentka ekonomii)
pomaga w gospodarstwie
zajmując się dokumentacją.
- Nasza codzienność przy pracy zaczyna się o 4.30 a kończy
koło 19 -tej. W tym rodzinnym biznesie każdy z nas ma
swoje zadanie. Żona i syn zajmują się udojem, pomaga im
w tym najmłodsza córka. Na
głowie syna jest też karmienie zwierząt, ja zajmuję się
odchowem cieląt oraz praca-
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mi polowymi przy produkcji
roślinnej - wymienia Zenon
Kubrowski. - Znajduję też
czas na zajęcia poza gospodarstwem, jestem członkiem
Rady Nadzorczej SM „Mlekpol” w Grajewie, przez dwie
kadencje byłem radnym Rady
Miejskiej w Białej Piskiej.
Praca w gospodarstwie,
choć ciężka, daje im radość
i satysfakcję, nie osiadają
jednak na laurach. - Zadbane zwierzę odwdzięczy się
dobrą wydajnością i jakością
mleka, a to niezmiernie nas
cieszy. Cel jest wciąż taki
sam. Produkować jak największą i najlepszą jakościowo ilość mleka. W ubiegłym
roku wyprodukowaliśmy 750
tys. litrów mleka, w tym roku
planujemy przekroczyć milion litrów - podsumowują
rolnicy z Orłowa.
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Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich - konferencja

Wykłady, wymiana doświadczeń i konkurs śpiewaczy
W dniach 2-3 lipca 2018 r.
w Olsztynie odbyła się konferencja „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów
wiejskich”, której uczestnikami byli członkowie grup
formalnych i nieformalnych
działających na obszarach
wiejskich województwa
warmińsko-mazurskiego.
Konferencję poprzedził
„Festiwal Kultur” - konkursowy przegląd zespołów
ludowych z województwa
warmińsko-mazurskiego
oraz prezentacja rękodzieła ludowego.
W ramach panelu „Wieś –
Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego” każda
z grup zaprezentowała swoją
działalność oraz podzieliła się
doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. A było czym,
ponieważ w konferencji wzięło udział 10 grup:
• Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Klimy
• Stryjenki Gminy Pisz
• KGW „Jędrychowianki”
• KGW Skarlin
• Pomerania

przez nich produktów oraz jak
przygotować skuteczną kampanię reklamową.

Festiwal Kultur
Konferencję
poprzedził
„Festiwal Kultur” - to konkursowy przegląd zespołów
ludowych z województwa
warmińsko-mazurskiego oraz
prezentacja rękodzieła ludowego. W imprezie, zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, wzięło
udział dwadzieścia zespołów.
Suita „Wieczór w mazurskiej
izbie”, „Loz roz Maciek”, „Stoi
oset”, „W ogrodzie na wodzie”
to tylko przykłady utworów
i przyśpiewek ludowych, które można było usłyszeć w Olsztynie w dniu 02 lipca 2018
r., podczas „Festiwalu Kultur”.

2 lipca 2018 r. w Olsztynie odbył się Festiwal Kultur
• Rostkowianie
• Kalina (Jędrychowo)
• Pokolenia
• Wystek
• Echo

Podczas wykładów uczestnicy poznali możliwości
i źródła ﬁnansowania działań na obszarach wiejskich,

w tym jak wykorzystać środków z PROW 2014-2020
i KSOW na rozwój obszarów
wiejskich, dowiedzieli się
jak napisać dobry wniosek
o przyznanie dotacji oraz
w jaki sposób wykorzystać
małe przetwórstwo lokalne
i krótkie łańcuchy dostaw,
aby nastąpił rozwój przed-

siębiorczości na obszarach
wiejskich.
Ważnym elementem konferencji był wykład: Jak promować i sprzedawać swoje
produkty przez Internet?,
podczas którego uczestnicy
dowiedzieli się jakie są możliwości promocji i sprzedaży
przez Internet wytwarzanych

Komisja oceniła

strumentów),
- sposób wykonania pieśni
ludowych (a capella, użycie gwary),
- prezentowane stroje ludowe i rekwizyty,
- ogólny wyraz artystyczny wykonania.

Nagrodzone zespoły

Przyznano następujące
miejsca:
I miejsce ex aequo – Ludowy
Zespół Śpiewaczy Sterławiacy
(Sterławki Wielkie),
Wojcieszanie (Wojciechy)
II miejsce ex aequo – Orzyszanki (Orzysz) i Rostkowianie
(Rostki)
III miejsce ex aequo – Pokolenia (Biesal) i Tęcza Warmii
(Braniewo)

Komisja konkursowa dokonała oceny zespołów w kategorii: Śpiew biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru zgodny
z tradycją ludową,
- wykonanie instrumentalne
zgodne z konwencją ludową
(dobór i współbrzmienie in-

Wyróżnienia – Budzewiaki
(Budzewo), Absolwent (Budry),
Gosposie (Laseczno)
Wisienki (Wiśniowo Ełckie),
Wystek (Szczytno), Stokrotka
(Pieniężno).
Konferencja została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. kr

W kategorii krowy rasy
PHF: Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp.
z o.o. za krowę MAGGIE, rasy
PHF odmiany czarno-białej
w II laktacji

wszystkich ﬁrm prezentujących się na naszej imprezie został przeprowadzony
konkurs w kategoriach „Hit
Wystawy”, „Hit publiczności”,
„Najatrakcyjniejsze Stoisko”.
Statuetkę w kategorii „Hit
Wystawy” otrzymała ﬁrma
Wipasz za „Pasze doskonałej jakości”, „Hit Publiczności” powędrował do ﬁrmy
DeLaval za robot udojowy
VMSTMV300, a „Najatrakcyjniejsze Stoisko” otrzymała
ﬁrma Agrocentrum.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Osiągnięcia podziwiał minister rolnictwa
Tradycyjnie w ostatni
weekend czerwca w PODR
Szepietowo odbyła się największa w regionie i jedna
z największych w kraju
Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W tym roku byliśmy
również organizatorami
Ogólnopolskiej Wystawy
Bydła Hodowlanego, która
podniosła rangę wydarzenia.
Do Szepietowa przyjechali hodowcy bydła z całej
Polski, aby zaprezentować
swoje osiągnięcia hodowlane oraz nawiązać kontakty,
wymienić się doświadczeniami z innymi hodowcami.
Otwarcia Wystawy dokonał
Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie Adam Niebrzydowski wraz z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Jackiem Boguckim, Zastępcą Dyrektora Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Komisarzem Wystawy Tadeuszem
Markowskim, Prezydentem
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka Leszkiem Hądzlikiem

II kat. wiekowa: Marta Wrzesień
III kat wiekowa: Damian
Żyłowski
kat. Senior: Marta Wrzesień
kat. Junior: Gabriela Kraszewska
BEST CLIPER: Damian Żyłowski

Uroczyste otwarcie wystawy Fot. materiały prasowe
i Wiceprezydentem Polskiej
Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka Krzysztofem Banachem.
W niedzielę, 24 czerwca,
w drugim dniu wystawy swoją obecnością zaszczycił nas
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W przemówieniu
przedstawił swoje priorytety,
oraz plany, które chciałby zrealizować jako Minister Rolnictwa. Wręczył również odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”
osobom, które miały wielki
wkład w rozwój polskiego
sektora rolniczego.
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W przeddzień wystawy
w piątek, 22 czerwca odbył
się ﬁnał Podlaskiej Szkoły
Młodych Hodowców. Przez
kilka dni młodzież interesująca się sztuka ﬁtterską, poznawała jej zagadnienia pod
okiem instruktora. Dzięki
zdobytej wiedzy i nabytym
umiejętnościom końcowy
pokaz był bardzo efektownym
widowiskiem. Najlepszy z najlepszych to Marta Wrzesień,
a w poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:
I kat. wiekowa: Gabriela Kraszewska

Na X Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego
i XXV Regionalna Wystawę Zwierząt Hodowlanych
do Szepietowa przyjechało
wielu hodowców. Najpiękniejsze sztuki bydła mlecznego rywalizowały ze sobą
w kilku kategoriach. W niedzielę odbyła się uroczysta
prezentacja
superczempionów i czempionów oraz
wręczenie nagród dla najlepszych hodowców. Tytuły
superczempionów otrzymały.
W kategorii jałowice: Stadnina Koni Nowe Jankowice
Sp. z o.o. za jałowicę w wieku
19-21 miesięcy rasy PHF odmiany czarno-białej

W kategorii krów ras RP,
SM, JE, MO, oraz krów ras
rodzimych: Solarczyk Edward
na krowę BERETKA
W kategorii bydło mięsne
superczempiona otrzymała:
jałówka TOLA rasy charolaise Jerzego Magowskiego
Równocześnie oceniane były
też inne zwierzęta hodowlane: konie, owce, kozy, króliki,
drób ozdobny i użytkowy.
Swój czas na Wystawie mieli również najmłodsi. W konkursie „Młodzi Hodowcy”
mogły wystartować dzieci
w wieku 6-10 lat. Miały one
za zadanie jak najlepiej zaprezentować swą cieliczkę na
ringu wystawowym.
Swój konkurs mieli również wystawcy. Spośród

Na Wystawie licznie pojawili się również lokalni twórcy ludowi, których
prace zostały szczególnie
docenione przez odwiedzających. Podlasie to miejsce
słynące z kulinarnych perełek i te również można było
nabyć na Wystawie. Każdy
kto chciał spróbować podlaskich wędlin, chlebów, ciast,
czy napojów mógł je nabyć
na licznych stoiskach z żywnością.
Krzysztof Kuteszko,
Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie
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Szacowanie szkód łowieckich

Zamiast sołtysów – ODR-y.
Albo… sam myśliwy

Fot. DK

Fot. Pixabay.com

REKLAMA

Istotne zmiany
w kwestii
szacowania tzw.
szkód łowieckich
niesie za sobą
kolejna nowelizacja
Ustawy Prawo
łowieckie. Już
nie sołtysi mają
brać udział
w tym procesie,
a przedstawiciele
ośrodków doradztwa
rolniczego.
Problemy z szacowaniem
szkód wyrządzanych w gospodarstwach oraz uprawach przez dziką zwierzynę
występują od dawna. Żadne
zmiany prawa jeszcze do
tej pory nie przyniosły ich
rozwiązania. Tak też jest ze
znowelizowanym w marcu
br. Prawem łowieckim.
Obowiązujące od kwietnia
przepisy stanowią, iż szacowaniem mają zajmować się
komisje złożone z: przedstawiciela dzierżawcy czy
zarządcy danego obwodu
łowieckiego (z reguły koła
łowieckiego), przedstawiciela jednostki pomocniczej
gminy (w praktyce chodzi
o sołtysa) oraz właściciela
nieruchomości (najczęściej

rolnika). Niestety w ogóle
nie sprawdza się to w praktyce. Dlaczego? Bo zbuntowali się sołtysi, którzy nie
chcą brać udziału w szacowaniu szkód, zapowiadając
nawet zbiorowe dymisje
z tej funkcji. Argumentów jest kilka: brak odpowiedniego wynagrodzenia
za udział w szacowaniu,
brak czasu ze względu na
obowiązki zawodowe czy
wreszcie brak znajomości
tematyki rolnej i łowieckiej
(coraz więcej sołtysów nie
ma żadnego związku z rolnictwem).
Rządzący zdali sobie sprawę, że sytuacja staje się napięta. Minister środowiska
Henryk Kowalczyk wydał
okólnik do myśliwych, by
zawierali ugody z rolnikami poza procedurą przewidzianą Prawem łowieckim.
Jednocześnie ruszyły prace
nad kolejną nowelizacją tej
ustawy. Część parlamentarzystów sugerowała, by
współodpowiedzialnymi
za szacowanie szkód uczynić pracowników Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma
rozbudowane struktury terenowe. Jednak w złożonym
przez posłów PiS projekcie
w miejsce sołtysów wskazano wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego.
Nowelizacja
została
przegłosowana w połowie
czerwca i już wiadomo, że
Senat ją „przyklepie”, bo
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w projekcie jego uchwały
jest zapis o przyjęciu bez
poprawek. Zatem gdy ten
akt prawny podpisze prezydent, zacznie on wkrótce
potem obowiązywać.
I tak, szacowanie szkód
będą wówczas przeprowadzać zespoły, składające się z przedstawicieli
dzierżawcy obwodu łowieckiego (koła łowieckiego)
i wojewódzkiego ODR-u
oraz rolnika. Należy jednak zwrócić uwagę na zapis, że „niestawiennictwo
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa
rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania
szkód”. Zatem w niektórych
przypadkach straty w uprawach może wyceniać tylko
i wyłącznie myśliwy jako
przedstawiciel koła łowieckiego. Już podniosły się
głosy, że stwarza to duże
pole do nadużyć na niekorzyść rolników.
Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o szacowanie
szkód właściciel gruntów
rolnych będzie składał do
zarządcy albo dzierżawcy
obwodu łowieckiego. Pieniądze na wynagrodzenia
(czy też zwrot poniesionych
kosztów) dla szacujących
szkody mają pochodzić
z funduszu leśnego (to funduszu celowy Lasów Państwowych).
dk
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• zbiorniki: stalowe, polietylenowe,
podziemne, naziemne,
do oleju napędowego, opałowego, benzyny, paliw lotniczych,
AdBlue, nawozów płynnych
• kontenerowe stacje paliw
• projektowanie, budowa stacji
oraz baz paliw płynnych
• inwestycje pod klucz
Jesteśmy generalnym dilerem
ﬁrmy Kingspan na terenie
Polski północno-wschodniej.
W kwestii porad technicznych
oraz atrakcyjnych
warunków ﬁnansowych
prosimy kontaktować się
z naszym doradcą:
Paweł Szmytkowski
tel. +48 784 470839

PETRO-BOX Aleksandra Krezymon
11-001 Dywity, Ługwałd 180

tel./fax 89534 05 00
petro-box@home.pl

www.petro-box.pl
92618otbr-A -N
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Znaczenie mszyc w uprawie zbóż
Tegoroczny monitoring plantacji upraw
zbożowych wykazał dość liczne
występowanie mszyc, a w szczególności
dwóch gatunków: mszycy czeremchowozbożowej i mszycy zbożowej. Sporadycznie
na liściach pojawiała się również mszyca
różano trawowa, lecz nie tworzyła licznych
kolonii. W obecnej fazie rozwojowej zbóż
ozimych gatunki te już nie zasiedlają roślin.
Natomiast na zbożach jarych, szczególnie
na pszenicy, można zauważyć żerujące
jeszcze u podstawy kłosków larwy
mszyc, chociaż pojawiają się już osobniki
uskrzydlone, które przelatują na inne rośliny
zbożowe (np. kukurydzę).
Prof. dr hab. Bożena Kordan, Katedra Entomologii,
Fitopatologii i Diagnostyki
Molekularnej, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski,
bozena.kordan@uwm.edu.pl

Mgr inż. Mariusz Foltyński,
Timac Agro Polska,

mariusz.foltynski@pl.timacagro.com

Mszyca czeremchowo-zbożowa Rhopalosiphum padi L.
Osobniki bezskrzydłe - długość do 2,3 mm, kształt jajowaty, barwa oliwkowa, syfony
o długości 1/7 do1/8 długości
ciała, czułki sięgające do połowy długości ciała. Bezskrzydłe
dzieworódki (samice rodzące
żywe larwy) mają rdzawo-czerwone plamy wokół syfonów i między nimi oraz czułki
przekraczające połowę długości ciała. Gatunek ten zimuje
w postaci jaj na czeremsze lub
w przypadku braku czeremchy,
mogą zimować niezapłodnione samice na podziemnych
częściach traw. Na wiosnę na
czeremsze rozwijają się 3 pokolenia. W ostatnim pojawiają
się osobniki uskrzydlone, które przelatują na zboża i trawy,
dając początek następnym
generacjom. Gatunek ten
początkowo zasiedla dolne
liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej i kłosy. Pod
koniec dojrzałości mlecznej
liczebność populacji wyraźnie
maleje. Mszyca czeremchowo-zbożowa żeruje na dolnych
liściach u podstawy źdźbeł,
później na liściach wyżej położonych i na kłosach.
Mszyca zbożowa Sitobion
avenae F. ma kształt wrzecionowaty długość do 3,3 mm,
barwę żółtozieloną, zieloną
lub czerwonobrązową. For-

my uskrzydlone posiadają
brązową głowę, tułów i plamy
boczne. Czułki czarne, prawie
tej samej długości co ciało.
Syfony spiczasto kończące
się, czarne. W odróżnieniu do
poprzedniego gatunku jest
mszycą jednodomną (żeruje
i rozmnaża się na zbożach oraz
trawach). Nalatuje na zboża
w okresie pojawienia się liści
ﬂagowych. W okresie dojrzewania zbóż migrantki ( mszyce uskrzydlone) przelatują na
trawy, samosiewy i niektóre
chwasty, gdzie dają początek
następnym pokoleniom żerującym do jesieni. W miejscach
tych pojawiają się pokolenia
płciowe, które składają jaja
zimujące. Gatunek ten żeruje
na liściach ﬂagowych, na kłosach, u podstawy plew i na osi
kłosa między kłoskami.
Mszyca różano-trawowa Metopolophium dirhodum Walk.
ma długość do 3mm, kształt
wąsko-wrzecionowaty, barwę
bladozieloną lub zielonożółtą.
Czułki od ¾ do 5/6 długości
ciała. Osobniki uskrzydlone
mają głowę i tułów żółtobrązowe lub jasnobrązowe na
wiosnę i latem, natomiast jesienią ciemnobrązowe. Mszyca
ta zimuje na różach ogrodowych lub dzikich w postaci jaj.
Na wiosnę na roślinach tych
rozwijają się trzy pokolenia.
Następnie osobniki uskrzydlone przelatują na zboża, gdzie
zasiedlają najstarsze liście
zbóż, a w miarę ich zasychania przenoszą się na młodsze,
a następnie na kłosy.
Warunki klimatyczne panujące w tym roku w okresie
wegetacji, sprzyjały również
pojawom owadów pożytecznych, które ograniczają populacje mszyc. Szczególne
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Mszyce spasożytowane przez błonkówki

Mszyce zasiedlające kłos pszenicy ozimej
miejsce w tej grupie zajmowały biedronki i pasożytnicze
błonkówki. Pierwsze z nich
zjadają larwy i osobniki dorosłe mszyc, a drapieżny tryb
życia prowadzi postać dorosła
i larwalna. Natomiast pasożytnicze błonkówki składają
jaja do wnętrza ciał mszyc,
ale wylęgająca się larwy żyje
i przepoczwarcza się w ich
wnętrzu.
Szkodliwość mszyc związana jest ze sposobem ich
żerowania, jak i również rozmnażania. Mszyce są owadami o narządzie gębowym
kłująco-ssącym. Żerują zarówno larwy, jak i postacie
dorosłe. Owady te uszkadzają mechanicznie penetrowane tkanki roślinne, pobierają
sok ﬂoemy w którym zawarte
są podstawowe metabolity roślinne oraz obniżają natężenie

fotosyntezy w zaatakowanych
komórkach. Zasiedlają liście,
pochwy liściowe, źdźbła i kłosy. Mszyce charakteryzują się
dużą liczbą pokoleń w roku.
W zależności od warunków
klimatycznych i rejonów Polski może ich być od 8 do 11.
Rozmiary szkód związane są
z niesamowitym tempem rozwoju mszyc. Samice w zależności od gatunku rodzą średnio 40 larw, które dojrzewają
w okresie 8-14 dni i każda
z nich daje początek następnym pokoleniom. Dlatego też,
na roślinach widoczne są tak
liczne kolonie, składające się
z osobników w różnym wieku.
Każdy z tych osobników wkłuwa się w tkankę roślinną, pobiera intensywnie pokarm, co
może prowadzić do zahamowania wzrostu roślin, zmniejszenia powierzchni i liczby li-

ści na roślinach, suchej masy
ziarna i liczby ziaren w kłosie.
Szkodliwość mszyc jest ściśle
zależna od ich liczebności
na roślinach. Przy poziomie
40 mszyc na kłos w stadium
dojrzałości mlecznej, spadek
plonu może dochodzić nawet do 20%. Opisana wyżej
szkodliwość należy do tzw.
szkodliwości bezpośredniej
lecz niebezpieczna jest również szkodliwość pośrednia mszyc, związana przede
wszystkim z przenoszeniem
wirusów będących przyczyną chorób roślin. Omawiane
mszyce zbożowe przenoszą
wirusy wywołujące żółtą karłowatość jęczmienia (barley
yellow dwarf-BYD) poważną
chorobę wirusową wszystkich
gatunków zbóż i traw. Choroba ta jest bardzo niebezpieczna szczególnie dla zbóż

ozimych-zwłaszcza jęczmienia, a szczególnie wtedy, kiedy
dochodzi do wczesnych zakażeń jesiennych. Najczęściej już
na wiosnę objawy chorobowe
są silne i mogą prowadzić do
strat sięgających nawet kilkudziesięciu procent lub do
zamierania roślin. Ponadto
rośliny zakażone wirusami
BYD są bardziej podatne na
inne choroby, np. Fusarium
spp.
W Polsce rozpoczął się okres
żniw. Nie oznacza to końca
aktywności mszyc, bowiem
znalazły inne rośliny na których żerują, a w niedługim
czasie mogą stanowić zagrożenie dla plantacji zbóż ozimych, szczególnie jęczmienia
i pszenicy. Dlatego też, zaleca się działania prewencyjne
obejmujące jesienne zwalczanie mszyc na oziminach, aby
zapobiec infekowaniu roślin
wirusami wywołującymi żółtą karłowatość jęczmienia.
W tym celu koniecznie należy prowadzić monitoring
występowania mszyc na roślinach, gdyż skuteczność
przeprowadzonego zabiegu
zależy od wczesności wykrycia nalotów. Sprawdzoną metodą monitorowania nalotów
owadów, są żółte naczynia,
napełnione wodą z dodatkiem środka zmniejszającego
napięcie powierzchniowe, np.
płyn do mycia naczyń, które
umieszcza się 20 m od brzegu, z każdej strony plantacji
i kontroluje w odstępach 2-3
dniowych. Należy również
śledzić komunikaty umieszczane na stronach internetowych PIORiN, IOR PIB oraz
ﬁrm prowadzących platformy
wspomagające podejmowanie
decyzji w zwalczaniu agrofagów. W przypadku długiej,
ciepłej jesieni naloty mszyc
mogą rozciągać się w czasie,
wtedy jeden zabieg na pewno
nie wystarczy.
Zabieg chemicznego zwalczania mszyc wykonujemy
tylko za pomocą zarejestrowanych preparatów, których lista
dostępna jest w zaleceniach
IOR PIB i po przekroczeniu
progu ekonomicznej szkodliwości:
Mszyca czeremchowo-zbożowa – 5 szt. na 1źdźbło, od
fazy strzelania w źdźbło, do
fazy kłoszenia.
Mszyca zbożowa – 5 szt.
na kłos, od pełni kłoszenia,
do początku fazy dojrzałości
mlecznej ziarna.
Mszyca
różano-trawowa
– występuje zwykle niezbyt
licznie
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Plany nowego ministra

Wieś musi mieć dochody
z godziwie opłacanej pracy
- Ważne jest bieżące
rozwiązywanie
problemów,
np. związanych
z anomaliami
pogodowymi, bo
na nie oczywiście
trzeba reagować,
ale ważniejsza jest
pewna strategiczna
przyszłość
polskiego rolnictwa
i wykorzystanie
jego ogromnego
potencjału zaznaczył nowy
minister rolnictwa
i rozwoju wsi
Jan Krzysztof
Ardanowski.
Niedługo musiało czekać
środowisko rolnicze na nazwisko nowego szefa resortu, po tym jak ze stanowiska
– oﬁcjalnie ze względów osobistych – zrezygnował Krzysztof Jurgiel. Premier Mateusz
Morawiecki złożył ofertę objęcia tej teki właśnie Ardanowskiemu, a ten się zgodził
i 20 czerwca odebrał nominację w Pałacu Prezydenckim.
− Nie ma prostych spraw
w rolnictwie, zostały tylko
trudne i trudniejsze, ale deklaruję ciężką pracę i chęć
rozwiązywania
bieżących
problemów polskiej wsi, dotyczy to między innymi suszy
− zapewnił wówczas Ardanowski.
Zapowiedział, iż wkrótce
przedstawi szereg propozycji dla polskiego rolnictwa,
co potwierdził szef rządu.
A prezydent Andrzej Duda,
mówiąc o Janie Krzysztoﬁe
Ardanowskim przypomniał,
że sprawami rolnictwa zajmuje się od początku swojej
drogi zawodowej.
Jan Krzysztof Ardanowski
ma 57 lat. Jest posłem PiS
z Torunia. W obecnej kadencji
był wiceprzewodniczącym komisji rolnictwa, a także prze-

Ważna jest pewna strategiczna przyszłość polskiego rolnictwa i wykorzystanie jego ogromnego potencjału – mówi nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski
wodniczącym stałej podkomisji ds. wykorzystania zasobów
energetycznych
obszarów
wiejskich i podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmiany
ustawy o izbach rolniczych.
W przeszłości szefował izbom
rolniczym i pełnił funkcję doradcy ds. wsi i rolnictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Był też wiceministrem rolnictwa w rządach kierowanych
przez Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.
- Jestem przekonany, że
Polska wieś musi uzyskiwać
dobre dochody z godziwie
opłacanej pracy, z tego, co
rolnik sprzedaje, produkuje,
a co traﬁa na rynek. Transfery
społeczne - czy to pieniędzy
unijnych czy krajowych - są
potrzebne, bo inne kraje też
to stosują. Nie może być
Europy lepszych i gorszych,
równych i równiejszych, jak
u Orwella, bo jeżeli coś należy
się rolnikom niemieckim czy
francuskim, to tak samo na-
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leży się polskim – podkreślał
cytowany przez Polską Agencję Prasową Ardanowski.
Zapowiedział, że powinno się rozwijać zarówno te
wielkie, jak i te małe gospodarstwa. Chciałby doprowadzić do sytuacji, by rolnicy
mogli produkować „wysokiej
jakości, znakomitą żywność
i uzyskiwać za to przyzwoite dochody”.
- Dla mnie istotne są m.in.
regulacja rynku, np. rozszerzenie dla małych gospodarstw możliwości bezpośredniego
sprzedawania,
co jest popularne, ale także
w pewnej części polskiego
rolnictwa rozwinięcie na dużą
skalę rolnictwa ekologicznego. Dla dużych gospodarstw
towarowych ważna jest stabilizacja, poprzez ścisły związek
z przetwórstwem rolnym. Nie
ma rolnictwa bez przetwórstwa. To jest tak samo istotne,
jak kwestie dotyczące mniejszych gospodarstw - mówił
PAP nowy minister.

Z kolei w rozmowie z portalem Agropolska.pl stwierdził: - Jest mnóstwo spraw,
którymi trzeba się pilnie
zająć. Uważam jednak, że
w rozmowach z rolnikami jest
potrzebna szczerość. Trzeba
jasno mówić, co można, a czego nie da się zrobić. Należy
wspólnie szukać optymalnych
rozwiązań dla polskiego rolnictwa. Wieś oczekuje szczerości i prawdy.
Najpilniejsze
sprawy,
którym szef resortu musi
stawiać czoło to walka
z szerzącym się wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz
pomoc rolnikom poszkodowanym przez suszę. Jeśli
chodzi o tę drugą kwestię
minister apelował o powoływanie komisji klęskowych
i szacowanie szkód, tak aby
można było określić, ile pieniędzy z budżetu potrzeba na
pomoc gospodarzom. Jaka
dokładnie będzie to pomoc,
nie wiadomo, ale według
Ardanowskiego sytuacja wy-

maga „ponadstandardowych”
działań w stosunku do tego,
jak to wyglądało w latach poprzednich.
Obejmując tekę ministra,
Ardanowski deklarował, iż
nie będzie robił rewolucji
kadrowych, ale dokona przeglądu kadr w resorcie i podległych mu instytucjach. Póki
co dymisję złożył wiceminister Zbigniew Babalski, a jego
miejsce zajął Szymon Giżyński, poseł i członek sejmowej
komisji rolnictwa. Ponadto
nowy minister podjął decyzję
o odwołaniu Witolda Strobla
z funkcji dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (a także
3 z 5 jego zastępców). W środę
4 lipca akt powołania na szefa
ośrodka odebrał Piotr Seraﬁn,
który ostatnio pełnił funkcję
pełnomocnika do spraw tworzenia KOWR, a następnie
zastępcy dyrektora Oddziału
Terenowego KOWR w Krakowie.
Dk

Jan Krzysztof Ardanowski,
minister rolnictwa i rozwoju wsi
Dla mnie istotne są m.in. regulacja rynku, np. rozszerzenie dla
małych gospodarstw możliwości
bezpośredniego sprzedawania,
co jest popularne, ale także
w pewnej części polskiego rolnictwa rozwinięcie na dużą skalę
rolnictwa ekologicznego. Dla dużych gospodarstw towarowych
ważna jest stabilizacja, poprzez
ścisły związek z przetwórstwem
rolnym. Nie ma rolnictwa bez
przetwórstwa. To jest tak samo
istotne, jak kwestie dotyczące
mniejszych gospodarstw.
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Do kogo będzie adresowany program?
Program polityki zdrowotnej adresowany jest do pracowników rolnych orazich rodzin, domowników,
wtym dzieci iosób przebywających
lubzamieszkujących gospodarstwa
rolne (ubezpieczonych w KRUS,
którzy dotąd nieotrzymali szczepień

przeciwko kleszczowemu zapaleniu
mózgu). Program został pozytywnie
zaopiniowany przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych iTaryﬁkacji.
Pozytywna opinia pozwala nam podjąć
się realizacji tego programu. Można
ją było uzyskać kierując działania
do tylko jednej zgrup największego
ryzyka, np. rolników. Teraz możemy
przeznaczać na jego realizację środki
publiczne.
Dlaczego program zawiera również
szczepienia przeciw KZM?
Proﬁlaktyka to jedyny sposób na
uniknięcie powikłań. Działania
proﬁlaktyczne przeciw KZM skupią sięgłównie nanoszeniu odzieży
ochronnej, stosowaniu repelentów
odstraszających kleszcze orazjaknajszybszym fachowym usunięciu kleszcza zeskóry, atakżeniespożywaniu
niepasteryzowanego mleka. Jednak
najskuteczniejszą metodą proﬁlaktyki kleszczowego zapalenia mózgu
są szczepienia zalecane wprogramie
szczepień ochronnych Ministerstwa
Zdrowia, zeszczególnym wskazaniem
osób zgrup podwyższonego ryzyka,
np. rolników.

Jakie działania zostaną podjęte
wramach programu?
Edukacją zdrowotną wramach programu chcemy objąć jak największą
grupę mieszkańców tzn. nie tylko osoby zgrupy zpodwyższonego ryzyka,
tj. rolników. Będziemy organizować
otwarte spotkania informacyjno-edukacyjne zmieszkańcami naterenie powiatu oleckiego: wszkołach,
urzędach, wświetlicach wiejskich…
Przeprowadzona zostanie kampania
edukacyjna za pośrednictwem: ulotek, plakatów, stron internetowych,
regionalnego radia, portali społecznościowych orazgazet.
Ponadto wokresie trwania programu, tj. od 2019 r., odponiedziałku
dopiątku, wgodzinach 7.30 – 15.30,
uruchomiony zostanie numer telefonu
wStarostwie Powiatowym wOlecku,
pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące realizowanego programu
zdrowotnego.
Kto będzie ﬁnansować program?
Osoby uczestniczące w programie
nie będą ponosić żadnych kosztów.
Powiat poniósł dotychczas koszt

REKLAMA

Jakie zagrożenie dla mieszkańców stanowi kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)?
Coraz więcej jest kleszczy zarażonych
boreliozą ikleszczowym zapaleniem
mózgu. Zarażenie wirusem KZM
następuje zaraz po ukąszeniu przez
zarażonego kleszcza, podczas kiedy
zarażenie wirusem boreliozy następuje dopiero po wielu godzinach. Powikłania przebytego KZM mogą przybierać postać porażeń, niedowładów,
zaniku mięśni iuszkodzenia móżdżku,
atakżewywoływać bóle głowy czy obniżoną zdolność dopracy, męczliwość,
zaburzenia snu… Powikłania takie
powodują niepełnosprawność uludzi.
Kilka lat temu radosny, pełny życia
iplanów na przyszłość chłopak zPisza
został zarażony KZM po ukąszeniu
przez kleszcza. Niestety dziś ma czterokończynowe porażenie.
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Wczerwcu 2018 r. Rada Powiatu wOlecku podjęła decyzję orozpoczęciu realizacji „Programu polityki
zdrowotnej wzakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dlamieszkańców
powiatu oleckiego na lata 2018-2022”. Dlaczego właśnie taki program? O tym rozmawiamy z Marianem
Świerszczem starostą oleckim.

opracowania programu. Natomiast
jego realizacja ﬁnansowana będzie
ze środków powiatu igmin. Powiat
poniesie koszt przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej i30%
kosztów szczepienia mieszkańców.
Gmina, która przystąpi do realizacji
programu, poniesie 70% kosztu szczepienia swojego mieszkańca.
Czy wszystkie gminy przystąpiły do
realizacji tego programu?

Wlipcu br. przekazałem program do
4 gmin zterenu powiatu oleckiego.
We wrześniu zorganizuję spotkanie
zprzedstawicielami gmin iinnymi
partnerami, którym zostaną przedstawione szczegółowe informacje
dotyczące sposobu realizacji programu. Mam nadzieję, że wówczas gminy podejmą decyzję oprzystąpieniu
do akcji.
Dziękuję za rozmowę
37318ocwo-a -P
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Zwrot podatku akcyzowego
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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 84/2018. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 2,6 zł.
Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy związane
z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Gazeta Olsztyńska”, ul. Partyzantów 28, 10-521
Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem
(89)539-74-82.

Panowie
PANOWIE W WIEKU 31-45 LAT
KAWALER
44-letni, bez nałogów, wykształcenie
zawodowe, na rencie. Poznam panią
w wieku do 43 lat. Cel przyjaźń lub
stały związek.
PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
WOLNY 51/187
187cm, szczupły, bezdzietny i bez
zobowiązań z Ełku. Mieszkam sam,
dokucza mi samotność, poznam
panią stosowną do siebie.
WAGA
wykształcenie wyższe, pracujący kawaler, 178cm /73kg, lubię przyrodę,

WE DWOJE NR 84/2018

aktywnie spędzać czas, jestem miłośnikiem jazdy na rowerze, szczupły
blondyn, bez nałogów.

domu i życia na zawsze. Mieszkam
we własnym M-4 w ładnej osadzie
gm. Lubowidz w sąs. Mazur i Kujaw.

60-LATEK
chciałbym poznać panią w zbliżonym wieku.

WDOWIEC PO 70-TCE
samotny, poszukuje wdowy do lat
72, miłej i uczciwej, być we dwoje to
radość, która pociesza dalsze życie.
Jestem miły, opiekuńczy i wesoły,
lubię zagrać i zaśpiewać i przytulić.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
EMERYT Z MAZUR
emeryt po 70-tce bez nałogów
pozna panią.
WDOWIEC Z MAZOWSZA
samotny wdowiec, emeryt 70+ /165,
waga raczej kogucia, szatyn, zaprasza
samotną panią do swego serca,

WOLNY 63-LATEK
182cm, pracujący, bez zobowiązań,
niezależny finansowo i mieszkaniowo. Poznam panią wolną, bez
zobowiązań, najchętniej z okolic Bartoszyc.

Panie
PANIE 45-60 LAT
WESOŁA ROZWÓDKA
mam 45 lat, 160cm/62 rozwódka. Poznam pana do tańca i do
różańca 45-50 lat, stanu wolnego,
z poczuciem humoru i pozytywnym
nastawieniem do życia.
SYMPATYCZNA
Miła i wesoła - 60 lat/164cm,
wykształcenie średnie, niezależna finansowo i mieszkaniowo, mieszkam
sama, jestem wdową. Poznam pana
do 64 lat.
ENERGICZNA WDOWA
jestem wesołą wdową z poczuciem humoru. Niezależna finansowo i mieszkaniowo, mieszkam
sama w Bartoszycach. Poszukuję
pana z poczuciem humoru, bez nałogów.
KĘTRZYNIANKA
54l/164/83 głęboko wierząca,
wykształcenie średnie, wrażliwa

na ludzką krzywdę. Poznam pana
do 64 lat, kawalera lub wdowca,
katolika, ułożonego, ambitnego, nie
oszusta, człowieka na resztę życia,
bez nałogów.
PANIE POWYŻEJ 60 LAT
61/158/68
emerytka, zadbana, wesoła, bez
nałogów, pozna pana w wieku do
70 lat, zadbanego bez nałogów,
szczerego z okolic Elbląga.
WDOWA LAT 62
emerytka, bez zobowiązań, samotna,
dzieci na swoim, jestem bez nałogów, zadbana, uczciwa, opiekuńcza,
niepaląca, wrażliwa o dobrym
charakterze, spokojna, ugodowa.
EMERYTKA
wdowa z Mazur, atrakcyjna, o dobrej
prezencji i aparycji, dobrym zdrowiu
i sercu, bez nałogów i zobowiązań,
z mieszkaniem. Pozna pana do lat
70-72, może być biedny i samotny.

e dwoje

Nr 84/2018
hasło

CIEPŁA
niezależna finansowo i mieszkaniowo, bez żadnych zobowiązań,
zadbana, z wyższym wykształceniem. Cenię uczciwość, wierność,
kulturę osobistą. Poznam pana
(chętnie wdowca), bez nałogów,
czułego, o dobrym sercu,
zmotoryzowanego
do lat 65 z Olsztyna.

Rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Nie zapomnij złożyć wniosek
Od 1 sierpnia rolnicy będą
mogli składać w swoich urzędach miast i gmin wnioski
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
Do wniosku trzeba dołączyć
oryginały lub kopie faktur
VAT za zakup oleju napędowego w okresie sześciu
miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku (od
lutego do lipca) oraz – w przypadku, gdy producent rolny
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – wypis z tegoż rejestru.
Wnioski można składać do
31 sierpnia. Decyzje o przy-

imię i nazwisko ...............................................................................................................

Powyższe dane do wiadomości redakcji

własnoręczny podpis
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Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89)5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@wm.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
Nastepne wydanie
8 sierpnia 2018
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PRACA
dam pracę
KIEROWCĘ kat.C+E, zwózka mleka
MLEKPOL Mrągowo, 604-211-735

ROLNICTWO
maszyny rolnicze
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REKLAMA – OGŁOSZENIA DROBNE

MIŁA PO 60-TCE
wolna, uczciwa, miła, wiek
po 60-tce, wzrost średni, bez
zobowiązań, bez nałogów,
niezależna mieszkaniowo
i finansowo. Cel stały związek, pan
do lat 70. Mieszkam w Pasłęku.
TENIA
jestem wdową po 60-tce o łagodnym charakterze, lubię muzykę
disco, niezależna mieszkaniowo,
pragnę poznać pana uczciwego,
który będzie mógł mnie polubić
i moje wdzięki.

znaniu zwrotu podatku są
podejmowane w ciągu miesiąca. W 2018 r. limit zwrotu
wynosi 86 zł na 1 hektar użytków rolnych.
Wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są przyjmowane
w urzędach dwa razy w roku
– w sierpniu za paliwo zakupione od lutego do lipca oraz
w lutym za paliwo zakupione od sierpnia do stycznia.
Podstawę prawną stanowią
ustawa z 10 marca 2006 r.
w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

ciągniki
URSUSY-ZETORY, mogą być w gorszym stanie, do remontu bez dokumentacji oraz inne ciągniki i maszyny
-kupię, 601-478-051

maszyny rolnicze
KUPIĘ:
MASZYNY,
tel.663-949-448

CIĄGNIKI,

produkty rolne
zwierzęta hodowlane
! F.H.U. kupi knury, maciory,
bydło, samochód+ waga,
faktura, tel.721-040-072

F.H.U. ANIMAR KIWITY KUPI: zboża
paszowe, pszenżyto, tel.694-508-207
KUPIĘ: ZBOŻA paszowe, konsumpcyjne, TEL.606-505-511
SKUP ZBÓŻ KUPI: zboża paszowe,
tel.664-332-420

KUPIĘ krowy, konie 606-655-378
URSUS, Zetor-części, podzespoły,
przednie napędy, silniki, skrzynie mosty, zwolnice, wały, głowice i inne,
sprzedam, 601-478-051

inne
SKUP koni rzeźnych, eksportowych,
606-954-202

SPRZEDAM ziemię rolną 12ha, 55/23128-44.
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Rolnicy liczą straty w uprawach

Fot. Pixabay.com (3)

Jak nie powódź to susza

Rolnicy liczą straty spowodowane tegoroczną suszą. — To kolejny
ciężki rok dla rolników — mówi Zofia Stankiewicz z WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej. — Rok temu pola zalała woda, teraz mamy
suszę. Dopiero szacujemy straty, ale na pewno będą duże.
Jedni się cieszą, że pogoda dopisuje i słońce pięknie
świeci już od trzech miesięcy, inni wręcz przeciwnie.
Wysoka temperatura i brak
opadów spędzają rolnikom
sen z powiek. Gołym okiem
widać, że na polach niewiele
rośnie, a to oznacza, że nie
będzie czego zbierać. Rolnicy
z tegorocznych zbiorów mogą
nawet nie pokryć poniesionych kosztów.
— Wystarczy spojrzeć na
pola, by zobaczyć, że po bardzo trudnym ubiegłym roku,
mamy teraz problem z hydro-

logiczną suszą — mówi Zoﬁa
Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
— Zboża i rzepaki będą w tym
roku bardzo słabe. Najbardziej ucierpiały u nas oziminy, chociaż zawsze lepiej
przetrzymują trudne warunki. W trochę lepszej sytuacji
są zboża jare. W przypadku
zbóż, gdy susza się utrzyma
dłużej, zbiory mogą być niższe
nawet o połowę. Zagrożone są
też inne uprawy. Jeśli w ciągu
najbliższych dwóch tygodni
solidnie nie popada, to może
być problem nie tylko ze zbo-
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żami konsumpcyjnymi, ale też
z ziemniakami.
Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, według ostatniego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w Polsce występuje
susza rolnicza, która dotyczy
coraz większej grupy roślin.
Na 2478 gmin w Polsce, suszą
w uprawach zbóż zagrożonych
jest około 1,5 tysiąca gmin, czyli prawie 58proc. W blisko połowie gmin są też straty w innych uprawach. W gminach
zagrożonych suszą powołano

komisje szacujące straty. Z ich
danych wynika, że do 4 lipca
liczba poszkodowanych gospodarstw przekroczyła 42,5 tysiąca. Natomiast powierzchnia
upraw dotkniętych klęską wynosi ponad 781,8 tysięcy hektarów, z czego prawie 18 tys.
hektarów dotyczy powierzchni
działek, na których szkody wynoszą powyżej 70proc.
W naszym regionie negatywne skutki suszy odnotowano
we wszystkich gminach województwa warmińsko – mazurskiego. Poszkodowani rolnicy
powinni kierować wnioski
o oszacowanie szkód do właściwych terenowo wójtów i burmistrzów gmin. Dopuszczono
możliwość składania wniosków bez podawania stanów
średniorocznych
zwierząt
w gospodarstwie za ostatnie 3

lata. Zaapelowano również,
aby we wnioskach dotyczących
gospodarstw prowadzących
produkcję roślinną i zwierzęcą,
rolnicy wpisywali także koszty
poniesione przez brak zbioru
pasz, np. związane z zakupem
pasz. W obecnej sytuacji, przy
zagrożeniu przedwczesnymi
żniwami, każdy rolnik, którego uprawy ucierpiały powinien jak najszybciej złożyć
wniosek o szacowanie szkód.
— Należy to zrobić jak najszybciej, jeszcze przed żniwami, bo tylko rosnące uprawy
można oszacować — dodaje
Zoﬁa Stankiewicz. — Protokół
z szacowania szkód podpisany
przez wojewodę jest podstawą
do ubiegania się o wsparcie dla
rolników poszkodowanych
w wyniku klęsk żywiołowych.
Wnioski do pobrania drogą

elektroniczną można znaleźć
na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie:
www.uw.olsztyn.pl
Minister rolnictwa i rozwoju
wsi wystąpił z wnioskiem do
Komisarza Komisji Europejskiej Phila Hogana o podjęcie
interwencji z budżetu Unii Europejskiej w związku z trudną
sytuacją polskich rolników
dotkniętych skutkami suszy
w uprawach na terenie prawie całego kraju. Wsparcie
z budżetu UE dla polskich
rolników, którzy zostali drastycznie dotknięci skutkami
suszy, umożliwi uruchomienie
programu pomocy w kwotach
wyższych niż projektowana
pomoc wyłącznie z budżetu krajowego.
Barbara Chadaj-Lamcho

