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Według szacunków IHAR-PIB i IERiGŻ-PIB powierzchnia uprawy ziemniaków
w 2019 r. w Polsce wyniosła
ok. 304 tys. ha i była większa niż w roku poprzednim
o ok. 2%. Plony szacuje się na
225 dt/ha, wobec 251 dt/ha
w roku poprzednim i 234 dt/
ha średnio w latach 2011-2015.
Zbiory wyniosły 6,84 mln ton
i były o 0,64 mln ton mniejsze
niż w 2018 r. i o 1,10 mln ton
mniejsze od średnich w latach 2011-2015. W 2019 roku
w województwie warmińsko
- mazurskim według danych
IERiGŻ-PIB powierzchnia
uprawy ziemniaka w gospodarstwach rolnych wyniosła
16,5 tys. ha co stanowi 2,6%
pow. zasiewów. Średni plon
w województwie to 28 t/ha
i jest to jeden z najwyższych
w kraju w tym sezonie. Plony
ziemniaków w 2019 roku były
dość wyrównane w całym kraju
ale na dość niskim poziomie,
w tym roku różnicowały je lokalne opady deszczu.

Jedną z głównych przyczyn
niskich plonów ziemniaka
w naszym kraju, poza warunkami atmosferycznymi, jest
zdrowotność roślin. Rolnicy
uprawiający ziemniaki na
własne potrzeby, wysadzają
przez wiele lat własny materiał
sadzeniakowy, co powoduje
wzrost zawirusowania roślin,
a co za tym idzie niższy plon.
Z sadzeniakami mogą przenosić się także choroby powodowane przez grzyby oraz
bakteryjne takie jak: czarna
nóżka, mokra zgnilizna bulw,
parch zwykły ziemniaka. Niezależnie od kierunku produkcji
podstawą zmniejszenia występowania chorób są zdrowe sadzeniaki. W okresie wegetacji
dużym problemem jest zaraza
ziemniaka (Phytophthora infestans), która może doprowadzić do wysokich (60-70%)
strat plonu na plantacjach.
Oddzielnym problemem jest
zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób kwarantannowych, które mogą powodować

straty zarówno bezpośrednie obniżenie plonu, jak i pośrednie, wynikające z przepisów
kwarantannowych (dyskwaliﬁkacja polowa, zakaz uprawy
ziemniaka, wstrzymanie eksportu, obrotu wewnętrznego).
Z chorób kwarantannowych do
najgroźniejszych w warunkach
Polski należą bakterioza pierścieniowa ziemniaka (Clacibacter michiganensis subsp.
sepedonicus) i rak ziemniaka
(Synchytrium endobioticum).
Pomimo licznych działań
PIORIN w ostatnich latach,
nie udało się ograniczyć występowania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka na terenie
naszego kraju. W konsekwencji tego jest praktyczny zanik
eksportu polskich ziemniaków
ze względu na obowiązujące
prawo UE, dotyczące bezpieczeństwa ﬁtosanitarnego,
a to z kolei przekłada się na
branżę powodując nadwyżkę
podaży nad popytem krajowym, a w konsekwencji kłopoty producentów ziemniaka

Walka z ASF przynosi dobre efekty

Uwolnione z obszaru zagrożenie gminy przeniesiono do
tzw. czerwonej strefy i obecnie
mają status obszaru objętego ograniczeniami.
Są to następujące gminy:
1. w woj. mazowieckim (w
sumie 10 gmin lub ich części):
w powiecie mińskim:
Halinów, Sulejówek oraz
Dębe Wielkie,
w powiecie ciechanowskim:
Ciechanów, miasto Ciechanów, Ojrzeń, Sońsk, Regimin
i Glinojeck,
w powiecie mławskim:
Strzegowo;
2. w woj. warmińsko-mazurskim:
w powiecie ełckim: Stare Juchy,
w powiecie olsztyńskim:
Kolno,
w powiecie ostródzkim:
Małdyty;
3. w woj. lubelskim:
w powiecie lubartowskim:
Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów,
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Jak informuje Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w kwietniu i maju br. z obszaru zagrożenia ASF – czyli
z tzw. strefy niebieskiej
z najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami – zostały
uwolnione łącznie 23 gminy.

w powiecie łukowskim:
Adamów,
w powiecie biłgorajskim:
Tereszpol,
w powiecie zamojskim:
Zwierzyniec,
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w powiecie lubelskim:
Głusk,
w powiecie świdnickim:
Mełgiew i miasto Świdnik.
bar
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Zagrożenia w uprawie ziemniaka

ze sprzedażą swych zbiorów
oraz uzyskiwanie relatywnie
niskiej ceny.
Kolejnym negatywnym zjawiskiem ostatnich lat w polskiej branży ziemniaczanej
jest import do naszego kraju
ziemniaków z cieplejszych stref
klimatycznych, znakowanych,
bardzo często niesłusznie, jako
ziemniaki wczesne oraz import
z krajów Europy Zachodniej
ziemniaków po długotrwałym
okresie przechowywania.
By uruchomić w przyszłości
eksport polskich ziemniaków
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 roku opracowało, przy współpracy przedstawicieli branży, „Program dla
Polskiego Ziemniaka”, którego
celem jest wyeliminowanie
bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus z profesjonalnej produkcji ziemniaka
w Polsce oraz zapewnienie swobodnego dostępu dla polskich
ziemniaków do rynków pozostałych państw członkowskich
UE i w konsekwencji poprawa
opłacalności krajowej produkcji
ziemniaka. Jeszcze nie jest znana
data kiedy zacznie obowiązywać.
Jak widać z przedstawionych
zagadnień rolnicy prowadzący uprawę ziemniaka muszą
zmagać się z wieloma problemami i trudnym decyzjami.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego chcąc
wesprzeć tę grupę producentów
zaprasza na webinarium ,,Aktualne problemy w produkcji
ziemniaka – bioasekuracja ﬁtosanitarna”, które odbędzie się
3.06.2020 r. o godzinie 10:00
na platformie WMODR. Więcej informacji o webinarium,
a także program znajduje się
na stronie www.wmodr.pl.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego chcąc wesprzeć
tę grupę producentów zaprasza na webinarium ,,Aktualne problemy
w produkcji ziemniaka – bioasekuracja fitosanitarna”, które odbędzie
się 3.06.2020 r. o godzinie 10:00 na platformie WMODR.
Więcej informacji o webinarium, a także program znajduje się
na stronie www.wmodr.pl.
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Grubsza nie zawsze
znaczy lepsza!
Zdarza się, że hodowcy
stosują do okrywania pryzm
folie budowlane, bo są grube,
mocne i tańsze. To wszystko
prawda tylko, że folie budowlane wykonane są w dużej
mierze z reglanulatu, pochodzącego z recyklingu, nie ma
tam granulatów odpowiadających za odporność na UV
na skrajne temperatury i nie
mówimy tu tylko o niskich
temperaturach zimą, ale też
o bardzo wysokich latem.
Folie budowlane mają szereg atutów, ale sprawdzających się i zdających egzamin
w branży budowlanej, a nie
rolniczej i o tym należy pamiętać.
Marcin Strzyszewski reprezentujący ﬁrmę Biofol
Sp. z o.o. z Pszczółek, będącą
spółką dystrybucyjną fabryki Erg Bieruń podkreśla, że
fabryka dysponuje własnym
laboratorium, nie tylko po
to żeby każdą wyprodukowaną partię folii poddawać
ścisłej kontroli, ale przede
wszystkim po to, żeby móc
pracować nad nowymi rozwiązaniami, nad udoskonalaniem tego co już jest. I tak np.
powstały srebrne folie, które
są cieńsze, ale mają tą samą
wytrzymałość. Co za tym idzie
folia kiszonkarska czarno-srebrna produkowana jest
również w oparciu o wzmocnioną recepturę, dzięki temu
możliwe było maksymalne
zmniejszenie grubości folii
przy jednoczesnym uzyskaniu najlepszych parametrów
wytrzymałościowych.
Niektórzy pomyślą po co
tyle zachodu, kiedyś była
jedna folia i było dobrze! Na
tamte czasy było dobrze, ale
idziemy z duchem czasu, z postępem. Hodowcy starają się
pozyskać z pola jak najwięcej
wartościowej paszy i jest to
pasza o zupełnie innych parametrach niż ta pozyskiwana
10, czy 15 lat temu. Mając dobrą paszę szukają sposobów
jak ją zabezpieczyć i przechować żeby straty były jak najmniejsze. Pięciowarstwowa
struktura foli Siloerg Pryzma
zapewnia właściwą temperaturę potrzebną do procesu
zakiszania. Ma zwiększoną
wytrzymałość mechaniczną
oraz odporność na przebicie
i jest 8 – krotnie składana.

A dokładne przykrycie silosu folią kiszonkarską skutecznie zapobiega dostępowi
powietrza i wody oraz ulatnianiu się dwutlenku węgla
pełniącego funkcję konserwantu kiszonki.
Kolor folii poprawi
jakość paszy?
Folia kiszonkarska Siloerg
Pryzma produkowana jest
w kilku kolorach: czarna,
czarno-biała, czarno-srebrna,
czarno-zielona, zielono-biała.
Wciąż najbardziej popularną
folią jest folia czarno – biała,
dlatego, że hodowcy ją znają, sprawdzili i jest dobra.
Firma Biofol Sp. z o.o. małymi kroczkami próbuje pokazywać rolnikom różnice,
w przykrywaniu pryzmy białą
folią i kolorem. Oczywiście po
przykryciu na biało wszystko
wychodzi, ale może warto
spróbować czegoś innego.
Może robiąc wszystko w ten
sam sposób i tylko przykrywając pryzmę innym kolorem folii, nasza pasza będzie
jakościowo lepsza? Dzięki
zastosowaniu folii kiszonkarskiej dwukolorowej hodowca
uzyskuje polepszenie wydajności silosu. Jak działają te
dwa kolory? Jaśniejsza warstwa ma na celu odbicie promieni słonecznych i redukcję
temperatury wewnątrz silosu,
natomiast warstwa czarna ma
na celu utrzymanie właściwej
temperatury w jego wnętrzu.
Decydując się na konkretny kolor folii pryzmowej,
musimy wiedzieć ile czasu
nasza pryzma będzie leżała.
Czy będzie to pryzma, którą
zaczniemy skarmiać już za
3 miesiące, czy będzie spokojnie leżała przez cały rok.
Dużym zainteresowaniem
wśród rolników cieszy się folia srebrno – czarna. Cieńsza,
ale zachowująca najlepsze
parametry wytrzymałościowe.
Pryzmy coraz szersze,
dłuższe i niższe
Do niedawna w gospodarstwach królowały pryzmy
o szerokości 8 i 10 metrów,
czyli węższe, krótsze i wyższe.
Od kiedy rolnicy zaczęli masowo korzystać z usług przy
zielonych żniwach i robieniu
pryzm, wygląd pryzm nieco
się zmienił. Teraz widzimy na
polach pryzmy znacznie niższe, ale za to dłuższe i szersze.
Jak podkreśla ekspert z ﬁrmy
Biofol już w ubiegłym sezonie
sprzedawało się bardzo dużo
folii pryzmowych o szerokościach 12 i 14 metrów. Warto
dodać, że fabryka w Bieruniu
produkuje najszersze folie
pryzmowe – Siloerg Pryzma,
których maksymalna dostępna szerokość wynosi 16 metrów. Nawój rolek od 25 mb,
poprzez 33, 50, aż do 300
mb, czyli jumbo rolki. Na

zamówienie klienta możliwe
jest wykonanie jumbo rolki
o nawoju 400 mb. Firma
Biofol z Pszczółek oczywiście
docina folie pod potrzeby hodowcy, ale również dowozi do
rolników jubmo rolki.
Pisząc o foliach pryzmowych warto wspomnieć o folii
podkładowej kiszonkarskiej,
służącej do do zwiększania
szczelności w miejscu styku
kiszonki z silosem oraz zabezpieczającej przed przedostawaniem się wody i powietrza

do silosów. Zapewnia lepsze
przyleganie folii do zakiszanej
masy, zapobiega tworzeniu się
pęcherzyków powietrza pomiędzy folią, a kiszonką, co
sprawia, że zakiszana masa
jest wilgotna oraz poddana
beztlenowej fermentacji. Folie podkładowe kiszonkarskie
można również stosować
w celu odgazowania pryzmy.
Produkowane w Erg Bieruń
folie podkładowe są bezbarwne i dostępne w czterech
szerokościach 6, 8, 10 i 12 m.
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Pytając rolników czym
kierują się przy zakupie folii
pryzmowej, większość z nich
odpowiada, że dobra folia
musi być przede wszystkim
gruba i elastyczna. I rzeczywiście w wielu przypadkach
to się sprawdza, ale niestety
nie zawsze. Poza grubością
powinniśmy zainteresować
się z czego wykonana jest
taka folia.
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Przy produkcji pryzm warto postawić na kolor

FOLIA DO SIANOKISZONEK

AGROSIL
Wysoka elastyczność, dzięki której folia doskonale
opina belę i skutecznie chroni jej zawartość.
Pięciowarstwowa struktura folii zapewnia znacznie
lepszą barierę dla gazów i lepiej hermetyzuje sianokiszonkę.
Stabilizator UV – zabezpiecza przed promieniami
ultraﬁoletowymi. Produkowana metodą rozdmuchu (blow)
z najwyższej jakości surowców posiada wysoką odporność
na niekorzystne warunki atmosferyczne
(deszcz, śnieg i mróz).

FOLIA PODKŁADOWA KISZONKARSKA

Wytrzymałe i odporne na działanie mechaniczne.
Niezbędne przy wykonywaniu prac
remontowo-budowlanych.
Duże rozmiary, dzięki czemu pomieszczą
większość odpadów budowlanych.
Posiadają wygodną formę zamknięcia pełnego worka.

SILOERG

BEZBARWNA
Wysokiej jakości folia jest produkowana tylko z czystego
surowca. Doskonale zabezpiecza procesy fermentacji
oraz ogranicza straty. Zabezpiecza przed przedostaniem
się wody oraz powietrza do silosów.
Zapewnia lepsze przyleganie folii do zakiszanej masy,
zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza
pomiędzy folią a kiszonką, co sprawia, że zakiszana masa
jest wilgotna oraz poddana beztlenowej fermentacji.

WORKI FOLIOWE BUDOWLANE

Wysoka jakość. Wytrzymałość na rozdzieranie.
Na życzenie Klienta dostępne są niestandardowe
wielkości oraz kolory worków na gruz.
Worki dostępne w kilku różnych pojemnościach.
Do stosowania w gospodarstwach domowych,
na budowie oraz w biurze. Dostępne w różnych
wariantach. Niesamowicie wytrzymałe i elastyczne.

FOLIA KISZONKARSKA – PRYZMOWA

Zwiększona wytrzymałość mechaniczna oraz odporność
na przebicie. Zapewnia właściwą temperaturę potrzebną
do procesu zakiszania. Dokładne przykrycie silosu folią
kiszonkarską skutecznie blokuje dostęp powietrza
i wody oraz ulatnianie się dwutlenku węgla pełniącego
funkcję konserwantu kiszonki. Pięciowarstwowa
struktura zapewnia nieprzepuszczalność
długotrwałego promieniowania cieplnego.

WORKI DO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Worki o kilku różnych pojemnościach.
Do stosowania w gospodarstwach domowych i w biurze.
Dostępne w różnych wariantach.
Niesamowicie wytrzymałe i elastyczne.
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PRODUKCJA ROŚLINNA

Wiosenna kondycja rzepaków
Umiarkowana temperatura powietrza w ciągu dnia i chłodne noce
przyczyniły się do niższej niż zazwyczaj aktywności słodyszka
rzepakowego. W pełni kwitnienia straty powodowane przez tego
szkodnika nie są już tak znaczące, ponieważ w korzystnych
warunkach pogodowych rośliny rzepaku mogą kompensować
powstałe uszkodzenia.
Rzepak ozimy jest w końcowej
fazie kwitnienia, która trwa zazwyczaj około trzy tygodnie. Ma
ona istotny wpływ na ilość zawiązywanych łuszczyn i nasion,
czyli na plon końcowy. Kluczową rolę w trakcie jej trwania
odgrywa przebieg warunków
pogodowych, gdyż rośliny w tym
czasie wykazują dużą wrażliwość na różnego rodzaju stresy
biotyczne i abiotyczne.
Susza
Wszystkie gatunki uprawne
są szczególnie wrażliwe na
deﬁcyt wody właśnie w fazie
kwitnienia.
Obserwowany
w tym roku niedobór opadów
atmosferycznych w marcu
i pierwszej połowie kwietnia
dał się szczególnie we znaki
plantacjom rzepaku ozimego
wysianym na glebach lżejszych
o niskiej pojemności wodnej.
Niedostateczne zaopatrzenie
roślin w wodę przyczyniło się
w niektórych regionach kraju
do zasychania liści, które decydują o wydajności procesu
fotosyntezy, w następstwie
czego doszło do odrzucenia
pąków z wierzchołkowej czę-

ści kwiatostanu oraz młodych
kwiatostanów na pędach bocznych. W łuszczynach wykształca się mniejsza liczba nasion
ze znacznie obniżoną masą
tysiąca nasion, co w rezultacie
prowadzi do obniżenia plonowania.

W NIECO LEPSZEJ
KONDYCJI
ZNAJDOWAŁY
SIĘ PLANTACJE
ZLOKALIZOWANE NA
GLEBACH CIĘŻSZYCH
ORAZ TE, KTÓRYCH
ROŚLINY POSIADAŁY
SILNY I DOBRZE
ROZWINIĘTY SYSTEM
KORZENIOWY.
Jednak i one w obliczu deﬁcytu wody w glebie nie wykształciły odpowiednio dużej biomasy. Na przełomie
kwietnia i maja spadł długo
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wyczekiwany deszcz, jednak
większość plantacji rzepaku ozimego była już w pełni kwitnienia.
Stres termiczny
Innym czynnikiem środowiskowym, który również
przyczynił się do częściowej
redukcji potencjału plonowania rzepaku był stres termiczny. W kwietniu na terenie całego kraju wystąpiły
duże wahania temperatury
pomiędzy dniem a nocą. Nastąpiło wówczas uszkodzenie
kwiatów oraz zawiązków
łuszczyn. Największą wrażliwość na to niekorzystne
zjawisko wykazuje rzepak na
początku kwitnienia, a jego
skutki w dużej mierze zależą
od wczesności uprawianych
odmian, czyli etapu rozwoju,
w którym pojawił się czynnik
stresowy. Ponadto w kwietniu odnotowano przymrozki. Tam, gdzie spadki temperatury nie były tak duże (do
-2÷3°C), plantacje zniosły je
dosyć dobrze. Jednak w rejonach o istotnie większym
obniżeniu temperatury (do

-7÷8°C) doszło do uszkodzenia roślin objawiających się
deformacją pędów, pęknięciami łodyg i przejściowym
więdnięciem roślin. Przymrozek zniszczył również
niektóre kwiaty.

UMIARKOWANA
TEMPERATURA
POWIETRZA W CIĄGU
DNIA I CHŁODNE
NOCE PRZYCZYNIŁY
SIĘ DO NIŻSZEJ
NIŻ ZAZWYCZAJ
AKTYWNOŚCI
SŁODYSZKA
RZEPAKOWEGO.
W pełni kwitnienia straty powodowane przez tego
szkodnika nie są już tak znaczące, ponieważ w korzystnych warunkach pogodowych
rośliny rzepaku mogą kompensować powstałe uszkodzenia.
Przebieg warunków pogodowych nie jest również bez
znaczenia dla aktywności
owadów zapylających. Chłodna, pochmurna i wietrzna
pogoda zmniejszyła ich aktywność, co wiąże się z niższą
niż zazwyczaj ilością zapylonych kwiatów.

Plonowanie
Czynnikiem decydującym
o wysokości plonowania rzepaku ozimego będą także
porażenia wywołane przez
patogeny chorobotwórcze.
Prawidłowo przeprowadzony
zabieg fungicydowy jest w stanie zapobiec rozwojowi lub
zniwelować negatywne skutki chorób grzybowych oraz
umożliwić uzyskanie wysokich plonów. O efektywności
zastosowanego rozwiązania
decydują dobrze dobrany fungicyd, odpowiednie warunki
oraz właściwy czas aplikacji.

W WARUNKACH
KLIMATYCZNYCH
POLSKI, NAJCZĘŚCIEJ
NAJLEPIEJ UDAJĄ SIĘ
ODMIANY WCZEŚNIE
I ŚREDNIO WCZEŚNIE
KWITNĄCE – DAJĄ
WYSOKIE I STABILNE
PLONY. WYNIKA TO
PRZEDE WSZYSTKIM
Z CZYNNIKÓW
POGODOWYCH.
W warunkach spodziewanego zagrożenia ze strony
słodyszka rzepakowego lepiej
sprawdzą się odmiany wcześ-

nie wznawiające wegetację
wiosenną oraz wcześnie kwitnące, ponieważ szkodnik ten
wyrządza największe straty
na plantacjach z odmianami
późno kwitnącymi, o dłuższym okresie pąkowania. Odmiany późno kwitnące mają
nieco dłuższy okres wiosennej wegetacji i teoretycznie
wyższy potencjał plonowania, ale do jego zrealizowania
potrzebna jest umiarkowana
pogoda z wysoką ilością i dobrym rozkładem opadów
w maju, umożliwiającą dobre zawiązanie wszystkich
łuszczyn. Dobrym wyborem
będzie uprawa wczesnego
mieszańca DK Exima. To
odmiana o bardzo wysokim
i stabilnym poziomie plonowania (numer 1 w Doświadczeniach Rozpoznawczych
COBORU 2019) oraz wysokiej zawartości tłuszczu
w nasionach. Ponadto wyróżnia się znakomitą zimotrwałością, wysoką tolerancją na
wyleganie oraz podwyższoną
odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
Najbliższe tygodnie wyjaśnią obecne wątpliwości dotyczące spodziewanego poziomu plonowania rzepaku
ozimego. Wiele jeszcze zależy od pogody oraz presji ze
strony chorób i szkodników.
Miejmy nadzieję na korzystny przebieg wydarzeń oraz
udane żniwa.
Marcin Liszewski
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CO SŁYCHAĆ
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA?
Świadectwo
po renegocjacji
Sukcesem zakończył się proces renegocjacji wzoru świadectwa zdrowia dla mleka
i produktów mlecznych eksportowanych na rynek japoński. Polscy producenci będą
mogli kontynuować eksport
swoich produktów.
18 maja 2020 r. Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał informację o zaakceptowaniu przez stronę japońską
nowego wzoru świadectwa
weterynaryjnego dla surowego mleka i produktów mlecznych, pozyskanych od krów,
owiec i kóz, eksportowanych
do Japonii z Polski.
Świadectwo to jest stosowane przy wysyłkach mleka
i produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia oraz
na cele paszowe i techniczne.
Procedura renegocjacji wzoru
świadectwa zdrowia została rozpoczęta wroku 2019 r. od wypełnienia przez GIW kwestionariusza dot. nadzoru nad produkcją
mleczarską w Polsce. Pozytywne
zakończenie rozmów oznacza
dla strony polskiej utrzymanie
możliwości eksportu w drugiej
połowie 2020 r. i w latach kolejnych.
inf. MRiRW

Nowy wzór świadectwa
zdrowia dla puchu i pierza
Władze chińskie (GACC) zatwierdziły nowy, polski wzór
świadectwa zdrowia dla puchu i pierza oraz 27 polskich
zakładów zainteresowanych
eksportem tych produktów
na rynek Chin.
W dniu 21 maja 2020 r.
Ambasada RP w Pekinie poinformowała, że wzór nowego
świadectwa zdrowia dla puchu i pierza, razem z wzorami
podpisów i pieczęci lekarzy
weterynarii uprawnionych
do podpisywania ww. świadectw, został przekazany do
chińskich portów.
Lista 27 zakładów dopuszczonych do eksportu puchu i pierza z Polski została
umieszczona na oﬁcjalnej
stronie GACC:
Strona chińska zaznaczyła, że świadectwo może być
wydane jedynie w przypadku, gdy puch i pierze zostaną
poddane praniu fabrycznemu
oraz obróbce gorącą parą
zgodnie z wymogami zawartymi w ustalonym świadectwie.

pracownikom sezonowym
przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet państwa
– poinformował minister
rolnictwa i rozwoju wsi Jan
Krzysztof Ardanowski.
Minister zwrócił uwagę, że
nie ma już żadnych przeszkód

w zatrudnianiu cudzoziemców przy tegorocznych zbiorach. Podkreślił jednocześnie,
że to co korzystne dla rolników, jest też korzystne dla
nas wszystkich.
– Ta pomoc oznacza w konsekwencji zebranie wszyst-

kich plonów dzięki czemu
unikniemy wysokich cen
owoców i warzyw, a to odczuje
w portfelu każdy konsument
– powiedział minister i dodał
– tak wygląda państwo realne,
a nie teoretyczne.
inf. MRiRW

inf. MRiRW

Za testy zapłaci budżet
państwa
– Mam dobre wiadomości
dla rolników legalnie zatrudniających cudzoziemców. Za
niezbędne testy, wykonywane
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Na podstawie przepisów art.
8 ust 7 pkt 1 ustawy, z dnia 14
grudnia 2016 r. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
prowadzi 54 zespoły szkół
rolniczych, na terenie całego
kraju. Szkoły te mogą kształcić w zawodach określonych
rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15
lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyﬁkacji zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 316):
cukiernik
jeździec
kucharz
mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych
ogrodnik
operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego
piekarz
520otzm-C -P
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przetwórca ryb
pszczelarz
rolnik
rybak śródlądowy
przetwórca mięsa
technik agrobiznesu
technik architektury krajobrazu
technik hodowca koni
technik inżynierii środowiska
i melioracji
technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki
technik ogrodnik
technik przetwórstwa mleczarskiego
technik pszczelarz
technik rolnik
technik rybactwa śródlądowego
technik technologii żywności
technik turystyki na obszarach
wiejskich
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
technik weterynarii
technik żywienia i usług gastronomicznych
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Szkoły rolnicze prowadzone
i nadzorowane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MAJ 2020

PRODUKCJA ROŚLINNA
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Do zbioru owoców potrzeba
500 tys. osób. Pracowników
ze Wschodu mogą zastąpić
osoby, które straciły podczas epidemii pracę.
Rolnicy, sadownicy i ogrodnicy muszą w tym roku mierzyć się z poważnym brakiem
rąk do pracy. – Do sezonowych zbiorów owoców miękkich przyjeżdżało co roku niespełna 500 tys. osób – mówi
Wiktor Szmulewicz, prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dużą część zatrudnionych stanowili pracownicy
z Ukrainy. Wprawdzie tarcza
antykryzysowa wprowadza
ułatwienia dotyczące pracy
sezonowej cudzoziemców,
którzy pozostają w Polsce,
ale ze względu na zamknięte granice wstrzymany jest
dopływ kolejnych, a to – jak
szacuje Personnel Service
– nawet 160 tys. Ukraińców
miesięcznie. Możliwe jednak,
że pracy na wsi szukać będą
Polacy, którzy w czasie pandemii stracili pracę.

Fot. pixabay

Jeśli zaś zabraknie pracowników ze Wschodu, może być problem

– W związku z pandemią
mamy także kłopoty na rynku pracy. Wchodzimy w sezon
zbioru owoców miękkich,
a zwłaszcza truskawki. Truskawka jest zbiorem ręcznym
i od wielu lat korzystaliśmy
z pomocy pracowników, którzy przyjeżdżali zza wschodniej granicy. Teraz muszą
przejść okres kwarantanny,
dostać odpowiednie paszporty, wizy – podkreśla Wiktor
Szmulewicz, prezes Krajowej
Rady Izb Rolniczych.
Przez pandemię koronawirusa problemy w działalności

mają konsulaty Polski na terenie Białorusi i Ukrainy, które wydają wizy pracownicze.
Jeśli zaś zabraknie pracowników ze Wschodu, może być
problem ze zbiorem owoców.
– Będą kłopoty ze zbiorami
owoców miękkich i warzyw,
gdzie są duże nakłady pracy
ludzkiej. Bez tych pracowników nastąpią dodatkowe
ogromne straty na wsi – ocenia ekspert.
Teoretycznie kolejna tarcza
antykryzysowa wprowadza
ułatwienia dla rolników zatrudniających cudzoziemców.

Nowe przepisy przewidują
możliwość zmiany warunków wykonywania przez nich
pracy bez konieczności wydania nowego zezwolenia lub
wpisu nowego oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Ponadto można zastosować wyjątkowe zwolnienie
z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę w okresie
stanu epidemii oraz 30 dni
po jego odwołaniu w sektorach, w których wymagane
są zezwolenia na pracę sezonową. Udogodnienia dotyczą jednak osób, które nie
wyjechały z Polski. Pytanie,
co z tymi, którzy wrócili do
domów. Jest ich sporo, na
co mogą wskazywać dane
na temat bezrobocia. Jak
podaje Personnel Service,
powołując się na dane State Employment Service of
Ukraine, w ciągu pięciu dni
na początku kwietnia liczba
zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o ponad 36 tys.

– Myślę, że część pracowników ze Wschodu przyjedzie.
Są propozycje, żeby mogli np.
przechodzić granicę pieszo,
bo są problemy z transportem. Ponadto, jeżeli dzisiaj
straci pracę wielu ludzi, którzy mieszkali na wsi, a pracowali w mieście, to może część
z nich sezonowo poszuka dodatkowych zarobków na wsi
– mówi prezes KRIR. – Jest to
dosyć prosta praca, łatwo się
jej nauczyć, a stawki nie są aż
tak niskie.
Personnel Service szacuje,
że do tej pory co miesiąc do
Polski przejeżdżało ok. 160
tys. pracowników z Ukrainy.
Jeżeli stan epidemii potrwa
do czerwca, granic nie przekroczy nawet 480 tys. Ukraińców. Mimo zmniejszonego
zapotrzebowania na pracowników w niektórych branżach
może to być jednak problem
dla pracodawców. Rolnictwo
może stać się jednym z sektorów najmocniej dotkniętych
tym niedoborem.

Jak ocenia Wiktor Szmulewicz, do sezonowych zbiorów
potrzebnych jest co roku nawet 500 tys. pracowników.
– Przykładowo Czerwińsk,
który jest zagłębiem truskawkowym, ma ponad 6 tys.
mieszkańców, a pracowników
najemnych potrzeba prawie
drugie tyle, żeby zebrać owoce
– wskazuje.
Dla rolników problemem
jest nie tylko brak rąk do
pracy, ale też susza. Wprawdzie majowa pogoda daje
nadzieję na poprawę sytuacji, ale eksperci podkreślają,
że potrzebne są do tego długotrwałe opady.
– To może spowodować
ogromne spadki plonów,
nawet owoców miękkich,
warzyw i innych, które rosną
bezpośrednio w gruncie. Zboża i mleka może być mniej, bo
będzie mniej pasz objętościowych. I to może spowodować
zwyżki cen – mówi prezes
KRIR.
opr. bar, mat. newseria.pl
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Ekspert radzi: Jak wyprodukować 10 ton pszenicy ozimej
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Wykształcenie rolnicze otwiera drogę d
Jeszcze do niedawna
szkoły rolnicze kojarzone
były z ofertą kształcenia
i ukierunkowaniem przygotowującym do pracy w gospodarstwie. W szkołach
takich najczęściej uczyła
się młodzież, która swoją
przyszłość wiązała z rodzinnym gospodarstwem.
Oblicze polskiego rolnictwa bardzo zmieniło się
w ostatnich latach, więc
oferta kształcenia również
przeszła metamorfozę. Jest
atrakcyjna, nowoczesna i
urozmaicona. Każda ze szkół
daje możliwość podnoszenia
kwaliﬁkacji poprzez liczne
projekty krajowe i zagraniczne. Wystarczy tylko chcieć
i można połączyć tradycję
z nowoczesnością.
Wiedza, edukacja, rozwój
od 73 lat w Karolewie
Doświadczenie, wieloletnia
tradycja, rozbudowana baza

dydaktyczna, profesjonalizm kadry pedagogicznej,
czyli witamy w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka
Kamińskiego w Karolewie.
Trzy lata temu w czerwcu
Zespół Szkół obchodził Jubileusz 70-lecia połączony ze zjazdem absolwentów wszystkich roczników.
O szkole w Karolewie często
słyszymy, że jest to nowoczesna szkoła z tradycją.
I nie chodzi tu tylko o tradycje rolnicze. Budynki
Karolewa, ze względu na
bliskość Kwatery Głównej
Adolfa Hitlera „Wilczy Szaniec”, służyły podczas wojny do celów wojskowych,
a w 1945 r. zostały częściowo zniszczone. Dziś szkoła
rolnicza w Karolewie jest
jedną z największych szkół
rolniczych w Polsce. Od 1
stycznia 2008 roku organem prowadzącym Zespół

Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Karolewie jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

STAŻE ZAGRANICZNE
I ATRAKCYJNE
PRAKTYKI ZAWODOWE
TO ELEMENTY
WPISANE NA STAŁE DO
OFERTY KSZTAŁCENIA
W KAROLEWIE.
W tym roku w ramach projektu „Podnosimy kwaliﬁkacje
– staże zawodowe w Grecji dla
uczniów ZSCKR” zainteresowani uczniowie mają wyjechać na dwutygodniowe
praktyki zawodowe do Grecji,
co oczywiście w tej chwili z powodu COVID – 19 musi być
przesunięte w czasie. Wiedza,
edukacja, rozwój również dla

nauczycieli. Nauczyciele przedmiotów zawodowych regularnie uczestniczą w projektach
i szkoleniach, których głównym celem jest podniesienie
kompetencji merytorycznych,
praktycznych i metodycznych.
Kierunków związanych
z rolnictwem jest naprawdę
sporo, czyli Jagarzewo
zaprasza
W Zespole Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie dużą popularnością
cieszy się kierunek technik
agrobiznesu, który przygotowuje do pracy w małych
i wielkoobszarowych gospodarstwach wiejskich.
Agrobiznes, to sektor gospodarki
żywnościowej,
który obejmuje nie tylko
wytwarzanie żywności, ale
również jej przetwarzanie
i dystrybucję.
To powiązane ze sobą organizmy gospodarcze poczyna-

jąc od producentów rolnych
i ich dostawców, przez punkty
skupu płodów, przetwórców,
hurtowników,
detalistów,
na konsumentach kończąc.
Absolwent takiego kierunku posiada nie tylko wiedzę
rolniczą, ale również wiedzę z zakresu zarządzania
i ekonomii. Kolejne popularne i oblegane kierunki to
technik turystyki wiejskiej
oraz technik architektury
krajobrazu. Hanna Cierkowska, dyrektor Zespołu Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, wyjaśnia,
że kierunków związanych
z rolnictwem jest naprawdę
sporo. Poza tradycyjnymi takimi jak: technik rolnik, czy
technik ogrodnik i technik
weterynarii, można zdobywać wiedzę i umiejętności
na kierunku technik mechanik o specjalności maszyny
i urządzenia rolnicze, technik
mechanizacji rolnictwa i agro-

troniki. W obecnych czasach
posiadanie
wykształcenia
rolniczego otwiera drogę do
wielu atrakcyjnych ﬁnansowo
ścieżek kariery zawodowej.
Uczniowie zdobywają kwaliﬁkacje już nie tylko żeby przejąć i prowadzić gospodarstwa
po rodzicach, wielu absolwentów ma swoje pomysły
i chce prowadzić własny biznes, związany z rolnictwem,
ale nie z bezpośrednią pracą w gospodarstwie. Firmy
związane z branżą rolniczą
poszukują i chętnie zatrudniają absolwentów szkół rolniczych. Możliwości rozwoju
i pracy jest wiele, wystarczy
tylko chcieć.
Projekty unijne i ciągły
rozwój w Dobrocinie
Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie to kolejna szkoła rolnicza na Warmii i Mazurach
prowadzona i nadzorowana
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do atrakcyjnych ścieżek kariery
przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W skład zespołu szkoły wchodzi technikum oraz Branżowa Szkoła
I-stopnia. Uczniowie Technikum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego mogą
zdobywać wiedzę na kilku
atrakcyjnych
kierunkach
min. Technik Weterynarii,
Technik Architektury Krajobrazu, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki,
Technik Agrobiznesu oraz
Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych. Od 2016
roku szkoła realizuje projekty unijne, które pozwalają na
doposażenie bazy dydaktycznej oraz realizację praktyk
uczniowskich na terenie:
Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Cypru, Grecji.
Szkoła zrealizowała już wiele projektów i wciąż realizuje
kolejne. Najnowsze projekty
zaplanowane do realizacji na
ten rok to min.:

PROJEKTUJ, UCZ SIĘ,
DZIAŁAJ, MISTRZOWIE
ZAWODU RPO WM 201319, WSZECHSTRONNY
ROZWÓJ PRZYSZŁYCH
EKSPERTÓW
POPRZEZ ZDOBYCIE
DOŚWIADCZENIA,
MÓJ ZAWÓD- MOJA
PASJA RPO WM,
WSZECHSTRONNY
ROZWÓJ PRZYSZŁYCH
EKSPERTÓW
EFS,P0WER.
Wysoki poziom kształcenia,
bardzo dobre przygotowanie
do egzaminu maturalnego

oraz egzaminu potwierdzającego kwaliﬁkacje w zawodzie,
są wizytówką szkoły od lat. Podobnie, jak Stypendia Prezesa
Rady Ministrów dla najlepszych uczniów. Szkoła chętnie
współpracujące z przedsiębiorstwami zapewniającymi miejsca praktyk, zagraniczne staże
oraz praktyki zawodowe.
Kierunki dostosowane do
zmieniających się realiów
w Giżycku
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku od lat cieszy się
dużą popularnością wśród
uczniów i ich rodziców. Powód jest jeden, Giżycko oferuje atrakcyjne, nowoczesne
kierunki kształcenia dostosowane do zmieniających się
realiów. Absolwenci takich
kierunków są poszukiwani
na rynku pracy.
Jednym z kierunków będących odpowiedzią na

zmieniające się podejście
do źródeł energii oraz dynamicznego rozwoju energii
odnawialnej jest kierunek
Technik Urządzeń i Systemów
Energetyki Odnawialnej.
Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach
związanych z montażem
instalacji
wyposażonych
w urządzenia energetyki odnawialnej. Na stanowiskach
nadzoru technicznego czuwającego nad utrzymaniem
prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Zapotrzebowanie
na profesjonalne kadry, zajmujące się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej jest coraz
większe. Kolejne atrakcyjne
kierunki, na których możemy zdobywać wiedzę w Giżycku to Technik Inżynierii
Środowiska i Melioracji,
Technik Robót Wykończe-

niowych w Budownictwie
oraz Technik Reklam .
„Nowoczesny rolnik
w nowoczesnej szkole”,
czyli witamy w Smolajnach
Zespół Szkół Rolniczych
im. Biskupa Ignacego Błażeja
Krasickiego, czyli popularne
Smolajny, bo do 1 września
2014 r. szkoła zlokalizowana
była w dawnej, letniej rezydencji biskupów warmińskich
w Smolajnach. A od września
2014 r. budynek dydaktyczny
szkoły został przeniesiony do
Dobrego Miasta na ulicę Fabryczną.
Wśród wielu ciekawych
projektów realizowanych
przez szkołę, na uwagę zasługuje
trwający
01.07.2019r. do 30.09.2021r.
projekt „Nowoczesny rolnik
w nowoczesnej szkole”.
Zaplanowane w Projekcie
działania obejmują między
innymi realizacje kursów

zawodowych w zakresie
inseminacji bydła i trzody
chlewnej oraz kurs groomingu - dla uczniów kierunku technik weterynarii
oraz kurs z zakresu obsługi
kombajnów zbożowych dla
uczniów kierunku technik
rolnik. Kierunki kształcenia w 5-letnim Technikum
proponowane na rok szkolny 2020/2021 to: Technik Agrobiznesu, Technik
Architektury Krajobrazu,
Technik Rolnik i Technik
Weterynarii.
Rolnictwo było, jest i będzie, tyle, że jest to już inne
rolnictwo, nowoczesne, zaawansowane technologicznie.
Rosną wymagania i potrzeby
związane z wykwaliﬁkowanymi pracownikami, ale na te
potrzeby jak widać starają się
reagować na bieżąco zespoły
szkół rolniczych, których
w województwie warmińsko-mazurskim nie brakuje.
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Uprawa roślin miododajnych opłaca się rolnikom
im bazę pożytkową dostępną
przez cały sezon – wysiewając mieszanki miododajne.
W skład takiej mieszanki powinny wejść gatunki roślin
kwitnących w różnych terminach. Oczywiście w utrzymaniu pożytecznych owadów
w pobliżu plantacji ważne jest
także zgodne z instrukcją,
odpowiedzialne stosowanie
środków ochrony roślin.
Współpraca
rolnik-pszczelarz
Dobra współpraca pomiędzy rolnikiem a pszczelarzem
może być zainicjowana przez
każdą ze stron. Polega ona
zarówno na przestrzeganiu
prawa i dobrych praktyk
rolniczych i pszczelarskich,
jak i na życzliwej, bezpośredniej komunikacji. Pszczelarz
współpracę powinien rozpocząć od sprawdzenia dostępności miejsca dla pasieki
w odpowiedniej bliskości do
miejsca uprawy i skontaktowania się z właścicielem

zapylających, w tym pszczoły miodnej. Wskazane jest
powiadomienie pobliskich
pszczelarzy o terminie planowanych oprysków.

Fot. archiwum prywatne

Aktywność owadów zapylających ma bez wątpienia
znaczący wpływ na plon
owoców i warzyw a także roślin oleistych i białkowych.
Liczne badania wskazują,
że nawet w przypadku roślin
samopylnych, zapylenie
przez owady poprawia wielkości i jakości plonu.
Dobrym przykładem jest tu
rzepak, którego plon odmian
mieszańcowych, dzięki świadczonej przez pszczoły ”usłudze zapylania”, może być
nawet o 50% większy. Z kolei
w przypadku malin i truskawek owoce zawiązane bez
pszczół są niekształtne i około
20% mniejsze w porównaniu
z owocami z kwiatów zapylonych przez pszczoły. Komisja
Europejska szacuje, że roczna
wartość pracy owadów zapylających (pszczół miodnych,
trzmieli i dzikich zapylaczy)
na rzecz rolnictwa w UE wynosi około 22 miliardów euro.
Aby uprawę odwiedzały
zapylacze trzeba zapewnić

lub inna osobą uprawnioną do użytkowania terenu.
W związku z tym, że pszczelarz odpowiada za szkody
wyrządzone przez pszczoły,
powinien on zlokalizować
pasiekę zgodnie z dobrą
praktyką, w sposób nie
utrudniający życia mieszkańcom sąsiednich działek,
w odpowiedniej odległości
od dróg i budynków. Rolnik przede wszystkim musi
pogodzić
wykonywanie
zabiegów ochrony roślin
z bezpieczeństwem owadów

Płatności bezpośrednie
za rośliny miododajne
Od 2019 roku wysiewanie roślin miododajnych
jeszcze bardziej się opłaca,
ponieważ za takie działanie
można otrzymać płatności
bezpośrednie z ARiMR za
zazielenienie. Aby uzyskać
płatność wystarczy wysiać
mieszankę roślin miododajnych składającą się co
najmniej z dwóch gatunków
zawartych w wykazie - łącząc
typowe gatunki uprawnych
roślin miododajnych (np.
facelia, gorczyca, gryka, słonecznik) z innymi gatunkami
(np. cząber, kocimiętka, kolendra, serdecznik, werbena,
żywokost). Na obszarze z roślinami miododajnymi obowiązuje m.in zakaz wypasu
bydła i zakaz koszenia. Moż-

na przy nim natomiast ustawić ule z pszczołami. A zatem
rolnik, który zdecyduje się na
ustawienie uli w pasie roślin
miododajnych, może zyskać
potrójnie: wysoki plon, płatności z ARiMR i miód.
Pomagajmy pszczołom
bez lipy
Hasło „Pomagamy pszczołom bez lipy” można rozumieć dwojako, ale przede
wszystkim pomaganie „bez
lipy” oznacza mądre, faktyczne działania które bezpośrednio przekładają się na
dobrostan pszczół i innych zapylaczy. Każdy z nas w łatwy
sposób może zapewnić dostęp
owadom do pokarmu wysiewając i sadząc rośliny miododajne. Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin w ramach
akcji „Pomagamy pszczołom
bez lipy” zachęca zarówno
mieszkańców wsi, jak i miast
do wysiewania i sadzenia roślin atrakcyjnych dla owadów
zapylających. W ten sposób

zwraca uwagę na niezmiernie ważną rolę owadów zapylających w rolnictwie i całym
ekosystemie. Stowarzyszenie
promuje również zawiązywanie współpracy rolników
i pszczelarzy – na partnerskich
zasadach, ze wzajemnym zrozumieniem specyﬁki pracy
obu stron. Taka współpraca
zapewnia wymierne korzyści
obu stronom.
Kampania PSOR #PomagamyPszczołomBezLipy prowadzona jest na dedykowanym
wydarzeniu na Facebooku,
w którym każdy może wziąć
udział. Wystarczy zasiać lub
zasadzić rośliny miododajne w najbliższym otoczeniu
i pochwalić się zdjęciami na
stronie wydarzenia. Pokazując swoje zaangażowanie
w mediach społecznościowych
motywujemy innych do działania na rzecz owadów zapylających.
dr Joanna Gałązka
Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin
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Stabilna dawka pokarmowa

? @ABCDECFGEDH ICFJDKFDKH F@ELI
MNLOPFJK@FQRF SETLUNDEVQK
HDHAWKK C SFCQH
XEPHETLF@F PKYAEZJEAO GCFQ@F

ul. Batorowska 15, 62-081 Wysogotowo

[\]^_`abacde]be` f ^_`ab]^g

54820otbr-F -G

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

DOBRA ŻYWNOŚĆ 11r

MAJ 2020

Mleko i produkty fermentowane podnoszą odporność
ciu, a wręcz przeciwnie. Jego
spożywanie może być niebezpieczne dla zdrowia tylko
w jednej sytuacji: w przypadku uczulenia na laktozę.
Mleko świeże i jego silna
drużyna
Mleko towarzyszy człowiekowi od dnia narodzin, bo
przecież pierwszy pokarm
człowieka to mleko matki,
które z czasem zastępowane jest mlekiem krowim,
a w przypadku nietolerancji
laktozy – mlekiem sojowym.
Sam jego wybórnie jest prostą
sprawą. Warto skupić się na
tym najkorzystniejszym, czyli mleku świeżym - od niego
wiele się zaczyna...
Mleko świeże przede wszystkim jest niepasteryzowane
i nieodtłuszczone, co wpływa
pozytywnie na mikroﬂorę organizmu ludzkiego, ponieważ
są w nim dobroczynne bakterie i enzymy. Przeprowadzono badania, które wskazują,
że osoby pijące mleko świeże
rzadziej cierpią na alergie pokarmowe i wziewne, bo ich
organizm ma na czym ćwiczyć odporność.
W mleku znajdują się:
tłuszcz, laktoza, dużo białka,
magnez, potas, wapń, witaminy z grupy B oraz witaminy
A, D, K i E. Aby zachować jak
najwięcej tych cennych składników, Mleko Świeże Polmlek
produkowane jest w tech-

nologii ESL, która jest mało
inwazyjna dla podstawowego składnika, czyli mleka. To
połączenie mikroﬁltracji, czyli
oczyszczania z mikroorganizmów, z pasteryzacją w niskiej
temperaturze, bo w 72 stopniach Celsjusza. – Taki proces
daje najlepsze efekty i pozwala
na wydłużenie terminu przydatności do spożycia, a jednocześnie pozwala na zachowanie
walorów smakowych i wartości
odżywczych, najbardziej zbliżonych do mleka świeżego – opowiada Paweł Strzelecki, Dyrektor Zakładu Mleczarskiego
w Wolsztynie. – Dlatego Mleko Świeże Polmlek musi być
przechowywane w warunkach
chłodniczych oraz w zacienionym miejscu, wtedy zachowuje
swoją najwyższą jakość, smak
i zapach naturalnego, świeżego
i przede wszystkim wartościowego mleka.
Kefir, maślanka i ich
walory
Produktami nabiałowymi,
zwanymi napojami fermentowanymi, zyskującymi na popularności są keﬁry oraz maślanki, powstające wskutek
fermentacji laktozy (cukier)
wywołanej przez specyﬁczne
mikroorganizmy, co obniża
pH mleka. Te mikroorganizmy mają bardzo korzystny
wpływ na organizm człowieka
przez mikroﬂorę bakteryjną
zasiedlającą układ pokar-

-szpinakowy. Naturalne keﬁry
i maślanki to także podstawowy składnik letnich chłodników z dodatkiem buraków,
rzodkiewek, ogórków i świeżego kopru. Doskonale pasują
do lekkiego i letniego obiadu
cenionego przez Polaków,
czyli młodych ziemniaczków
z koperkiem i z jajkiem sadzonym.

Fot. arch. Grupa Polmlek

Nabiał to mleko i wytwarzane z niego produkty spożywcze, takie jak: jogurty,
sery, maślanki, kefiry czy
masło, posiadające wartości
odżywcze potrzebne do prawidłowej pracy organizmu.
To nie przypadek, że specjaliści z Instytutu Żywności
i Żywienia umieścili nabiał na
czwartym poziomie piramidy
zdrowego żywienia, a to dlatego, że mleko i jego przetwory
stanowią bogate źródło ważnych dla zdrowia składników
odżywczych, głównie pełnowartościowego białka, zawierającego wszystkie niezbędne
aminokwasy, i bardzo dobrze
przyswajalnego wapnia, który przez ludzki organizm
jest wchłaniany z produktów
mlecznych aż w 80%. Dla
porównania gdy źródło tego
składnika jest pochodzenia
roślinnego, przyswajalność
wynosi tylko 13%. Niestety,
badania wykazują, że brak
wapnia w diecie jest przyczyną rozwoju wielu chorób, a w
Polsce niedobory tego pierwiastka występują u aż 50%
dzieci w wieku 4 lat, 80-90%
uczniów i 20-50% osób dorosłych. Zaleca się pić maksymalnie dwie szklanki mleka,
keﬁru lub jogurtu naturalnego dziennie. Dieta bogata
w wapń, hamując apetyt, pomaga schudnąć. Oznacza to,
wbrew niektórym opiniom,
że mleko wcale nie sprzyja ty-

Mleko Świeże, Maślanka Naturalna i Keﬁr POLMLEK to
produkty z mleka pochodzącego z gospodarstw polskich,
w których nie karmi się krów paszami z GMO
mowy. Maślanka czy keﬁr są
równie odżywcze jak mleko,
ale łatwiej przyswajalne, nawet dla osób nietolerujących
laktozy. Czym się różnią?
Keﬁr swój przyjemnie
kwaskowy smak zawdzięcza
tak zwanym grzybkom, czyli bakteriom należącym do
paciorkowców. Dodane do
mleka powodują fermentację
mlekową i... alkoholową. Keﬁr pobudza apetyt, poprawia
trawienie, ponieważ zwiększa wydzielanie enzymów,
hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych występujących
w przewodzie pokarmowym,
jest bogaty w witaminy z grupy B, które wspomagają pracę układu nerwowego, jest
niskokaloryczny i do tego
świetnie gasi pragnienie
w upalne dni.

Jej Zdrowie Maślanka
Maślanka jest ubocznym
efektem produkcji masła.
Polecana jest w dietach, ponieważ zawiera niezbędne
wartości odżywcze, i do tego
jest niskokaloryczna. Stanowi
idealną przekąskę: po jej wypiciu mamy uczucie sytości,
organizm znacznie łatwiej
przyswaja wartości odżywcze
z innych produktów. Zawiera
lecytynę, która jest składnikiem błon komórkowych,
bierze udział w przemianach
materii, jest ważnym elementem mózgu i tkanki nerwowej.
Maślanka stanowi podstawę
koktajli owocowych, a nawet
ciast. Na opakowaniach Maślanki Naturalnej Polmlek
znajdują się przepisy na przykład na smaczne racuszki czy
na zdrowy koktajl owocowo-

Przede wszystkim jakość
Rynek nabiału jest ogromny i nadal się rozrasta. Stojąc
przed ladami chłodniczymi
w sklepie, które aż uginają
się od mlecznych produktów, lepiej wybrać te, przy
wytwarzaniu których dołożono wszelkich starań już na
pierwszym etapie, czyli karmiąc krowy. Mleko Świeże,
Maślanka Naturalna i Keﬁr
Polmlek to produkty z mleka
pochodzącego od krów karmionych tylko paszami bez
dodatku genetycznie modyﬁkowanych organizmów
(GMO). Hodowcy współpracujący z tym producentem,
a jest ich około dziewięciu
tysięcy, stosują najwyższe
standardy hodowli zwierząt
po to, aby ﬁnalnie produkty z ich mleka były zdrowe,
naturalne i smaczne. Grupa Polmlek to polska ﬁrma,
współpracująca i wspierająca
polskie gospodarstwa. Pij na
zdrowie! :)
Bernadeta Małachowska
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Kondycja upraw w regionie Warmii i Mazur
Warunki pogodowe limitują
kondycję zbóż, kukurydzy,
rzepaku i roślin bobowatych.
Trzy tygodnie temu brak
wody hamował siew kukurydzy i pobieranie składników
pokarmowych przez rośliny.
Jednak kolejno notowane i bieżące opady znacznie poprawiły
stan uwilgotnienia gleby, dzięki
czemu rośliny mogą wykorzystać zdeponowane w glebie
składniki pokarmowe.
Średnia dobowa temperatura w regionie nie przekroczyła
dotychczas 10,5oC, a przyczyną ustalonej granicy termicznej są spadki temperatury
nocą i przymrozki, które nieustanne notujemy w regionie
Warmii i Mazur.
Dodatkowo zmienność pól
meteorologicznych zagwarantowała na zimnych ogrodników niską temperaturę, a nawet opady śniegu, który 12.05
przykrył warstwą od kilku
do kilkunastu centymetrów

Brunatna plamistość liści

Fioletowa barwa siewek łubinu po przymrozku

kwitnący rzepak oraz zboża.
Ciężki śnieg spowodował lokalnie straty w uprawach rzepaku oraz w zbożach: głównie
żyta i pszenżyta bez regulacji
wzrostu i pokroju roślin.
Aktualnie pszenica ozima
strzela w źdźbło i osiągnęła
fazę 37-39 BBCH i z różnym
zaawansowaniem uzależnionym od odmiany i terminu
siewu odsłania liść ﬂagowy.
Pszenica jara spowolniła
wzrost przy nocnym chłodzie
i osiągnęła fazę 22-29 BBCH,
jęczmień jary jest w różnym
stopniu zaawansowania fazy
krzewienia (22-29 BBCH)
lub rozpoczyna strzelanie
w źdźbło (31 BBCH). Rzepak
kwitnie 65-67 BBCH i rozpoczyna wiązanie łuszczyn.
Jednak początkowo susza,
i następnie chłód w okresie
wiosennej wegetacji nie rokują wysokiego plonowania.
Lokalnie siew kukurydzy
jeszcze trwa, na wielu plantacjach nie wschodzi z powodu
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Zapraszamy do współpracy
Płoskinia 1c
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zimnej gleby, a uprawy wczesnego terminu osiągnęły fazę
12 BBCH, przy czym właśnie
te rośliny ucierpiały najbardziej przy bieżących spadkach
temperatury wykazując silne
chlorozy, a nawet ﬁoletową
barwę. Podobnie osłabione
zostały wchody roślin bobowatych.
Warunki pogodowe nadal
sprzyjają sprawcom chorób podsuszkowych zbóż.
Nasilone objawy fuzaryjnej
zgorzeli, ostrej plamistości
oczkowej i łamliwości źdźbła

zbóż widoczne są na wielu
plantacjach, ale minął optymalny termin ochrony podstawy źdźbła.
Wśród chorób liści, z wyższym niż w ubiegłym roku
nasileniem, notujemy mączniaka prawdziwego zbóż
i traw, a wyższe piętra szybko
opanowują objawy septorioz,
których sprawcy po łagodnej
zimie zachowali silny potencjał infekcyjny. Obecnie
wyraźne są także objawy
brunatnej plamistości liści.
W wybranych lokalizacjach

północnej części regionu nasilają się objawy rdzy brunatnej, co należy monitorować,
ponieważ w fazie kłoszenia P.
recondita znacznie pogarsza
kondycję i plonowanie roślin.
Producenci jęczmion diagnozują rdzę jęczmienia i niższy
stopień porażenia plamistości
siatkowej.
W łanach rzepaku panują
optymalne warunki infekcji
przez S. sclerotiorum. Wielu
rolników wykorzystało już
okno zabiegowe na ochronę
przed zgnilizną twardzikową,

wiedząc że symptomy typowe
i specyﬁczne pojawiają późno,
a to moment kwitnienia rzepaku jest sprzężony z uwalnianiem zarodników z owocników S. sclerotiorum.
Diagnostyka na pożywce
tzw. testem płatkowym wykazała obecność patogena
w uprawie, co zmobilizowało
Rolników w regionie do zachowania optymalnego czasu
ochrony.
W rzepaku z niższym nasileniem, w porównaniu do
ubiegłego sezonu wegetacyjnego, notujemy objawy suchej
zgnilizny kapustnych i czerni
krzyżowych. Wzrost temperatury może jednak jeszcze
zamienić taki trend.
dr hab. Marta Damszel
Katedra Entomologii, Fitopatologii
i Diagnostyki Molekularnej

Mączniak prawdziwy zbóż i traw
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Stan kukurydzy po przymrozkach

Septorioza paskowana

Czy głód grozi również mieszkańcom Europy?
Stary Kontynent nie stał nad
przepaścią głodu od wielu
dekad. Kumulowanie się
narastających problemów,
starych i nowych, wydaje
się sięgać zenitu. Problemy
takie jak susza, niedobory
pracowników w sektorze pracy sezonowej spowodowane
przez COVID-19 czy Afrykański Pomór Świń to główne
przyczyny obecnej sytuacji.
O ile możemy mieć nadzieję na sezonowość problemów
związanych z epidemiami,
dotykających zarówno ludzi
jak i zwierząt, tak wieloletnie
kumulowanie się problemów
klimatycznych to sprawa o odmiennej, długofalowej naturze.
Wszystkie te czynniki uderzą
najpierw w sektor rolniczy, jednakże skutki odczują wszyscy
mieszkańcy w Europie.
Kraje Zachodu alarmują, że
zaczyna brakować rąk do pracy, a przez epidemię najprawdopodobniej nie będzie można
liczyć na pracowników z Europy Wschodniej. -Dla sektora
rolno-spożywczego i międzynarodowego handlu żywnością wszystkie te czynniki są

połączone – jeśli zabraknie
pracowników sezonowych, to
produkcja i łańcuchy dostaw
zostaną poważnie zakłócone.
W konsekwencji ceny niektórych produktów mogą poszybować w górę, co ﬁnalnie
odczuje konsument podczas
robienia zakupów. Jedyny widoczny plus takiej sytuacji to
możliwe zwiększenie patriotyzmu gospodarczego i wspieranie polskich producentów
podczas podejmowania decyzji przy sklepowych półkach
– komentuje Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający
w Goodvalley.
Jednakże
największym
problemem pojawiającym się
na horyzoncie jest susza. Gleby od wielu lat nie miały tak
niskiego poziomu retencji.
- Gdyby brak wody dotyczył
jedynie krajów takich jak Hiszpania, Francja czy Niemcy,
to Polska w roli eksportera byłaby w stosunkowo korzystnej
sytuacji. Byłaby to znacząca
szansa na poprawienie bilansu handlowego i zyskanie na
znaczeniu na rynkach globalnych. Niestety, na ten moment
nie mamy nadziei na taki ob-
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rót sytuacji, bo nasza sytuacja
hydrologiczna jest jedną z najgorszych w Europie – dodaje
Grzegorz Brodziak.
Ekspert wskazuje także na
problem wynikający z Afrykańskiego Pomoru Świń – zmniejszanie się pogłowia stad trzody chlewnej doprowadza do
mniejszego popytu na pasze
i destabilizacji całego sektora
rolniczego. Jeśli ekspansja
wirusa na zachód nie zostanie powstrzymana i pierwsze
przypadki ASF pojawią się
w Niemczech, to europejskie
rolnictwo czeka prawdziwa
katastrofa.
Każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że przezwyciężenie
epidemii koronawirusa i ASF
poprawi obecną sytuację.
Niemniej jednak, wdrażanie
długofalowych działań mających na celu ograniczanie
wpływu działalności człowieka
na klimat nie jest oczywiste dla
każdego. Zwiększanie udziału
OZE w energetyce jest jednym
z takich działań i może zapobiegać klęskom głodu spowodowanym brakiem wody
w przyszłości.
inf. Prelite Public Relations

63020otbr-A -G

14r PRODUKCJA ROŚLINNA

MAJ 2020

Chowacz podobnik i pryszczarek
kapustnik – szkodniki łuszczynowe
rzepaku już w natarciu
Identyfikacja chowacza podobnika nie jest
trudna. Jest chrząszczem o długości około
3mm, barwy czarnej z szarym odcienie.
Należy do rodziny ryjkowcowatych, dlatego
jego głowa wydłużona jest w cienki, dobrze
widoczny ryjek.
Chowacz kapustnik i pryszczarek kapustnik należą do
szkodników łuszczynowych
rzepaku. Ich samice składają jajeczka do łuszczyn, a rozwijające się larwy uszkadzają
nasiona. Szczególnie groźne
są dlatego, że nalatują na
rzepak ozimy prawie w tym
samym czasie. Wyraźne ocieplenie naszego klimatu sprzyja pojawom obu gatunków.
Jako pierwszy pojawia się
chowacz podobnik, który zasiedla plantacje miej więcej
w tym samym czasie co słodyszek rzepakowy.

PIERWSZE CHRZĄSZCZE
WIDOCZNE SĄ NA
BRZEGU PLANTACJI,
OD STRONY, GDZIE
ZNAJDUJĘ SIĘ LAS
LUB ZADRZEWIENIA
ŚRÓDPOLNE. SZKODNIK
TEN BOWIEM, ZIMUJE
W WIERZCHNIEJ
WARSTWIE GLEBY,
POD RESZTKAMI
ROŚLINNYMI LUB
W ŚCIÓŁCE NA
BRZEGACH LASÓW
ORAZ ZADRZEWIEŃ.
Czynnikiem inicjującym
opuszczanie kryjówek zimowych przez postacie
dorosłe jest temperatura.
Chrząszcze
uaktywniają
się w temperaturze 8-10 OC,
a największy nalot na plantacje odbywa się, gdy temperatura wynosi 18-21 OC.

W późniejszym okresie widoczne są otworki wyżarte
przez dojrzałe larwy, które
spadają do gleby. Łuszczyny
takie przedwcześnie dojrzewają i są podatne na infekcje
grzybowe. Poza tym larwy
niszczą nasiona w łuszczynach.
Obok chowacza podobnika łuszczyny rzepaku mogą
być atakowane przez pryszczarka kapustnika, który
pojawia się na rzepaku na
początku kwitnienia. Do
niedawna sądzono, że porażenie łuszczyn przez larwy
pryszczarka jest możliwe
tylko przy udziale samic
chowacza podobnika, ponieważ samice pryszczarka wykorzystują otworki
zrobione wcześniej przez
samice chowacza podczas
składania jaj. Już od paru
lat wiadomo jednak, że
pryszczarki mogą także
składać jaja do nieuszkodzonych, młodych łuszczyn
rzepaku, odmian o delikatnej i cienkiej skórce. Samica za pomocą pokładełka
przecina ścianę łuszczyny
i do wnętrza składa jaja
z których po kilku dniach
wylęgają się larwy. W jednej łuszczynie może żerować nawet kilkadziesiąt
larw, które wysysają soki
ze ścian łuszczyny i nasion.
Zaatakowane
łuszczyny
żółkną i pękają, a znajdujące się wewnątrz łuszczyn
larwy i nasiona spadają na
glebę. Larwy przedostają
się do gleby, gdzie otoczone
kokonem przepoczwarczają się. Rozwój 1 pokolenia
trwa 3-4 tygodnie. W ciągu
roku występuje kilka pokoleń, a ich liczba zależna jest
od warunków termiczno-wilgotnościowych.

Pierwsze naloty chowacza
podobnika na rzepak widoczne są w fazie tworzenia się pąków kwiatowych
i na początku kwitnienia.
Chrząszcze odżywiają się
tkanką miękiszową liści,
wygryzają ranki w łodygach
i pakach kwiatowych. Po
około 1-2 tygodniach żerowania chrząszcze kopulują
i składają jaja do łuszczyn.
W tym celu samica wygryza mały otwór w łuszczynie,
przez który składa 1 jajeczko. Łuszczyny maja wtedy
4 -10 mm długości. Larwy
pojawiają się po 8-10 dniach
i żerują na nasionach od
18 do 40 dni. Jedna larwa
uszkadza od 4 do 7 nasion.
Dojrzała larwa przegryza
ścianę łuszczyny i spada na
glebę, gdzie na głębokości
2 - 4 cm tworzy kolebkę,
w której się przepoczwarcza.
Nowe pokolenie chrząszczy
pojawia się od końca czerwca do końca lipca. Młode
chrząszcze krótko żerują na
uprawnych i dzikich roślinach kapustowatych i schodzą na zimowanie.
Identyfikacja chowacza
podobnika
Identyﬁkacja
chowacza
podobnika nie jest trudna.
Jest chrząszczem o długości
około 3mm, barwy czarnej
z szarym odcienie. Należy
do rodziny ryjkowcowatych,
dlatego jego głowa wydłużona
jest w cienki, dobrze widoczny ryjek. Głowa razem z ryjkiem podgięta jest pod stronę
brzuszną. Pokrywy skrzydeł
są wyraźnie prążkowane.
Larwa dorasta do 4 mm, jest
beznoga, łukowato wygięta
z brązową głową. Poczwarka
typu wolnego, koloru brudnobiałego lub zółtego, osiąga
długość około 4 mm.
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SZKODLIWOŚĆ
CHOWACZA PODOBNIKA
ZWIĄZANA JEST
Z ŻEROWANIEM
POSTACI DOROSŁYCH

I LARW. W MŁODYCH
ŁUSZCZYNACH
WIDOCZNE SĄ MAŁE
OTWORKI, KTÓRE
WYGRYZŁY SAMICE

W CELU ZŁOŻENIA
JAJ. RANKI TAKIE
SIĘ ZABLIŹNIAJĄ,
POWODUJĄ LEKKIE
SKRĘCENIE ŁUSZCZYN.

Identyfikacja pryszczarka
kapustnika
Pryszczarek kapustnik jest
mała muchówką z rodziny
pryszczarkowatych,
długości około 1,5 mm u samca
i 2,2 mm u samicy. Samiec
ma tułów brązowy, odwłok
czerwony lub żółtoszary, a u
samicy tułów jest czerwony
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a tułów prawie czarny. Odnóża takiej samej długości
co ciało. Larwa dorasta do
2mm, jest beznoga, bez wyraźnie zaznaczonej puszki
głowowej, koloru białego
lub żółtobiałego.

U PRYSZCZARKA
KAPUSTNIKA
SZKODLIWE SĄ TYLKO
LARWY. W WYNIKU
ICH ŻEROWANIA
ŁUSZCZYNY PĘKAJĄ
A NASIONA WYSYPUJĄ
SIĘ NA ZEWNĄTRZ.
BARDZO CZĘSTO NA
ROŚLINACH WIDOCZNE
SĄ TYLKO SZYPUŁKI
I RESZTKI PRZEGRODY
NASIENNEJ
ZNISZCZONYCH
ŁUSZCZYN.

Sukces w zwalczaniu szkodników atakujących łuszczyny
zależny jest przede wszystkim od terminu wykonania
zabiegu. Dlatego monitoring
nalotu tych szkodników na
plantację rzepaku ozimego należy prowadzić systematyczne
już przed kwitnieniem roślin,
pomimo tego, że najczęściej
pierwsze zabiegi wykonujemy
w czasie od opadania płatków
kwiatowych i zawiązywania
pierwszych łuszczyn. Należy
również pamiętać, że insektycydy zastosowane przy zwalczaniu słodyszka rzepakowego
ograniczają również liczebność
chowacza podobnika. Dlatego
zastosowanie chemicznego
zabiegu zwalczania musi być
uzasadnione rzeczywistym
zagrożeniem plantacji, wynikającym z przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości
tych szkodników.

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

Prof. dr hab. Bożena Kordan,
Katedra Entomologii,
Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
bozena.kordan@uwm.edu.pl
Mgr inż. Mariusz Foltyński,
Agrii Polska,
mateusz.foltynski@agrii.pl

Następne wydanie
24 czerwca 2020

150 tys. zł premii dla młodego rolnika.
Wnioski od 3 czerwca.
Od środy 3 czerwca do
1 sierpnia 2020 r. młodzi
rolnicy będą mogli składać
w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie
samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana
jest z budżetu PROW 20142020.
O „Premię dla młodych
rolników” może ubiegać się
osoba, która w dniu złożenia
wniosku ma nie więcej niż
40 lat i posiada odpowiednie
kwaliﬁkacje zawodowe. Jeżeli
ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy. Musi
też posiadać gospodarstwo
rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności
rolniczej nie wcześniej niż 24
miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
pomocy.
Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest
utworzenie gospodarstwa
rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13
tys. euro i nie większej niż
150 tys. euro. Kolejny wymóg
dotyczy powierzchni użytków
rolnych w gospodarstwie.
Musi być ona co najmniej
równa średniej krajowej, a w
województwach, w których

średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć
wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna
powierzchnia nie może być
większa niż 300 ha.

ZŁOŻONE PRZEZ
MŁODYCH ROLNIKÓW
WNIOSKI ZOSTANĄ
PODDANE OCENIE
PUNKTOWEJ.
Suma uzyskanych punktów
(co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz
łącznie dla pozostałych województw.
Premia w wysokości 150 tys.
zł będzie wypłacana w dwóch
ratach:
1. - w wysokości 120 tys. zł na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika
warunków, z zastrzeżeniem
których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy,
w terminie 9 miesięcy od dnia
doręczenia tej decyzji;
2. - w wysokości 30 tys. zł na wniosek o płatność drugiej
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raty złożony po realizacji biznesplanu.
Zgodnie z przepisami rolnik
musi przeznaczyć całą kwotę
premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub
przygotowania do sprzedaży
produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie.
Ważne jest, że co najmniej 70
proc. tej kwoty musi zostać
wydane na inwestycje w środki trwałe.
Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej),
prowadzenie plantacji roślin
wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych
produkcji rolnej.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne
ARiMR. W czasie trwania na
terenie kraju stanu epidemii
ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za
pośrednictwem platformy
ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce
Pocztą Polskiej. Dokumenty
można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach
terenowych Agencji lub osobiście.
33020otbs-A -P
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Przyjmowanie wniosków wydłużone
ARiMR:
„Modernizacja
(obszar D)”
i „Restrukturyzacja
małych
gospodarstw”
jeszcze
do 30 czerwca.
O miesiąc, do 30 czerwca
2020 r., został wydłużony
termin składania wniosków
na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze
D i „Restrukturyzację małych
gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był
do 29 maja.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneﬁcjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania
„Modernizacja gospodarstw rol-

nych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
– poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych
dwóch popularnych naborów
mają czas na złożenie wniosków
do 30 czerwca 2020 r.
Modernizacja w obszarze D
to działanie skierowane do
rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200
tys. euro. O wsparcie może
ubiegać się wspólnie kilku
rolników. W tym przypadku
wielkość ekonomiczna pojedynczego
gospodarstwa
może być mniejsza niż 13 tys.
euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich
gospodarstw musi wynosić
co najmniej 15 tys. euro, a po
zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie

wnioskujących
rolników
osiągać wartość co najmniej
13 tys. euro.
Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych
wsparcie ma formę doﬁnansowania poniesionych na realizację
inwestycji kosztów kwaliﬁkowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik,
lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom
wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota doﬁnansowania to 500 tys.
zł, przy czym dla inwestycji
niezwiązanych bezpośrednio
z budową czy modernizacją
budynków inwentarskich,
w tym ich wyposażeniem lub
budową, lub modernizacją
magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest
prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać
do 200 tys. zł.
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określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys.
zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.
Dotację można przeznaczyć
wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do
sprzedaży produktów rolnych
wytworzonych w gospodarstwie.
Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.
W obu naborach wnioski
o przyznanie pomocy należy
dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można
je złożyć w formie dokumentu

elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
za pośrednictwem platformy
ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce
Pocztą Polskiej. Dokumenty
można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które
ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
Do 20 maja o wsparcie na
„Modernizację w obszarze
D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko
1000 wniosków.
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W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie ﬁnansowe
może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków
rolnych lub nieruchomość
służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna
takiego gospodarstwa nie
może przekraczać 13 tys. euro.
Wsparcie na rozwój małych
gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej
w dwóch ratach: 80 proc. (48
tys. zł) po spełnieniu warunków
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