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Gleba musi teraz
odpocząć

Organizatorzy XXVI Jesiennych Targów Rolniczych
„Wszystko dla rolnictwa” zapraszają 7-8 września 2019 r.
Impreza odbędzie się na terenie WarmińskoMazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. \3
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

2r

SIERPIEŃ 2019

WIADOMOŚCI

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń
Wiejskich na realizację zadań statutowych
Trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla KGW. Rozpoczął się 7 maja 2019 r. i potrwa w biurach powiatowych ARiMR do 31 października
2019 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.
nych przepisach. Zgodnie
z art. 2 ust 3 ustawy o KGW
koło gospodyń wiejskich
może przeznaczyć pomoc
finansową na realizację następujących zadań:

Wymagania podmiotowe
Ustawa KGW określa formy
i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń
wiejskich, tryb ich zakładania
oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem koła
gospodyń wiejskich może być
każda osoba, która ukończyła 18 lat. Jednocześnie można
być członkiem tylko jednego
koła gospodyń wiejskich. Za
zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła
mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13.
Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce
organizacje wspomagające
realizację celów koła.
Z inicjatywą założenia koła
gospodyń wiejskich może
wystąpić co najmniej 10 osób,
które ukończyły 18 lat i których miejscem zamieszkania
jest wieś będąca terenem
działalności koła, sołectwo
położone w granicach administracyjnych miasta albo
miasto do 5000 mieszkańców.
Szczegółowe zasady i warunki
wstępowania do kół i występowania z kół gospodyń wiejskich określają statuty. Statut
może przewidywać dodatkowe
wymogi dla członków koła.
Obowiązek wpisu
do Krajowego Rejestru
Kół Gospodyń Wiejskich
Koło gospodyń wiejskich
podlega obowiązkowi wpisu
do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji

Fot. arch. prywatne

Na podstawie przepisów
ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o kołach gospodyń
wiejskich (Dz. U., poz. 2212,
z 2019 poz. 693), zwanej dalej ustawą KGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół
Gospodyń Wiejskich. Nabór
wniosków o pomoc ﬁnansową
dla KGW rozpoczął się 7 maja
2019 r. i potrwa w biurach
powiatowych ARiMR do 31
października 2019 r., chyba że
wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków
przewidziana na ten cel.

dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Odziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnictwa. Koło gospodyń
wiejskich nabywa osobowość
prawną z chwilą dokonania
wpisu do rejestru. W imieniu
koła działa komitet założycielski do czasu rejestracji
koła gospodyń wiejskich,
a następnie do czasu wyboru
zgodnie ze statutem jego organów. Komitet założycielski
składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego
biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wniosek o wpis koła gospodyń
wiejskich do rejestru wraz
ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego
statutu. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru
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po stwierdzeniu, że statut
koła jest zgodny z przepisami
prawa, założyciele koła spełniają wymagania określone
w ustawie o KGW oraz w rejestrze nie dokonano wpisu
koła z siedzibą w tej samej wsi.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
po dokonaniu wpisu, wydaje
zaświadczenie o wpisaniu koła
do rejestru. Wniosek o wpis
koła gospodyń wiejskich do
rejestru (wraz z załącznikami)
zawiera w szczególności:
• nazwę koła;
• siedzibę i adres koła;
• wskazanie terenu działania koła;
• listę założycieli koła zawierającą ich imiona i nazwiska oraz
miejsce zamieszkania;
• oświadczenia założycieli

koła o woli wejścia w skład
jego członków oraz o miejscu
zamieszkania na terenie działalności koła;
• adres do doręczeń koła;
• własnoręczne podpisy założycieli koła;
• informacje o osobie lub
osobach umocowanych do
reprezentacji koła oraz opis
sposobu reprezentacji koła;
• podpisy osób wybranych
w skład komitetu założycielskiego.
Przeznaczenie pomocy
Koło gospodyń wiejskich
wpisane do Krajowego
Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich (KRKGW) może
otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo
określonych zadań, według
zasad określonych w odręb-

1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej
i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
2) prowadzenie działalności
na rzecz wszechstronnego
rozwoju obszarów wiejskich;
3) wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości kobiet;
4) prowadzenia działalności
na rzecz poprawy warunków
życia i pracy kobiet na wsi;
5)upowszechnia i rozwijania
formy współdziałania, gospodarowania i racjonalnych
metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6) reprezentowania interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7) rozwijania kultury ludowej, w tym w szczególności
kultury lokalnej i regionalnej.
Nie ma katalogu zamkniętego wskazującego na co należy
wydatkować pomoc, jednak
udokumentowany wydatek
musi być ściśle powiązany i uzasadniony realizacją
powyższych zadań. Prezes
ARiMR może badać sprawozdania koła pod kątem ich
rzetelności, dokonywać kontroli działalności koła, dokonywać innych przewidzianych
prawem czynności w celu zapewnienia prawidłowego ich
funkcjonowania. Wysokość
pomocy dla koła uzależniona
jest od liczby jego członków:
• 3 tys. zł – dla koła liczącego
nie więcej niż 30 członków,
• 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31
do 75 członków
• 5 tys. zł – w przypadku, gdy
koło tworzy ponad 75 osób.

Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zapewniają wsparcie przy
tworzeniu i prowadzeniu kół
gospodyń wiejskich, w tym
przez powołanie w ramach
kierowanych przez siebie biur
pełnomocników do spraw kół
gospodyń wiejskich.
dr Marcin Kazimierczuk

Z INICJATYWĄ
ZAŁOŻENIA
KOŁA GOSPODYŃ
WIEJSKICH MOŻE
WYSTĄPIĆ CO
NAJMNIEJ 10
OSÓB, KTÓRE
UKOŃCZYŁY 18
LAT I KTÓRYCH
MIEJSCEM
ZAMIESZKANIA
JEST WIEŚ
BĘDĄCA TERENEM
DZIAŁALNOŚCI
KOŁA, SOŁECTWO
POŁOŻONE
W GRANICACH
ADMINISTRA-CYJNYCH
MIASTA ALBO
MIASTO DO 5000
MIESZKAŃCÓW.
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XXVI Jesienne Targi Rolnicze
„Wszystko dla Rolnictwa”
Duża oferta maszyn rolniczych, gospodarstw ogrodniczych oraz prezentacja rękodzieła i sztuki ludowej, a do tego swojskie jedzenie
i atmosfera pikniku. To tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie czekają na zwiedzających podczas XXVI Jesiennych Targów Rolniczych
„Wszystko dla rolnictwa”. Impreza odbędzie się w dniach 7-8 września 2019 r. na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 91.
To już dwudziesta szósta
odsłona Jesiennych Targów
Rolniczych, które od wielu
lat odbywają się na terenie WMODR w Olsztynie.
Targi te cieszą się dużym
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Olsztyna
i okolic ale również przyciągają zwiedzających z całego
regionu. Corocznie targi
odwiedza około 200 wystawców i ponad 30 tysięcy
zwiedzających. Ze względu
na swoją długą historię,
Jesienne Targi Rolnicze na
stałe zagościły w kalendarzu
jesiennych imprez odbywających się w Olsztynie. Targi
te skierowane są nie tylko
do rolników. Coś dla siebie
znajdą zarówno mieszkańcy wsi i obszarów wiejskich
jak również działkowcy oraz
właściciele ogrodów, posesji
i balkonów.
- Wykorzystując wieloletnie
doświadczenie zapewniamy,
że i w tym roku nie zabraknie
bogatej oferty gospodarstw
ogrodniczych i szkółkarskich
oraz producentów zabudowy
i aranżacji ogrodów, z pasją
wykonanych wyrobów rękodzielniczych, swojskiego
jedzenia, piknikowej atmosfery i wielu atrakcji – mówi
Mirosław Fesnak, komisarz targów.
Podczas targów będzie
można się zapoznać z ofertą
przygotowaną przez producentów maszyn i urządzeń
rolniczych,
ciągników,
a także z ofertą firm zajmujących się wyposażeniem
budynków inwentarskich.
W bogatym programie
targów, znajdzie się pokaz roślin oraz artykułów
szkółkarskich i ogrodniczych, zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów.
Nie zabraknie także szerokiej oferty rozsad warzyw
i ziół oraz nawozów, nasion
i środków ochrony roślin,
chętnie kupowanych przez
działkowców i właścicieli
przydomowych ogródków.
Swoją ofertę zaprezentują
także producenci i przedstawiciele firm oferujących

instalacje wykorzystujące odnawialne źródła do
produkcji energii cieplnej
i elektrycznej, które z roku
na rok cieszą się coraz
większym zainteresowaniem.
Podobnie jak w ubiegłych
latach, będzie można skorzystać z porad fachowców.
Odwiedzający targi ze strony
specjalistów uzyskają pomoc
na temat sposobu pielęgnacji
roślin czy zagospodarowania i aranżacji przestrzeni
w ogrodzie oraz wsparcia
rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych
i unijnych.
Swoją radą i pomocą będą
też służyć przedstawiciele
instytucji i organizacji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, na czele
z Warmińsko-Mazurskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, którego pracownicy
będą udzielać porad z zakresu technologii produkcji
roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, rachunkowości, Wspólnej Polityki Rolnej
oraz wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki.
Zgodnie z tradycją, nie
zabraknie twórców rękodzieła, sztuki ludowej oraz
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smacznej kuchni regionalnej. Zaprezentowana zostanie szeroka gama misternie
wykonanych wyrobów rękodzielniczych zarówno użytkowych jak i artystycznych.
Począwszy od biżuterii oraz
kompozycji wykonanych na
bazie ziół, przez galanterię
drewnianą po naczynia toczone na kole garncarskim,
wyroby z wikliny czy meble
ogrodowe. Na miłośników
swojskiego jedzenia czekać
będą domowe wędliny, smalec ze skwarkami i świeży
wiejski chleb - wszystko według tradycyjnych, regionalnych receptur. Nie zabraknie
także miodów pozyskanych
z warmińsko-mazurskich
pasiek.
Partnerzy
tegorocznych
targów – Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa oraz
Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba
Gospodarcza – zorganizują
pokazy i degustacje kulinarne. W sobotę odbędzie się
Bitwa Regionów organizowana przez KOWR. To ogólnopolski konkurs, w którym
reprezentacje Kół Gospodyń
Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu
o własną recepturę i rodzime produkty. W niedzielę
natomiast na stoiskach zor-

ganizowanych przez KOWR
nabyć będzie można zdrową
polską żywność spod znaku
„Polska Smakuje”.
Swoją obecność na targach
zapowiedzieli również hodowcy koni z województwa
warmińsko-mazurskiego.
Ich konie konkurować
będą w niedzielę 8 września
podczas Czempionatu źrebiąt zimnokrwistych.
Niebywałą atrakcją dla
najmłodszych będzie prezentacja sprzętu wykorzystywanego przez Wojska Obrony
Terytorialnej.
- Jesteśmy przekonani,
że nasze starania zapewnią
świetną zabawę w sielskiej
atmosferze. Zapraszamy już
dzisiaj do odwiedzenia targów, życząc wielu wrażeń, satysfakcji i udanych zakupów
– zaprasza Mirosław Fesnak,
komisarz targów.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową
www.wmodr.pl oraz na fanpage Ośrodka www.facebook.
com/wmodr.olsztyn
Serdecznie zapraszamy do
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w dniach 7-8 września
2019 r. w godzinach od 9
do 17!

REKLAMA

DO=Z\FLÚVWZD

36519otbr-c-O

4r

SIERPNIA 2019

WYDARZENIE

AGRO SHOW 2019 – XXI edycja wystawy
Przed nami kolejna edycja
jednej z największych plenerowej wystawy rolniczej
w Europie, czyli AGRO
SHOW, organizowanej przez
Polską Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Tradycyjnie odbędzie się ona w Bednarach,
a zaplanowano ją w dniach
19-22 września.
To już 21 edycja wystawy AGRO SHOW. Po raz
pierwszy
zorganizowane
zostało w 1999 roku i przez
te lata solidnie zapracowało na miano nie tylko jednej
z największych w Europie,
ale też jednej z najbardziej
prestiżowych wystaw rolniczych. Plenerowa formuła
i dogodny wrześniowy termin sprawiają, że AGRO
SHOW cieszy się ogromnym
zainteresowaniem rolników
z całej Polski, którzy tłumnie
przyjeżdżają, by zapoznać
się z najnowszymi trendami

i propozycjami firm sektora
rolniczego. To dlatego obecność na tej wystawie stała
się obowiązkowym punktem
w dorocznym kalendarzu
największych i najbardziej
znanych firm rolniczych. To
też świetna okazja dla firm,
które dopiero rozpoczynają ekspansje i zdobywanie
rynku na prezentacje swojej oferty i produktów. Na
kilkudziesięciu hektarach
prezentowane są nie tylko
najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze oraz
środki produkcji rolnej, ale
też, co nas bardzo cieszy
i z czego jesteśmy dumni,
najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji
rolnej.
AGRO SHOW stało się
jednak nie tylko witryną
wystawienniczą dla producentów i dystrybutorów,
ale też miejscem wymiany
doświadczeń i wiedzy. To
z kolei kształtuje prestiż wy-

stawy oraz rolę jaką odgrywa
w rozwoju sektora rolnego
w naszym kraju.
Stałym puntem wystawy są
pokazy maszyn. W tym roku
będą prowadzone w dwóch
blokach. W bloku pierwszym zaplanowano prezentację opryskiwaczy w systemie rolnictwa precyzyjnego,
blok drugi dotyczyć będzie
techniki siewu zbóż w systemie uproszczonym. Pokazy
odbywać się będą od piątku
do niedzieli.
Na czwartek, podczas Dnia
Branżowego zaplanowaliśmy
spotkania z najbardziej kluczowymi Klientami w specjalnie przygotowanej strefie
VIP. Tego dnia odbędzie się
również Forum Dealerów
Maszyn Rolniczych. W programie Forum znajdzie się
m.in. spotkanie z Erikem
Hogervorstem – Prezydentem CLIMMAR – ogólnoeuropejskiej
organizacji
reprezentującej
interesy

NA CZWARTEK,
PODCZAS DNIA
BRANŻOWEGO
ZAPLANOWALIŚMY
SPOTKANIA
Z NAJBARDZIEJ
KLUCZOWYMI
KLIENTAMI
W SPECJALNIE
PRZYGOTOWANEJ
STREFIE VIP.

dealerów maszyn rolniczych,
a także dyskusja nt. wspólnej polityki rolnej w nowym
rozdaniu budżetowym i jej
wpływie na interesy dystrybutorów maszyn. Wstęp na
Forum jest bezpłatny dla
dwóch osób z jednej firmy.
Aby wziąć udział w Forum
należy się zarejestrować na
stronie www.agroshow.pl.
W kolejnych dniach odbywać się będą inne ważne
imprezy towarzyszące wystawie. W piątek będą mieć
miejsce finały konkursów
branżowych organizowanych przez Izbę: Mechanik
na Medal i Młody Mechanik
na Medal, a także podsumowanie Ogólnokrajowego
konkursu prowadzonego
przez KRUS – Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne.
W sobotę zapraszamy na
dwie konferencje:
„Konferencję Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa” oraz kon-

ferencję pt. „Gospodarstwo
rolno produkcyjne w zgodzie z naturą i środowiskiem”, która organizowana
będzie wspólnie z Fundacją
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
W niedzielę zapraszamy
do udziału w konferencji pt.
„Innowacja w rolnictwie tu
i teraz”, którą prowadzić będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych.
Szanowni Państwo, termin
tegorocznej edycji zbliża się
wielkimi krokami. Przygotowania idą pełną parą.
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy rolnicze
i pracujące na rzecz rolnictwa. Żadnego przedsiębiorstwa, które chce się liczyć
na rynku, nie może zabraknąć w tym roku na AGRO
SHOW. Do zobaczenia we
wrześniu w Bednarach!
Polska Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych
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DOPŁATY
DO WAPNOWANIA

Ośrodki doradztwa rolniczego będą realizowały „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb
poprzez ich wapnowanie”.
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSCH-R) w Warszawie poinformowała,
do jakich zakupów będzie
przysługiwała dopłata.
Rolnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w programie
mogą od 1 sierpnia składać
wnioski o doﬁnansowanie
kupna nawozów wapniowych mających na celu
odkwaszenie, regenerację
gruntów ornych. Nabór
wniosków odbywać się będzie w okręgowych stacjach
chemiczno-rolniczych. Działania tego typu są potrzebne
by zwiększać efektywność
gleby zwłaszcza, że ziemia
w Polsce ma naturalną tendencję do zakwaszania.
Program regeneracji gleb
poprzez wapnowanie będzie
prowadzony od 2019 do 2023
roku i na jego cel zostanie
przeznaczonych 300 mln zł.
Z programu będą mogli skorzystać rolnicy mający gospodarstwa rolne o powierzchni
do 75 ha
(pH gleby poniżej lub równe 5,5). Dotacje do zakupu
wapna będą z kolei zależały
od wielkości gospodarstwa;
do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstw do 25 ha użytków
rolnych,
do 200 zł/t dla gospodarstw
od 25 do 50 ha użytków rolnych,
do 100 zł/t dla gospodarstw
powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha.
Z dotacji nie będzie można
sﬁnansować jednak kosztów transportu czy rozsiania wapna.

Gradację wzięto pod uwagę z tego powodu, że właśnie
w małych gospodarstwach
najczęściej występuje degradacja gleb, a najmniej
stosowane jest wapnowanie.
Realizatorem tego programu
będą wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ale oczywiście
organem
współpracującym będzie Krajowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza. I tak
naprawdę rolnicy powinni
zgłaszać się do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, aby:
-uzyskać badanie gleby pod
względem kwasowości,
- uzyskać zalecenie co do
stosowania potrzeb nawozowych
- po dokonaniu zakupu nawozu wapniowego i rozsianiu
jego wystąpić o refundację do
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w ramach pomocy de minimis
za pośrednictwem Krajowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej.
W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO
wskazanego w zaleceniach
nawozowych, doﬁnansowanie
zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego
składnika.
Z pomocy ﬁnansowej będą
mogły skorzystać te gospodarstwa, które mają aktualne
badania gleby( tzn. wykonane
po 01.01.2017r.)Badanie odczynu gleby należy wykonać
raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie
większej niż 4 ha. Doﬁnansowanie wapnowania dla danej
działki ewidencyjnej będzie
udzielone nie częściej niż raz
na 4 lata.
Planowana powierzchnia
gleb, które dzięki programowi mają zostać zregenerowane, to co najmniej 250 tys. ha.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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NA JAKIE WAPNO BĘDĄ DOPŁATY?

Jak podała KSCH-R, dopłata
będzie przysługiwała do:
wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku
nr 6 do rozporządzenia ministra
gospodarki z 8 września 2010 r.
w sprawie sposobu pakowania
nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach
nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów
mineralnych oraz typów wapna
nawozowego, środka wapnującego, odpowiadającego typom
środków wapnujących, o których
mowa w przepisach rozporządzenia nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 13
października 2003 r. w sprawie
nawozów”
Do kosztów kwalifikowanych będą
zaliczane koszty zakupu wapna
nawozowego np.
- wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana
04, minimalna zawartość CaO
50 proc.
- wapno nawozowe zawierające
magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość
CaO+MgO 45 proc.
- wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30 proc.
lub środka wapnującego,
odpowiadającego typom środków
wapnujących, o których mowa
w przepisach rozporządzenia
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady to: G.1.
Wapień naturalny, typ: wapień

– standardowy oraz zawartość
CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.
Należy pamiętać, aby na fakturze
potwierdzającej zakup wapna
znalazła się informacja o typie
i odmianie zakupionego wapna
nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub
CaO+MgO.
Kwalifikowalności kosztów
obejmuje okres od 1 czerwca
2019 roku do 31 października
2023 roku.
W takie zapotrzebowanie idealnie
wpisuje się wapno nawozowe
COMPLEXOR I COMPLEXOR
TURBO COMPLEXOR 90% CaCO3
(min 52-56% CaO + mikroelementy)
Czyli przykładowo na fakturze
pojawią się niezbędne informacje:
- wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana
04, minimalna zawartość CaO
50 proc.
Wysoka zawartość CaO w wapnie
COMPLEXOR efektywnie
podnosi pH gleby co przyczynia
się do lepszego rozwoju systemu
korzeniowego roślin a tym
samym większego wykorzystania
nawozów NPK nawet do 70% co
skutkuje zwyżką plonu nawet do
25% - wyjaśnia Dyrektor Działu
Zamówień Complexor Krzysztof
Włodkowski
Drugim rodzajem wapna kwalifikującego się do dofinansowania
jest COMPLEXOR TURBO
60%CaCO3 i 30%MgCO3 (min
45% CaO +MgO + mikroelementy).

Tu przykładowo na fakturze
pojawią się niezbędne informacje:
-wapno nawozowe zawierające
magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość
CaO+MgO 45 proc.
To nawóz wapniowy o podwyższonej zawartości magnezu,
dedykowany do uprawy kukurydzy, rzepaku, na łąki i pastwiska.
Wysoka zawartość magnezu
pobudza proces kiełkowania,
poprawia gospodarkę wodną
i oddychanie roślin, zapobiega
chlorozie(żółknięciu liści)uczestniczy w procesie fotosyntezy ,
poprawia odporność na choroby
i suszę oraz obniża kwasowość
gleby-wyjaśnia Krzysztof Włodkowski- Dyrektor Handlowy Działu
Zamówień Complexor
Nawozy COMPLEXOR i COMPLEXOR TURBO pochodzą ze zmielenia i spylenia skały Jura i Dolomitu
do stopnia mikronów. Z uwagi
na duży stopień rozdrobnienia
wapń łatwo przechodzi do reakcji
w glebie i jest automatycznie przyswajalny przez rośliny co skutkuje
reaktywnością na poziomie 98%
i zwyżką plonu nawet o 25% dlatego z pośród wielu dostępnych
na rynku nawozów wapniowych
polecam wapno węglanowe
COMPLEXOR i COMPLEXOR
TURBO charakteryzujące się
dłuższym i skuteczniejszym działaniem. Jednocześnie bezpiecznie
można je stosować na wszystkich
rodzajach gleby i pod wszystkie uprawy a w szczególności
polecany jest na glebach lekkich
i ubogich w magnez.

Podczas gdy, w innych firmach
istniejących na rynku nawóz
wapniowy o wysokiej zawartości magnezu jest nowością,
Complexor Turbo jest stosowany
i sprawdzony przez rolników
na terenie całej Polski od kilku
dobrych lat. Stąd płynie coraz
większa liczba rekomendacji i tym
samym automatycznie zwiększa
się grono zadowolonych klientów.
Stosowanie: przedsiewnie lub
pogłównie (nie zaorywać!) Zaawansowana technologicznie granula
o zróżnicowanym uziarnieniu, gwarantuje przemyślane i optymalne
uwalnianie wapnia w glebie, idealnie
z zapotrzebowaniem oraz zapewnia
równomierny wysiew. Istnieje możliwość wysiania praktycznie każdym
typem siewnika. Po zbiorach wysiać
wapno mieszając z glebą do 15 cm
– NIE ZAORYWAĆ!!! Dodatkowo,
wapno COMPLEXOR zastosowane na resztki pożniwne łącznie
z Humusem znacznie przyspieszy
ich rozkład a tym samym proces
tworzenia próchnicy.
Więcej informacji dotyczących
DOPŁAT nawozów COMPLEXOR,
COMPLEXOR TURBO dawek,
cen oraz różnych promocji będzie
można uzyskać dzwoniąc pod nr
784 54 33 54 LUB 727 925 807,
email: complexor@wp.pl
www.complexor.agro.pl
FB Complexor Prawdziwe
Wapno Nawozowe
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PRODUKCJA ROŚLINNA

Fakty i mity – co powinniśmy wiedzieć
o środkach ochrony roślin
Wokół środków ochrony
roślin narosło wiele mitów
i dla wielu osób stały się
one synonimem zła jakie
niesie współczesna cywilizacja. Nic dziwnego, że
stosowanie tzw. pestycydów
do ochrony roślin budzi
obawy – ich rolą jest przede
wszystkim zwalczanie organizmów szkodliwych czy pozbycie się chwastów. Poza
tym bardzo często słyszymy,
że rolnik „leje ile wlezie”.
Niestety może to prowadzić
nas do prostego wniosku, że
rolnik chcąc zebrać więcej
z pola próbuje dorobić się
kosztem naszego zdrowia.
Ale czy rzeczywiście tak jest?
Odpowiedź brzmi nie. Pora
rozprawić się z najpopularniejszymi mitami.
MIT: Środki ochrony roślin
wprowadzane są bez żadnej
kontroli
Zacznijmy od początku,
środki ochrony roślin nazywane są ﬁtofarmaceutykami,
czyli mówiąc kolokwialnie –
lekami dla roślin. Analogia
do leków stosowanych w medycynie ludzkiej nie jest tu
przypadkowa.
Preparaty
stosowane w ochronie roślin
przechodzą bowiem analogiczny proces opracowania,
badań i rejestracji. Zanim
środek ochrony roślin zostanie dopuszczony do obrotu,
przechodzi ponad 100 różnego rodzaju badań, od badań
właściwości ﬁzycznych i chemicznych danej substancji,
przez badania skuteczności,
aż po badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne. Ten proces wraz z oceną
prowadzoną przez jednostki
naukowe w ramach procesu
autoryzacji trwa około 10
lat. Dekada to całkiem dużo
czasu, w którym wyszukuje się
i eliminuje potencjalne błędy.
Ciekawostką jest, że tylko
jedna na około 140 tysięcy
substancji, która powstaje
jako pomysł w laboratorium
producenta stanie się ﬁnalnie
preparatem do ochrony roślin. W trakcie tworzenia nowego preparatu sprawdza się,
czy i w jaki sposób substancja
wpływa na roślinę i środowisko oraz w jakim tempie ulega
biodegradacji, a także czy i jak
wpływa na osobę pracującą ze
środkiem, a także na konsumenta żywności. Uzyskuje

się w ten sposób bardzo precyzyjnie określony scenariusz
zastosowania obejmujący:
rodzaj uprawy, gatunki zwalczanych szkodników, terminy zabiegów, dawkowanie,
niezbędną ochronę osobistą
i inne środki ostrożności,
okres karencji i prewencji
oraz dopuszczalne poziomy
pozostałości. Dopiero na kolejnym etapie środek może
zostać wprowadzony na rynek
i być stosowany. To sprawia,
że środki ochrony roślin to
obok lekarstw najbardziej
kontrolowana i uregulowana
prawnie gałąź przemysłu chemicznego.
Również proces autoryzacji
(rejestracji) środka ochrony
roślin, czyli dopuszczenia do
obrotu stosowania jest wieloetapowy i ściśle uregulowany.

PIERWSZY ETAP
TO AUTORYZACJA
SUBSTANCJI CZYNNEJ
NA POZIOMIE UNII
EUROPEJSKIEJ,
DRUGI ETAP POLEGA
NA AUTORYZACJI
GOTOWEGO ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN
JAKO PREPARATU
O KONKRETNYM
STĘŻENIU SUBSTANCJI
CZYNNEJ I ŚCIŚLE
OKREŚLONYCH
WARUNKACH
STOSOWANIA.
Żadna substancja czynna
ani środek ochrony roślin
nie są zatwierdzane bezterminowo. Proces autoryzacji
tych preparatów został tak
pomyślany, aby poddawać
je ciągłej ocenie w obszarze
stale rozwijającej się wiedzy
naukowej dotyczącej danej
substancji czynnej. Co pewien
czas każda substancja czynna
jest poddawana ponownej
ocenie, w której bierze się pod
uwagę zarówno nową wiedzę
naukową, jak i rosnące wymogi dotyczące bezpieczeństwa
środków ochrony roślin.

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

Aleksandra Mrowiec
To wszystko sprawia, że dla
ﬁrmy chemicznej wprowadzenie jednego preparatu na rynek to wieloletnia inwestycja
rzędu 250 mln euro. W efekcie
rolnicy dostają do dyspozycji
produkt, który aplikowany
zgodnie z prawem, dobrą
praktyką i etykietą-instrukcją
stosowania jest bezpieczny dla
użytkownika, upraw, środowiska i konsumenta żywności.
MIT: Naturalne = dobre
i bezpieczne; syntetyczne,
chemiczne = złe
Panuje powszechne przeświadczenie, że substancje
pochodzenia naturalnego są
zawsze lepsze od syntetycznych. Tymczasem bezpieczeństwo substancji naturalnych bywa bardzo złudne.
Najsilniejsze trucizny, jakie
zna człowiek, są pochodzenia naturalnego. Doskonałym przykładem silnie trującej naturalnej substancji jest
kora sosny. Używa się jej do
pokrywania powierzchni, aby
nie zarastały ona chwastami.
W efekcie, żadne rośliny nie
wschodzą, bo w trakcie roz-

kładu kory sosny powstają
bardzo toksyczne substancje. Takiej substancji nigdy
nie udałoby się zarejestrować
jako środka ochrony roślin,
jest zbyt toksyczna. Muchomor sromotnikowy również
jest zupełnie naturalny, podobnie jak jad kiełbasiany,
czy bakterie E. coli.
MIT: Żywność bez „chemii”
jest znacznie lepsza dla
naszego zdrowia
Obecnie w rolnictwie z uwagi na specyﬁkę upraw i czynniki plonotwórcze, nie da
się całkowicie obyć bez tzw.
chemii. O ile jest ona stosowana zgodnie ze sztuką, czyli
w dawce określonej przez producenta, zgodnie z prawem
i Dobrą Praktyką Rolniczą,
przyczynia się do produkcji
bezpiecznych owoców, warzyw i zbóż. Jednak często
można spotkać się z opinią,
że najzdrowsze rośliny to te,
które nie były pryskane. Jest
to po pierwsze nieprawdziwe,
a po drugie bardzo niepokojące, gdyż stosowanie tego rodzaju uproszczeń prowadzi

do zwiększenia się uprzedzeń
społeczeństwa w stosunku do
rolnictwa i produkcji żywności. Środki ochrony roślin
nie stanowią panaceum na
wszelkie problemy występujące w rolnictwie. Efektem
braku odpowiedniej ochrony
roślin, niezależnie od tego jakimi preparatami i metodami
była ona prowadzona, mogą
być np. mikotoksyny, które są
substancjami wysoce toksycznymi produkowanymi przez
grzyby atakujące rośliny. Zakres działania mikotoksyn na
zdrowie jest bardzo szeroki
i może obejmować np. działanie drażniące na przewód
pokarmowy i mikrobiom
jelitowy, może powodować
alergie, osłabiać układ odpornościowy, a w skrajnych
przypadkach prowadzić do
śmierci. Mikotoksyny mają
też udowodnione działanie
rakotwórcze. Nie wystarczy
odkroić spleśniałego kawałka
owocu, warzywa czy chleba,
ponieważ toksyny grzybowe
obecne są w całym produkcie.
MIT: Rolnictwo bez środków
ochrony roślin jest możliwe,
a rolnictwo ekologiczne jest
wolne od pestycydów
Zadanie to na dziś byłoby
bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Już dziś globalnie
na polu rolnicy tracą około
40% żywności, a ograniczenie
stosowania środków ochrony roślin spowodowałoby, że
straty te mogłyby się podwoić.

UPRAWA ROŚLIN,
NIEZALEŻNIE
OD TEGO, CZY
MÓWIMY O UPRAWIE
KONWENCJONALNEJ,
CZY EKOLOGICZNEJ,
NARAŻONA JEST
NA PODOBNE
ZAGROŻENIA I WYMAGA
ODPOWIEDNIEJ
OCHRONY.
Środki ochrony roślin stosowane są w obu wspomnianych
modelach, różni je sposób wytwarzania – środki zarejestrowane w rolnictwie ekologicznym muszą mieć pochodzenie
naturalne. W tym miejscu nie

skończę, ponieważ jak wspomniałam wcześniej słowo
„naturalne” to wytrych, który prowadzi do wielu błędów.
Sam fakt, że pochodzenie
środka ochrony roślin jest naturalne wcale nie warunkuje
jego mniejszej „szkodliwości”.
Ale zacznijmy od tego, że
każdy środek ochrony roślin
- syntetyczny czy naturalny zanim zostanie dopuszczony
do stosowania przechodzi takie samo gęste sito opisanych
już wyżej badań oraz proces
rejestracji. Dopuszczenie danego preparatu jako środka
do stosowania w ochronie
upraw ekologicznych to dopiero kolejny etap, a kryterium dopuszczenia nie jest
bezpieczeństwo czy właściwości toksykologiczne danej
substancji, tylko wspomniany sposób wytwarzania. Jeśli
przyjrzymy się rejestrowi to
w uprawach ekologicznych
dopuszczone są stosunkowo
mało toksyczne preparaty
na bazie roślin oraz bardzo
toksyczne związki miedzi czy
siarki. Co więcej preparaty
tzw. ekologiczne stosowane
są również w rolnictwie konwencjonalnym.
Bez środków ochrony roślin
nie sposób jest zaspokoić wyzwań współczesnego świata
stawianych przed rolnictwem,
które ma zapewnić wystarczającą ilość wysokiej jakości
żywności, po przystępnych
cenach, z minimalnym wykorzystaniem niezbędnych zasobów. Jak się okazuje, żadne
z obecnie eksploatowanych
modeli rolnictwa – konwencjonalne czy ekologiczne – nie
są w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Z pomocą przychodzi rolnictwo zrównoważone,
realizowane poprzez integrowaną ochronę roślin, czyli
połączenie najlepszych cech
systemów rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego.
W integrowanej ochronie roślin wykorzystuje się wszystkie dostępne metody uprawy,
w pierwszej kolejności agrotechniczne, mechaniczne, ﬁzyczne i biologiczne, a dopiero
gdy te zawiodą, rolnicy sięgają
po chemiczne środki ochrony
roślin. Najważniejsze jest,
aby wykorzystywać je w sposób odpowiedzialny, zgodnie
z określoną dawką, zgodnie
z prawem i dobrą praktyką
Aleksandra Mrowiec
rolniczą.
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Zaplanuj jesienne zabiegi

Oziminy trzeba odżywić
i dobrze zabezpieczyć
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BIOSTYMULATORY

AGRO-SORB

®

kontrola

Choć lato w pełni i żar lał się ostatnio z nieba, dobry gospodarz, myśląc o pracach
z wyprzedzeniem, planuje już jesienne zabiegi na polach, zwłaszcza z uwagi
na wcześniejsze niż zwykle żniwa. Po zasiewach ozimin trzeba będzie myśleć
o właściwym przygotowaniu ich do zimowego spoczynku.

MARKA
PREMIUM
Folium

Ważne informacje
Dlaczego biostymulatory Agro-Sorb®
są tak skuteczne? Dlatego że:
wolne aminokwasy wyprodukowano unikalną
technologią hydrolizy enzymatycznej L-Amino+®
Skąd taka siła aminokwasów w biostymulatorach Agro-Sorb®? Dlatego że:
biostymulatory zawierają wyłącznie NATURALNE
aminokwasy 100% w formie lewoskrętnej L-Alfa.

Oczywiście to, czego nie da
się przewidzieć, na co rolnik
nie ma wpływu i co może
zniweczyć wszelkie jego wysiłki, to niesprzyjająca aura.
Ale i tak trzeba swoje uprawy
przed zimą dobrze zabezpieczyć. Do tematu szczegółowo
jeszcze we właściwszym czasie wrócimy, dziś natomiast
hasłowo i w telegraﬁcznym
skrócie o najważniejszych
jego aspektach.

Sprawdź odmianę
Jak podkreślają eksperci, zważywszy na warunki
klimatyczne Polski, dobór
gatunku oraz odmiany danej rośliny jest podstawą
racjonalnego działania. Koniecznie trzeba zajrzeć na
listę odmian zalecanych dla
danego województwa, a nawet uzyskać od producenta
(hodowcy) informacje o tolerancji na niskie temperatury
(w tym także w warunkach
braku okrywy śnieżnej),
podatność na wyleganie,
wczesność dojrzewania czy
wymagania odnośnie stanowiska.

WARTO TAKŻE
PAMIĘTAĆ, ŻE SZYBKIE
I RÓWNOMIERNE
WSCHODY WARUNKUJE
SIEW OZIMIN
W ODLEŻAŁĄ I DOBRZE
DOPRAWIONĄ GLEBĘ.
Zatem bardzo ważne jest
odpowiednie przygotowanie
gleby wraz z zastosowaniem
nawożenia nawozami mineralnymi, zwierającymi azot,
fosfor i potas w postaci przyswajalnej przez rośliny.

Termin jest ważny
Dla doświadczonych rolników jasne jest, że optymalny stan rozwoju rośliny na
dany czas jest u poszczególnych gatunków zbóż różny.
A powinny one osiągnąć
odpowiednią fazę rozwojową przed wejściem w stan
spoczynku zimowego. Dlatego tak ważny jest właściwy i jednocześnie różno-

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

raki dla poszczególnych
gatunków termin wysiewu
ozimin. Trzeba brać pod
uwagę warunki klimatyczne (nasłonecznienie, średnie temperatury itp.) dla
poszczególnych części kraju,
ale ogólna zasada jest taka,
że po rzepaku pierwszeństwo ma jęczmień ozimy,
następne jest żyto, a po nim
pszenica ozima.
Coraz więcej zwolenników
zyskuje dodawanie do zapraw
zbożowych odpowiednio zbilansowanych nawozów donasiennych z kompleksem mikroskładników pokarmowych.

Chwasty zagrożeniem
Oddziaływanie na większą
obsadę zbóż, poprawa kondycji roślin poprzez m.in.
brak konkurencji o składniki pokarmowe i wodę
oraz łatwiejszy dostęp do
światła – to zdaniem specjalistów zalety jesiennego
odchwaszczania
ozimin.
Podstawowe zalecenie tutaj
to wykonanie zabiegu herbicydowego (wiosną się go
ponawia). Można to zrobić

bezpośrednio po siewie czy
w fazie szpilkowania, ewentualnie pojawienia się np.
pierwszego liścia pszenicy.
Warto tu wybrać odpowiednie preparaty, tak działające
nalistnie, jak i glebowo. Dodatkowo powinno się też
zwrócić uwagę na środki
chroniące przed szkodnikami,
bo wschodzące rośliny to łakomy kąsek dla m.in. mszyc.

Dokarmianie to klucz
Nie wolno zapominać
o dokarmianiu dolistnym
upraw, bo w obecnych
warunkach glebowo-klimatycznych jest to często
klucz do udanych zbiorów.
Mangan stymuluje wzrost
korzeni, miedź zmniejsza
presję chorób grzybowych
i przyczynia się do zwiększenia białkowości. Zboża
jesienią można też wspomagać cynkiem, krzemem,
siarką, magnezem. Pomoże
to roślinom w transporcie
substancji do korzenia,
podniesie zimotrwałość,
zapewni także lepsze wykorzystanie azotu.
dk

Czy zastosowanie biostymulatorów ma
wpływ na opłacalność produkcji?
stosowanie biostymulatorów AGRO-SORB stymuluje
zdrowotność i odporność na stresy przez co wybitnie
przyczynia się do wzrostu plonu oraz jego jakości,
a to przekłada się na wzrost opłacalności produkcji.
Należy używać sprawdzonych biostymulatorów
zarejestrowanych w MRiRW
S-518b/17 (Folium)

Siła aminokwasów

AGRO-SORB®

x3

100% NATURALNE wolne aminokwasy
100% L-Alfa ( forma lewoskrętna)
100% Hydroliza enzymatyczna
ZAPRASZAMY SKLEPY
I HURTOWNIE DO WSPÓŁPRACY
BIOSTYMULATORY Z AMINOKWASAMI OFICJALNIE
ZAREJESTROWANE W MRIRW

www.polskieaminokwasy.pl
tel. +48 34 366 54 49 / e-mail: marketing@agro-sorb.com
51919otbr-E -N
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Cuchnący problem
- śnieć cuchnąca pszenicy
Według danych Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
opracowanych na bazie wstępnych szacunków GUS tegoroczne zbiory zbóż podstawowych
wraz z mieszankami będą o kilka procent wyższe w porównaniu do ubiegłego roku.
Rolnicy jednak nie będą
beneﬁcjentami wyższych zysków, ponieważ ceny skupu
są niższe i notujemy ich tendencję spadkową. Optymalna
ochrona zbóż, od zaprawiania

do ochrony przed patogenami
w okresie wegetacji, kształtowała wysoką jakość ziarna, co
może ostatecznie rekompensować aktualne wartości cen
zbóż.

Lokalnie Rolnicy notują
jednak wysokie starty wynikające z nasilonych objawów
śnieci cuchnącej pszenicy.
Obniżka plonu jest równa procentowi porażonych
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kłosów, co może skutkować
spadkiem plonu na poziomie 60-90%. Choroba
bywa potocznie nazywana
śledziówką lub smrodlichą
ze względu na nieprzyjemny, śledziowy zapach, który
jest efektem, produkowanej
przez grzyb Tilletia caries,
toksyny – trójmetyloaminy.
Szkodliwość tej substancji jest wysoka: może ona
działać alergogennie, dyskwalifikować mąkę, paszę
i ziarno jako materiał siewny. Innymi objawami choroby dostrzegalnymi dopiero
w fazie formowania ziarniaków (BBCH 71-77) do fazy
pełnej dojrzałości żniwnej
(BBCH 92), chociaż grzyb
dużo wcześniej rozwija się
w roślinach, jest sinozielona barwa kłosów i ziarniaki wypełnione początkowa
mazistą, a wraz z rozwojem
zarodników-teliospor pylistą
masą. Ziarno jest pękate, co
powoduje rozchylanie plew
na kłosie. Ciemny pył teliospor zanieczyszcza materiał
nasienny a powstające kolejno zarodniki podstawkowe
łącząc się tworzą grzybnię,
która przerasta do zawiązka
kłosa, stąd objawy widoczne

Teliospory obraz mikroskopowy

Rozpiechchłe kłosy z torebką śnieciową zamiast ziarniaka i
zanieczyszczone ziarno
są dopiero podczas formowania ziarna.
W ochronie pszenicy przed
wystąpieniem objawów ważne jest zachowanie czystości
materiału nasiennego rozumiane jako brak teliospor na
ziarnie, jego zaprawianie oraz
terminowy siew. Zbyt późny
dla formy ozimej i zbyt wczesny form jarych są czynnika-

mi sprzyjającymi rozwojowi
grzyba. W doborze zapraw
należy pamiętać, że na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzenie wykonawcze Komisji
WE 208/1500 z 9.10.2018 r.)
wycofane będą zezwolenia na
środki ochrony roślin zawierające tiuram najpóźniej do
30 stycznia 2019 r.
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Tegoroczne XXVI Krajowe Dni Ziemniaka
odbędą się w powiecie nidzickim od 23 do
25 sierpnia. Będą miały międzynarodowy
wymiar. Oprócz targów, pokazów, spotkań
biznesowych będą odbywały się konferencje
tematyczne.
Dlaczego w tym roku Nidzicy? Otóż na targach w Kalinowej eksponowano produkcję
towarową, która traﬁa bezpośrednio do klienta. W Boninie
można było zwiedzać laboratoria, w których odbywa się
produkcja pierwotna ziemniaka. — W Nidzicy chcemy
pokazać nasiennictwo. Centrala Nasienna w Nidzicy
jest jedną z największych ﬁrm
specjalizujących się w produk-

POKAZAĆ BĘDZIE
MOŻNA PIĘKNO
TEGO REGIONU,
JEGO WALORY
KRAJOBRAZOWE.
Tegoroczne Krajowe Dni
Ziemniaka będą miały wymiar międzynarodowy. — Pomysł takiej formuły powstał
3 lata temu w gospodarstwie
Kalinowa. Nie ma to być wystawa, na której pokazywany
jest tylko sprzęt. Nam zależy
na pokazaniu całego procesu
produkcyjnego branży ziemniaczanej, począwszy od
maszyn, które są wykorzystywane do sadzenia ziemniaków poprzez maszyny do

cji sadzeniaków ziemniaka
w kraju i przyjęła rolę współorganizatora targów — mówi
Tomasz Bieńkowski, właściciel Centrali Nasiennej, prezes i współzałożyciel Polskiej
Federacji Ziemniaka.

POZA TYM POPRZEZ
ORGANIZACJĘ TARGÓW
NA MAZURACH
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pielęgnacji, zbioru, do przeładunku, transportu — dodaje
Jerzy Wróbel, współzałożyciel
i wiceprezes Polskiej Federacji
Ziemniaka, współwłaściciel
takich przedsiębiorstw jak:
Hodowla Roślin Kalinowa,
czy Agrosad Sp. z o.o.
Krajowe Dni Ziemniaka
w Nidzicy będą trwały 3 dni.
— Podczas tych targów chcemy doprowadzić nie tylko
do spotkania i szkolenia rolników, ale chcemy uświadomić zaproszonym gościom,
uczestnikom
konferencji,
potencjalnym inwestorom,
partnerom co nas czeka
w przyszłości. Zakładana
liczba gości to 15.000 osób
— mówi Tomasz Bieńkowski.
Będzie wielu znakomitych
gości, będzie też grono wystawców, którzy produkują
nawozy, środki ochrony roślin. Równie ważna będzie
część wykładowa dotycząca
zaleceń uprawy, ochrony
i zbioru. — Chcemy pokazać branżę ziemniaczaną
profesjonalnie — zapewnia
Jerzy Wróbel. Wśród prelegentów będą m.in.: Cedric
Porter - redaktor World
Potato Markets, Marc de
Beaufort - Światowe Centrum Ziemniaka Lima -Peru,
Dominique Pere - dyrektor
generalny Grupy Champart,
Cheikh Ngane - ekonomista
i menedżer.
Pierwszy dzień targów to
dzień biznesowy, spotkania
klientów kluczowych. O godz.
16 w Olsztynie odbędzie się
konferencja „Żagiel i wiatr”.
— Żagiel symbolizuje środowisko, miejsce, w którym
odbywa się konferencja,
piękno i walory środowiskowe
regionu, a wiatr naszą pomysłowość, pracę i energię, którą
mamy wiać w ten żagiel tak,
aby nasza Łódź mogła wypłynąć w świat.
Taka jest ﬁlozoﬁa tej konferencji. Będzie to spotkanie
elit branży ziemniaczanej,
wiodących
producentów,
przetwórców, otoczenia branży. Zakończy się pokazem
nowoczesnej kuchni polskiej
pana Tomasza Jakubiaka,
renomowanego kucharza,
który zaprezentuje nam polskie produkty w światowym
wydaniu. Myślę, że będzie to
niesamowite i nieocenione
doznanie. Bankiet uświetni

Fot.. Archiwum prywatne

Pokażą branżę
ziemniaczaną profesjonalnie

Tomasz Bieńkowski i Jerzy Wróbel na polu ziemniaczanym
koncert Kwartetu Jazzowego Filharmonii Olsztyńskiej
— informuje Tomasz Bieńkowski.

SOBOTA TO GŁÓWNY
DZIEŃ TARGOWY.
SPOTKAMY SIĘ
W PODNIDZICKICH
SIEMIĄTKACH. — TO
15 HA PLACU POD
WYSTAWĘ I 30 HA POD
PARKINGI, 4 DUŻE
HALE WYSTAWOWE
PO 1000 M. JEDNA
Z NICH BĘDZIE HALĄ
KONFERENCYJNĄ
— MÓWI TOMASZ
BIEŃKOWSKI.

Po części oﬁcjalnej rozpocznie się wielki show, jeżdżące
po polu maszyny, pokazy i targi, w trakcie których odbędzie
się konferencja pod hasłem
„Doświadczenie, współpraca,
skuteczność”.
Konferencja
będzie się odbywać w formie
ringu, gdzie kolejne pary
mówców przedstawią różne
spojrzenia w aspekcie prezentowanych tematów. Zwieńczeniem konferencji będzie wystąpienie motywacyjne Iwony
Guzowskiej – Mistrzyni Świata
w Boksie Zawodowym.
O godz. 19.00 w nidzickim
zamku odbędzie się uroczysta Gala.
Trzeci dzień to dzień rodzinny. Zapraszamy na piknik:
rodeo z bykiem, loty samolotem, konkursy z zakresu BHP
w rolnictwie, bieg po zdrowie
- 5 km dookoła pola targowego. Występy zespołów ludowych, będzie strefa dla dzieci
i strefa gastronomiczna.
Halina Rozalska
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Uwaga na mszyce w uprawach
wschodzącego rzepaku ozimego
Już od kilku lat
wzrasta problem
występowania
mszyc na młodych
roślinach rzepaku
ozimego. Przyczynę
masowych pojawów
tych owadów
upatruje się
w ocieplaniu klimatu.
Zasiedlając rośliny, mszyce
wybierają przede wszystkim
najmłodsze liście i umiejscawiają się na ich spodniej
stronie. Panująca w tym okresie temperatura ponad 15oC
sprzyja jeszcze rozwojowi
mszyc, a temperatury wyższe znacznie skracają czas
rozwoju jednego pokolenia.
W rezultacie na plantacjach
jesienią może rozwinąć się
nawet kilka pokoleń. Przeprowadzone przez zespół z UWM
w Olsztynie i zespół Pani Prof.
Beaty Gabryś z Uniwersytetu
Zielonogórskiego badania na
różnych odmianach rzepaku
ozimego, wykazały, że jedna mszyca brzoskwiniowa
w temperaturze 20oC może
urodzić około 70 larw, które w okresie 11 dni stają się
dorosłe i każda z nich wydaje
podobną liczbę potomstwa.
Tak szybkie tempo rozmnażania mszyc powoduje, że
w bardzo krótkim czasie na
liściach rzepaku żeruje nawet
po kilkadziesiąt osobników.

WSZYSTKIE OSOBNIKI,
NIEZALEŻNIE OD
STADIUM W JAKIM
WYSTĘPUJĄ WBIJAJĄ
KŁUJKĘ W TKANKĘ
ROŚLINNĄ I ZA POMOCĄ
NARZĄDU GĘBOWEGO
TYPU KŁUJĄCOSSĄCEGO POBIERAJĄ
SOK FLOEMOWY.
Dodatkowo podczas żerowania wytwarzają spadź,
lepką substancję na której
bardzo dobrze rozwijają się
grzyby sadzakowe i zaty-

obrzeżenie na liściach, które często mylone jest z niedoborem fosforu. Następnie
liście ulegają zniekształceniu, a rośliny słabiej rosną.
Głównym przenosicielem
tego patogenu jest mszyca
brzoskwiniowa Myzus persicae. Niestety większość
osobników uskrzydlonych
tego gatunku nalatujących
na plantacje rzepaku jest
nosicielem TuYV. W nieco
mniejszym stopniu wirus
ten przenoszony jest przez
mszyce kapuścianą Brevicorynae brassicaae. Podstawą
ochrony rzepaku ozimego
przed zainfekowaniem wirusem żółtaczki rzepy jest
zwalczanie mszyc.
Jak zatem rozpoznać mszyce
na rzepaku i gdzie ich szukać?

Formy uskrzydlone i młode larwy mszycy brzoskwiniowej na rzepaku ozimym

Kolonia mszycy kapuścianej na liściu rzepaku ozimego
kającą aparaty szparkowe.
Zaatakowane części roślin
są zahamowane w rozwoju,
a w warunkach niedoboru
wody żółkną i usychają. Żerowanie dużej liczby mszyc
na młodych roślinach jest
bardzo groźne, bo w konse-

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

kwencji może doprowadzić
do zamierania roślin. W 2015
i 2016 roku odnotowano zamieranie całych plantacji
rzepaku ozimego na ternie
polski południo-zachodniej.
Obok szkodliwości związanej
z bezpośrednim żerowaniem,

mszyce przenoszą bardzo
groźny wirus (TuYV) wywołujący chorobę rzepaku
zwaną żółtaczką rzepy, ograniczającą w dużym stopniu
plonowanie rzepaku. Pierwszym objawem tej choroby
jest pojawiające się ﬁoletowe

MSZYC SZUKAMY
PRZEDE WSZYSTKIM
NA SPODNIEJ
STRONIE LIŚCI.
BARDZO POMOCNYM
NARZĘDZIEM SĄ
ŻÓŁTE NACZYNIA
WYPEŁNIONA WODĄ,
ZA POMOCĄ KTÓRYCH
ODŁAWIAMY OSOBNIKI
USKRZYDLONE
NALATUJĄCE
NA PLANTACJE.
ZARÓWNO MSZYCA
BRZOSKWINIOWA
I MSZYCA KAPUŚCIANA
WYSTĘPUJĄ W FORMIE
USKRZYDLONEJ
I BEZSKRZYDŁEJ.
Mszyca brzoskwiniowa
Myzus persicae
Formy bezskrzydłe mszycy
brzoskwiniowej mają kształt
eliptyczny, długość ok. 2 mm,
barwę zielonożółtą. Natomiast osobniki uskrzydlone są smukłe, długości ok.
3,0 mm, głowę i tułów maja
czarne, a odwłok oliwkowozielony z dużą plama na
stronie grzbietowej. Larwy

mają kolor oliwkowozielony, a ich czułki sięgają do ¾
długości ciała. Ważną cechą
diagnostyczną tego gatunku
są średniej długości syfony,
nabrzmiałe w górnej części.
Rozwój tego gatunku jest bardzo zróżnicowany, ponieważ
gatunek ten może rozwijać się
również w szklarniach.
Mszyca
brzoskwiniowa
jest typowym polifagiem,
atakującym wiele gatunków
roślin. Preferuje natomiast
ziemniaki, dlatego też w rejonach ich uprawy najczęściej atakuje rzepak. Mszyca
kapuściana Brevicorynae
brassicaae
Osobniki bezskrzydłe osiągają długość 2-2,5 mm, natomiast formy uskrzydlone
są nieco większe. W obu
przypadkach ubarwienie
jest jasnozielone, ale na
grzbiecie występują poprzeczne czarne skleryty, a u
form uskrzydlonych głowa
i tułów są czarne. Syfony
mają krótkie i ciemne. Formy bezskrzydłe w bardzo
krótkim czasie od narodzin
pokrywają się biały woskowym nalotem.
Mszyca kapuściana atakuje rzepaki, gorczyce i inne
rośliny należące do kapustowatych. Występowaniu
tego gatunku sprzyja ciepło.
W temperaturach od 18 do
24oC rozwój jednego pokolenie trwa od 3 tygodni do
maksymalnie 60 dni. W ciągu roku może występować
kilka pokoleń.
Zwalczanie mszyc w rzepaku jesienią przeprowadzamy
gdy ich liczebność przekroczy
próg ekonomicznej szkodliwości i wynosi on 2 kolonie na
1m2 plantacji. Aktualny wykaz substancji i insektycydów
dopuszczonych do zwalczania
mszyc w rzepaku znajduje się
na stronie MRiRW w zakładce produkcja roślinna/ ochrona roślin oraz w zalecaniach
ochrony roślin Instytutu
Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu.
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
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Warmia, Mazury i Powiśle
to doskonałe tereny do
produkcji zbóż i owoców.
Nic więc dziwnego, że te
produkty naszego regionu
cieszą się popularnością. Ornecka firma Mirpol
zajmuje się między innymi
skupem: pszenicy, żyta,
owsa, truskawek, jabłek
i rzepaku. Jaki był ten rok
dla plantatorów?
Ten rok jest specyﬁczny dla
producentów zbóż — mówi
Mirosław Król, właściciel
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego
Mirpol z Ornety. — Majowe
przymrozki, wiosenna susza im nie sprzyjały. Zboża
nie miały odpowiednich
warunków na wegetację i to
wpłynęło na jakość ziarna.
Na przykład owies, mający
dwa, trzy wschody, nie osiąga wymaganych parametrów
jakościowych tj. gęstości.

Także rzepak ozimy ma słabe
parametry zaolejenia i zauważamy spadek plonowania, co
jest wynikiem wiosennej suszy, przymrozków w okresie
kwitnienia, w pierwszej połowie maja.
Ornecka ﬁrma Mirpol,
oprócz skupu zbóż, roślin
strączkowych, rzepaku i owoców zajmuje się sprzedażą
materiałów
budowlanych
oraz środków do produkcji
rolnej (nawozy, środki ochrony roślin).
— Kupujemy zboża konsumpcyjne, takie jak: pszenica, żyto, owies, jęczmień
dla wiodących przetwórców,
producentów mąk, kasz
i płatków, a także zboża paszowe dla producentów pasz
— kontynuuje Mirosław Król.
— Mamy podpisane kontrakty
eksportowe z wiodącymi ﬁrmami tej branży.
Właściciel ﬁrmy Mirpol
doskonale orientuje z jakimi

Bezpieczny i ekskluzywny?
Czy doczekamy się tego, że
w gospodarstwach rolnych
można będzie legalnie produkować mocne trunki? O to
walczy minister rolnictwa.
I podkreśla: To nie jest rozpijanie społeczeństwa, bo wyprodukowany alkohol będzie
ekskluzywny i elitarny.
Wielu Polaków w swoich
domach produkuje alkohol
na własny użytek. To pozostałość z czasów PRL... Niektórzy
traktują to jak hobby albo...
oszczędność. Taki alkohol
jest oczywiście dużo tańszy
niż ten z akcyzą.
Czasy się zmieniły, ale w dalszym ciągu jego wytwarzanie
bez zarejestrowanej działalności i odpowiedniej koncesji
jest nielegalne.
Na własny użytek można
produkować jedynie wino,
cydr, piwo, miód pitny, a nawet nalewki, bo wytwarza się
je z zakupionego alkoholu,
od którego odprowadzono
już akcyzę.
Mówi o tym ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarniach, wyrobami i organizacji rynku wina z 2011 r. Nie
ma także przepisów, które
zabraniałyby produkowanie
piwa na własny użytek.
Nadal jednak nielegalna
jest produkcja alkoholu etylowego. Mówi o tym Ustawa
z dnia 18 października 2006 r.
o wyrobie napojów spirytuso-

wych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograﬁcznych
napojów spirytusowych”
Mocniejszych trunków nie
możemy więc produkować
w warunkach domowych.
Minister rolnictwa Jan Ardanowski chce zalegalizowania produkcji alkoholu spirytusowego w gospodarstwach
rolnych. Dlaczego akurat rolnicy najlepiej sprawdziliby się
w tej branży? Resort uważa,
że w ten sposób można by wykorzystać potencjał polskiego
rolnictwa. W ten sposób rolnicy mogliby polepszyć swoje
ﬁnanse.
Nadal jednak minister napotyka ogromny opór w tej
kwestii. Słyszy, że doprowadzi
to do rozpijania społeczeństwa i promowania alkoholizmu. Padają także argumenty,
że jest to produkt akcyzowany, który dostarcza państwu
dochodów na realizację m.in.
celów społecznych. Minister
odpiera te zarzuty. Jego zdaniem wystarczy spojrzeć na
Austrię, Słowację, Węgry czy
też kraje bałkańskie, które nie
mają najmniejszego problemu z tą kwestią.
— To dlaczego w Polsce udajemy — tolerując nielegalną
produkcję — że państwo nad
tym panuje, że zalegalizowanie tego będzie czymś złym?
— zastanawiał się minister na
konferencji prasowej.
AT

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

problemami borykają się dostawcy producenci rolni, bo
sam posiada grunty rolne,
na których produkuje rośliny.
Tak więc wiedza teoretyczna
łączona jest z praktyką i na
własnej skórze doświadcza
tego samego, co inni producenci rolni.
Ornecki Mirpol skupuje
również owoce. Skup truskawek i jabłek przemysłowych
rozpoczął już w 1993 roku.
— Poza truskawkami
i jabłkami przemysłowymi skupujemy: czerwoną
i czarną porzeczkę, aronię,
czarny bez, malinę, agrest,
śliwę mirabelkę. Wszystkie surowce dostarczamy
dla wiodących krajowych
producentów soków i mrożonek. Większość surowca
transportowana jest poza
region warmińsko - mazurski. Wieloletnie doświadczenie pozwala na dostawę
surowca w optymalnych

Fot. Archiwum

Nie jest to łatwy rok dla producentów

Mirosław Król, właściciel
ﬁrmy Mirpol z Ornety
warunkach transportowych,
gdzie celem jest spełnienie
oczekiwań odbiorcy.
W sezonie 2019 rekordowa
odległość transportu truskawki przez ﬁrmę to 320
kilometrów. W innych latach
bywało, że np. czarną porzeczkę przewożono nawet
700 kilometrów.

— Łatwo nie jest ale dzięki
takim decyzjom możemy zapewnić naszym dostawcom
wysokie ceny zakupu przez
ciągłe poszukiwanie partnerów zainteresowanych
naszym surowcem — mówi
właściciel firmy. — Oczywiście stawiamy wymagania
dostawcom odnośnie jakości świeżych owoców, które po zebraniu muszą jak
najszybciej dotrzeć do nas,
żeby w optymalnym czasie
dotarły na taśmę produkcyjną do przerobu.
Owoce pochodzą z tradycyjnych upraw, nie są intensywnie nawożone, zbierane
są ręcznie.
— Nasz region nie charakteryzuje się wysokim
uprzemysłowieniem, to region typowo rolniczy, dlatego owoce z Warmii i Mazur
cieszą się ogromnym powodzeniem i zapotrzebowaniem. Znakomity klimat,

słabe
uprzemysłowienie
powoduje, że nasze owoce
są niezwykle bogate w wartości odżywcze. Rok bardzo
trudny — susza, przymrozki
wiosenne dały się we znaki
producentom truskawek,
czarnej porzeczki, jabłek itp.
Odczuwalne jest w regonie
brak tradycji w nawadnianiu
upraw, brak intensyfikacji
produkcji, co skutkuje niskimi plonami oraz niskimi
dochodami z upraw specjalistycznych.
Ostatnie lata pokazały, że
inwestycje w nawadnianie
są wręcz niezbędne, żeby
plantatorzy osiągali większe plony, a co za tym idzie,
większe dochody.
— Warunki pogodowe
i uwarunkowania wymuszają
takie inwestycje w produkcję
owoców, a zapotrzebowanie
na surowiec z naszego regionu jest znaczący — kończy
rozmowę Mirosław Król. lub
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Agencja chce wspierać przetwórców
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przygotowujemy się do
uruchomienia naboru na rolniczy handel
detaliczny. — To nowe działanie, które
do tej pory nie funkcjonowało, i wynika
z faktu, że chcemy wspierać najmniejszych
przetwórców – mówi Tomasz Nowakowski,
zastępca prezesa ARiMR.

MINISTERSTWO
ROLNICTWA I ROZWOJU
WSI UAKTUALNIŁO
HARMONOGRAM
TEGOROCZNYCH
NABORÓW WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU
ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA
2014–2020. ZNALAZŁY
SIĘ W NIM DWIE
NOWOŚCI. JESZCZE
W TYM ROKU ROLNICY

– MA TO SŁUŻYĆ TEMU,
ŻEBY ZABEZPIECZYĆ
BENEFICJENTA PRZED
BĘDĄ MOGLI SIĘ
EWENTUALNYMI
UBIEGAĆ W ARIMR
KOMPLIKACJAMI, NP.
O POMOC FINANSOWĄ
ZE STRONY AUDYTÓW
NA INWESTYCJE W TZW.
KONTROLNYCH UNII
MAŁĄ RETENCJĘ
EUROPEJSKIEJ.
I ROLNICZY HANDEL
CHCEMY
DETALICZNY.
DOPILNOWAĆ, ABY TA
– Działania te mają wywoINWESTYCJA BYŁA
łać pewien efekt. Po pierwsze, wsparcie najmniejszego
WŁAŚCIWIE OPISANA
przetwórstwa i sprzedaży
bezpośrednio od rolnika do Tomasz Nowakowski: — Wrzesień to czas, kiedy uruchamiamy I ZREALIZOWANA, ŻEBY
konsumenta. Jeżeli chodzi obszar nawodnień
NIE BYŁO ŻADNYCH
o obszar nawodnienia, to jest
pewnego rodzaju reakcja na OBYDWA TE DZIAŁANIA
którzy mają dostęp do recep- WĄTPLIWOŚCI.
warunki atmosferyczne w kratur produktów regionalnych,
ju. Mamy obszary suszy, za- BĘDĄ REALIZOWANE
mogli sprzedawać je prosto WTEDY TEŻ MAMY
równo w ubiegłym roku, jak
ze swojego gospodarstwa
PRZEZ
ODDZIAŁY
i w tym, dlatego też próbujedo ostatecznego beneﬁcjen- PEWNOŚĆ, ŻE ŻADNE
ta. Takich województw jest
my znaleźć takie rozwiązania, REGIONALNE ARIMR.
w Polsce dużo. Mowa tu np. ORGANY AUDYTOWE
które będą przeciwdziałać,
ratować naszych rolników od TAM TEZ BĘDZIE
o Małopolsce czy Podkarpaciu TEGO NIE PODWAŻĄ
ewentualnych skutków suszy
– mówi Tomasz Nowakowski.
– mówi Tomasz Nowakowski. MOŻNA SKŁADAĆ
Wsparcie, o jakie będą mogli I BENEFICJENT NIE
Pierwszy z nowych nabo- WNIOSKI O PRZYZNANIE się ubiegać rolnicy w ramach
rów wniosków zaplanowatego działania, sięgnie mak- BĘDZIE ZAGROŻONY
no na wrzesień. W ramach POMOCY. INFORMACJE
symalnie 100 tys. zł. Będzie
KONIECZNOŚCIĄ
„Modernizacji gospodarstw
można przeznaczyć je m.in.
rolnych” na inwestycje w na- O KONKRETNYCH
na budowę lub modernizację ZWROTU ŚRODKÓW
wadnianie rolnicy będą mogli
budynków wykorzystywanych
otrzymać dotację w wysokości DATACH NABORÓW
do prowadzenia działalności FINANSOWYCH – MÓWI
przetwórczej, dostosowanie
do 100 tys. zł. Pieniądze bę- BĘDĄ DOSTĘPNE NA
dzie można przeznaczyć na
pomieszczeń do przechowywa- TOMASZ NOWAKOWSKI.
obiekty i urządzenia chronią- NASZEJ STRONIE
nia produktów żywnościowych
ce gospodarstwa przed suszą,
oraz służących przygotowaniu
W tegorocznych harmonow tym m.in. na budowę zbior- INTERNETOWEJ – MÓWI posiłków albo zakup potrzeb- gramie PROW 2014–2020
do tego sprzętów.
ników wodnych, studni głębiwzrasta także premia na rozTOMASZ NOWAKOWSKI. nych
nowych, zakup systemów na– Beneﬁcjent składa do nas poczęcie działalności pozarolFot. archiwum prywatne

Jeszcze w tym roku rolnicy będą mogli się ubiegać
w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
o pomoc ﬁnansową na inwestycje w tzw. małą retencję.
Pieniądze te rolnicy mogą
przeznaczyć m.in. na inwestycje chroniące gospodarstwa przed suszą, czyli budowę zbiorników wodnych albo
zakup systemów nawadniających. Kwota doﬁnansowania
może sięgnąć 100 tys. zł. Od
jesieni znacznie wzrośnie
też premia na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej.
W październiku ruszy także
nabór wniosków na działalność w ramach rolniczego
handlu detalicznego.
– Przygotowujemy się do
uruchomienia naboru na
rolniczy handel detaliczny.
To nowe działanie, które do
tej pory nie funkcjonowało,
i wynika z faktu, że chcemy wspierać najmniejszych
przetwórców. Istotna zmiana i kolejne nowe działanie
to nawodnienia w obszarze
modernizacji gospodarstw
rolnych – mówi Tomasz Nowakowski, zastępca prezesa
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podkreśla, w przygotowaniu dokumentacji i wypełnianiu wniosków można skorzystać z pomocy doradców
ARiMR. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości agencja
może wysłać do beneﬁcjenta
kontrolę terenową, żeby sprawdzić realizację inwestycji.

wadniających i pomiarowych.

– WRZESIEŃ TO CZAS,
KIEDY URUCHAMIAMY
OBSZAR NAWODNIEŃ.
W PAŹDZIERNIKU
PRZYGOTOWUJEMY
SIĘ DO ROLNICZEGO
HANDLU
DETALICZNEGO.

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

Drugi nabór wniosków na
„Przetwórstwo i marketing
produktów rolnych” ma ruszyć
w październiku. Będzie przeznaczony dla tych rolników,
którzy już prowadzą lub chcą
podjąć działalność w ramach
rolniczego handlu detalicznego.
– W tym nowym działaniu
upatruję dużej szansy. Chciałbym, żeby te regiony Polski,
które mają wiele własnych,
regionalnych produktów, mogły realizować swoją politykę
i żeby mniejsi producenci,

wniosek o przyznanie pomocy,
który kończy się podpisaniem
umowy. Potem następuje realizacja inwestycji, po której
beneﬁcjent składa wniosek
o płatność, a my wypłacamy
środki ﬁnansowe – tłumaczy Tomasz Nowakowski.
– Zarówno w pierwszym, jak
i drugim działaniu mówimy
o kwocie do 100 tys. zł oraz
50-proc. refundacji kosztów
kwaliﬁkowanych. W przypadku inwestycji wartej 200 tys.
zł możemy wypłacić maksymalnie połowę.

niczej. W tym roku zamiast
dotychczasowych 100 tys.
zł będzie można uzyskać od
150 tys. do nawet 250 tys. zł,
w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.
– Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ma za zadanie doﬁnansować przejście
z obszaru rolniczego na działalność pozarolniczą. Mówimy
o pomocy dla gospodarstw,
które ucierpiały wskutek afrykańskiego pomoru świń – mówi
Tomasz Nowakowski.
bar, materiały newseria.pl

UWAGA!!!!
WNIOSKI
O WSPARCIE NA
ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI
POZAROLNICZEJ
MOŻNA SKŁADAĆ
OD 30 SIERPNIA
DO 28 WRZEŚNIA
BR. W ODDZIAŁACH
REGIONALNYCH
ARIMR.
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Gdzie nas szukać?
Małgorzata Dargiewicz
Dyrektor projektu
Rolnicze ABC
Tel. (89) 5397473
Kom. 502-499-528
m.dargiewicz@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl
fb: rolniczeabc
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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 07/2019. 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.
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OD 40 – DO 60 LAT
SPOKOJNY
Mam 42 lata, 175 cm wzrostu, jestem
wolny, pracujący, o dobrym charakterze.
Szukam Pani takiej, która nie szuka przygód. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
WYSPORTOWANY
Jestem spod znaku „Wagi”, szczupły
blondyn 178cm, 75kg, stanu wolnego, wykształcenie wyższe, pracujący, lubię przyrodę, jazdę na rowerze zwiedzając okolice,
przyrodę. Chciałbym poznać Panią, która
będzie zainteresowana stałym zwiazkiem.
POWYŻEJ 60 LAT
WAGA 73
Mieszkam w Olsztynie, 170/74 , niezależny
finansowo, wdowiec, zadbany, bez nałogów. Poznam Panią wdowę z Olsztyna, cel
stały zwiazek.
IŁAWIANIN
Wolny emeryt bez nałogów i zobowiązań, wierzacy z własnym M, uczciwy
i tolerancyjny Pozna miłą Panią bez nałogów
i zobowiązań wierzacą, uczciwa, kulturalną,
skromną, szczupłą i zadbaną. Pani może
u mnie zamieszkać.

WE DWOJE NR 08/2019

UCZCIWY WDOWIEC
Samotny wdowiec z Olsztyna, pogodny,
uczciwy, średniego wzrostu i budowy,
zadbany po osiemdziesiatce, miłośnik przyrody, zmotoryzowany i dobrze sytułowany
z mieszkaniem. Poznam bratnią duszę
po siedemdziesiątce.
OPIEKUŃCZY
Jestem emerytem mam 74 lata, wysoki,
średniej budowy ciała, niepalący i bez nałogów,
zadbany i zmotoryzowany. Poznam miłą Panią
samotną, szczupłą wysokiego wzrostu, niepalącą, która chce być kochana i zamieszka u mnie.
Może być niezamożna, cel stały związek.
SZCZERY
Mam 66 lat, mieszkam w Olsztynie, jestem
wdowcem, emerytem, osobą szczerą,
której można zaufać, życzliwą wobec innych, troskliwą, czułą, opiekuńczą. Jestem
wysoki i szczupły. Poznam Panią szczupłą
o dobrym charakterze i czułym sercu
SPOKOJNY
Wolny emeryt bez nałogów, niezależny
finansowo i mieszkaniowo, zmotoryzowany,
kochający spacery, muzykę pozna Panią
z Olsztyna lub okolic. Cel stały wiązek.

EMERYT Z ELBLĄGA
70-cio latek, 162 cm wzrostu, bez nałogów
i zobowiązań, wolny nie materialista,
wrażliwy i uczciwy. W zwiazku cenię sobie
uczćiwość, szczerość i zaufanie. Lubie
spacery, naturę i zdrowy styl życia. Poznam
miłą Panią z poczuciem humoru. Cel
przyjażń lub stały związek.
SAMOTNY WDOWIEC Z OKOLIC
OLSZTYNA
Pogodny wdowiec z okolic Olsztyna bez
zobowiązań i nałogów oraz problemów.
Dobre warunki materialne i mieszkaniowe,
poznam miłą Panią potrafiącą kochać i być
kochaną i spędzać czas.
WOLNY PO 70-tce
Niezależny finansowo, bez nałogów
i zobowiązań pozna Panią z „M” z Olsztyna
lub bliskich okolic, cel przyjażń lub stały
związek Pani może u mnie zamieszkać.
ZARADNY WDOWIEC
180/95, pracujący, zaradny z własnym „M”,
zmotoryzowany bez nałogów i zobowiązań.
Poznam Panią bez nałogów i zobowiązań
w wieku do 55 lat z Ostródy i okolic. Numer
telefonu ułatwi kontakt.

uczciwego z Olsztyna w wieku 50-54 lata,
który nie szuka przygód. Cel stały związek.
SZCZERA
Olsztynianka, niewysoka, po 60-tce, ceniaca szczerość i uczciwość, poznam Pana do
70 lat bez nałogów do wspólnego bycia ze
sobą, z Olsztyna lub okolic.
POWYŻEJ 60 LAT
UCZCIWA WDOWA Z OLSZTYNA
Zadbana, pogodnego usposobienia mieszkajaca
w Olsztynie, poznam Pana bez nałogów z Olsztyna o dobrym charakterze i czułym sercu,
bez zobowiązań. Odpowiem na powazne oferty.
WDOWA
Samotna z Elblaga bez nałogów z mieszkaniem w śrdku miasta, mam nadzieję że ktoś
czeka na mnie. Jestem blondynką w średnim wieku, 164 cm wzrostu, szczupła bez
zobowiązań. Czekam na miłego Pana, który
mi rozjaśni smutne i samotne życie.
ELIA
Poznam pana kulturalnego, dobrego serca,
aktywnego życiowo, niepalący, lubiacy
spacery, podróże wiek 75-88 lat wzajemna
pomoc, zrozumienie, uczciwy związek.

EVITA
Życzliwa emerytka pozna Pana wysokiego,
miłego, kulturalnego, odpowiedzialnego,
lubiacego zwierzaki, podróże, muzykę
operetkową, rajdy PTTK. Wiek 75-85 lat.
Wzajemna pomoc oraz uczciwy związek.
ESKA
Samotna emerytka pozna Pana – wysokiego miłego, uczciwego, odpowiedzialnego,
opiekuńczego, który lubi zwierzęta, podróże,
dobrą spokojną muzykę, wiek 75-85 lat.
Wzajemna pomoc uczciwy związek.
WODNIK 69
Zabdana wdowa, kulturalna, niezależna,
dość zgrabna, śr. Wzrostu, emerytka dobrego charakteru, bardzo opiekuńcza i zaradna.
Poznam Pana do 73 lat o podobnych
walorach, który chciałby spędzić spokojną
i szczęśliwą starość we dwoje.
NIEZALEŻNA
Szczupła, sympatyczna i niezależna
finansowo-mieszkaniowo niebrzydka o miłej
aparycji. Poznam Pana bez nałogów i zobowiązań, niezależnego, wysokiego 50-55 lat
najchętniej z Olsztyna.

Panie
DO 60 LAT
KĘTRZYNIANKA
Jesteś normalny, samotny, chory, potrzebujacy bratniej duszy, masz do 62 lat, napisz.
Mam 55 lat 162/82 mieszkam w mieście, ja
równiez potrzebuje pomocy, bratniej duszy.
Pan może mieszkać na wsi, najlepiej kawaler, wdowiec. Szukajacym wrażeń dziekuje
DANA
Mam 53 lata, jestem pracująca, niebrzydka,
samotna, bezdzietna i spokojna o dobrym
sercu. Poznam Pana o dobrych cechach
w podobnym wieku 49-58 lat.
POGODNA
Jesli jesteś panem bez nałogów i zobowiązań ok 60-tki, odezwij się do pogodnej,
wolnej, zadbanej olsztynianki. Jestem niezależna pod każdym względem i pozytywnie
nastawiona do świata.
GRAŻYNA Z POD OLSZTYNA
Poznam Pana 50-55 lat o dobrym sercu do
życia we dwoje. Jestem wdową 51 lat.
SAMOTNA
Poznam Pana młodego spokojnego, bez
nałogów o dobrym charakterze, szczerego,

e dwoje
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Rosnące od dawna ceny
wszystkich niemal środków
do produkcji, chwiejne
stawki za płody rolne w skupach, a do tego kapryśna
pogoda i klęski suszy czy
powodzi – te wszystkie
okoliczności mają mocno
ujemny wpływ na finanse
gospodarstw. Nic dziwnego,
że rolnicy muszą korzystać
z kredytów i pożyczek.
Trzeba to jednak robić bardzo rozsądnie.
Zmniejszenie wyrównanego
wskaźnika cen skupu wpływ
wywarły przede wszystkim
obniżki cen wielu podstawowych produktów rolnych.
W maju br. w porównaniu
z miesiącem poprzednim
zmalały ceny skupu. Ziemniaki potaniały o 6,6 proc.,
kukurydza o 5,3 proc., mleko krowie o 0,9 proc., a drób
o 0,4 proc. Wyższe ceny odno-

towano jedynie w przypadku
żyta (o 3,4 proc.), żywca wieprzowego (o 2,1 proc.) oraz
wołowego (o 0,5 proc.).
Trzeba też wspomnieć o niestabilnej pogodzie. Od dwóch
lat susza powoduje znaczny
spadek plonów. W niektórych
regionach w tym roku suszę
poprzedziły powodzie.
Nic dziwnego, że gospodarze często zmuszeni są sięgać
po kredyty i pożyczki. Oprócz
tego oczywiście pozostaje
normalne zjawisko, jakim jest
ﬁnansowanie inwestycji przy
udziale banków.
Z zeszłorocznego raportu
Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej
wynikało, że zadłużenie w sektorze rolniczym sięgnęło 412,5
mln złotych. Średni dług rolnika wynosił około 49 tys. zło.
Niestety, część rolników ma
ogromne problemy ze spłatą zobowiązań.

Fot. archiwum

Finanse w gospodarstwach

Przychodzi zatem czas na
pytanie, czy rolnicy powinni korzystać z komercyjnych
kredytów, pożyczek itp.? Odpowiedź według ekspertów
jest prosta: oczywiście, że
tak, pod warunkiem – zawsze
pożądanym przy decyzjach ﬁnansowych – posiadania od-

powiedniej wiedzy i zachowania ostrożności.
Wybór banku, wybór odpowiedniej oferty, kwestia negocjacji warunków – to oczywiście sprawy podstawowe. Za
nimi idą takie zagadnienia,
jak ocena własnych możliwości, celowość korzystania

z usługi, prawdopodobieństwo trafności inwestycji,
analiza rynkowa, ale w tym
już mogą pomóc specjaliści
z danej placówki ﬁnansowej.
Polscy rolnicy korzystają i będą korzystać z takich
produktów bankowych, jak
kredyty, bo po pierwsze dla
niektórych jest i będzie to
kwestia w ogóle utrzymania
się na tym niełatwym obszarze gospodarczym. Nierzadko
krótkoterminowe zobowiązania bardzo ułatwiają bieżącą
pracę, a gwarantem ich spłaty mogą być choćby unijne
dopłaty, które niemal każdy
rolnik rokrocznie pobiera.
Natomiast po drugie – rodzime gospodarstwa wciąż
muszą się silić na inwestycje,
by gonić pod tym względem
zachodnich sąsiadów.
- W naszych zagrodach
przybywa nowoczesnych budynków i maszyn. Widać to

gołym okiem. Ale nadal nie
brakuje wiekowych, postawionych za PRL-u obór i stodół i tradycyjnych traktorów,
jak popularne „trzydziestki”
czy „sześćdziesiątki”. Zarówno nieruchomości te, jak i maszyny, są zazwyczaj na granicy
jeśli chodzi o dalszą eksploatację – mówi przedstawiciel
jednej z ﬁrm zajmujących się
doradztwem rolniczym.
Jak dodaje, na budowę nowych obiektów czy zakup
sprzętu można, a nawet trzeba
starać się o dotację z funduszy
unijnych, za pośrednictwem
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Ale wkład własny, sięgający np. połowy wartości inwestycji, to również zazwyczaj
ogromne pieniądze. I tu były
i będą potrzebne środki ﬁnansowe z banków czy innych
placówek ﬁnansowych – podsumowuje nasz rozmówca. dk
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