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Szkodniki na polach kukurydzy

STRIP-TILL 
ZDOBYWA 

POPULARNOŚĆ
str. 12-13

Rozwojowi szkodników w kukurydzy sprzyjają m.in. 
intensyfi kacja jej produkcji i rosnący areał. Aby zmini-
malizować skutki ich obecności w postaci utraty plonu 
oraz pogorszenia jakości zbiorów należy prowadzić 
prawidłową agrotechnikę i właściwą ochronę roślin. 

Nowości technologicznePremia dla młodych rolników
Od 20 sierpnia do 2 września młodzi rolnicy bedą 
mogli składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski 
o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020.

• Finansowanie fabryczne marki Zasław
• Nowa zgrabiarka
• Dwupaliwowe ciągniki
• Aplikacja o rolnictwie precyzyjnym
• Maszyny sterowane tabletem
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Na targach prezentowane 
będą: maszyny i urządzenia 
rolnicze, pasze i dodatki pa-

szowe, wyposażenie budyn-
ków inwentarskich, zwierzęta 
hodowlane i ozdobne, nawo-

zy i środki ochrony roślin, 
budownictwo, odnawialne 
źródła energii, krzewy i ro-

Jesienne Targi Rolnicze
Trwają przygotowania do Jesiennych Targów Rolniczych w Olsztynie. 22 edycję 
tego wydarzenia zapowiedziano na 5-6 września, bazą targów będzie teren War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 
w Olsztynie.

śliny ozdobne, wyposażenie 
ogrodów, żywność tradycyj-
na i regionalna, przetwór-
stwo rolno-spożywcze oraz 
instytucje działające na rzecz 
rolnictwa i obszarów wiej-
skich.

Tegorocznym Targom to-
warzyszyć będzie Warmiń-
sko-Mazurska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych na 
której swój dorobek hodow-
lany przedstawią hodowcy 

bydła mlecznego, bydła mię-
snego, koni, trzody chlewnej, 
owiec i kóz.

W ramah targów zaplano-
wano również tradycyjnie 
występy artystyczne. Dla wy-
stawców zorganizowane zo-
staną konkursy „Hit Targów” 
oraz „Najładniejsze stoisko”.

- Jesienne Targi Rolnicze 
„Wszystko dla Rolnictwa” to 
przedsięwzięcie promujące 
rolnictwo i płody produk-

cji rolnej z regionu Warmii, 
Mazur i Powiśla. Będą one 
doskonałą okazją do sko-
rzystania z porad specjali-
stów i doradców rolnych, 
wymiany doświadczeń oraz 
zapoznania się z nowinkami 
technologicznymi w dziedzi-
nie rolnictwa - podkreślają 
organizatorzy targów.

Organizatorzy czekają na 
zgłoszenia od wystawców do 
15 sierpnia. (GB) 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zmierzyły się w pięciu kon-
kurencjach: produkt tradycyjny – pierogi, tablica pt. „Z tego 
powodu rozpiera nas duma”, moda – sukienka z papieru 
gazetowego, piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. „Przez 
dziurkę od klucza” i taniec ludowy mojego regionu.
W ramach pierwszej konkurencji KGW przygotowywały 
smażone i gotowane pierogi w różnych smakach  - od jabł-
kowych, jagodowych, truskawkowych po pierogi z kapustą 
oraz z kaszą i serem. Później widzowie turnieju dowiedzie-
li się z jakiego powodu rozpiera duma poszczególne Koła. 
Swarożyn dumny jest z nowej przestrzeni przy świetlicy 
“Zakątek dobrej zabawy”, Lipia Góra tańcząco pokazała, 
że mieszkają na Kociewiu i promują tradycje, Wielki Garc 
z sukcesów swojego Koła, Brzuśce z otaczającej przyrody, 
Brody Pomorskie rozpoczęły rymowanką „Kto ty jesteś 
Polak mały…” i dumne są ze swojego miasta Gniew i rzeki 
Wierzycy.
Widowiskoym punktem rywalizacji była prezentacja sukie-
nek.  Każda papierowa kreacja była bowiem inna, od długiej 
wieczorowej z Lipiej Góry poprzez plażową z Wielkiego Gar-
ca, młodzieżową, w styku hiszpańskim czy retro z Brzuśc. 
Po trudnych i burzliwych obradach jury zdecydowało 
o przyznaniu III miejsca KGW Swarożyn i Wielki Garc, na 
drugim miejscu znalazły się KGW Brody Pomorskie i Brzu-
śce. Turniej wygrało KGW Lipia Góra.
Zwycięskie Koło otrzymało reprezentować będzie powiat 
tczewski na Wojewódzkim Turnieju KGW , który odbędzie 
się w 2016 roku w powiecie słupskim.
W jury zasiedli: Małgorzata Huzior – przewodnicząca 
i Piotr Hałuszczak prezes Wojewódzkiego Związku Rol-
ników Kółek i Organizacji Rolniczych, Jolanta Opalińska-
Szreder z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Tczewie.
Organizatorem Turnieju był Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku i Stowarzyszenie Kociewskie Forum 
Kobiet. (BG)

KGW Lipia Góra na podium
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Integracja środowiska wiejskiego i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu. 
Takie właśnie były cele Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Tczewskiego. Dzie-
więtnasta edycja turnieju została zorganizowana na terenie Stanicy przy Leśniczówce 
Bukowiec (gmina Subkowy).

Pomorscy rolnicy, 
właściciele gospo-
darstw agrotury-
stycznych i przedsię-
biorcy uczestniczyli 
w wyjeździe studyj-
no-szkoleniowym. 
Jego celem było po-
znanie różnych form 
przedsiębiorczości 
na terenach wiej-
skich Podlasia i Ma-
zowsza.

Wyjazd zorganizo-
wał Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku wspólnie 
z Rejonowym Związ-
kiem Rolników Kółek 
i Organizacji Rolniczych 
w Malborku. Z propo-
zycji wyjazdu skorzy-
stali pomorscy rolnicy, 
właściciele gospodarstw 
a g r o t u r y s t y c z ny c h , 
przedsiębiorcy oraz 
mieszkańcy obszarów 
wiejskich zainteresowani 
podjęciem działalności 
okołoturystycznej.

Ważnym celem szko-
lenia było pokazanie 
uczestnikom „Szlaku 
folkloru i smaków Ma-
zowsza”, który był przy-

kładem budowania ko-
mercjalizacji produktów 
turystyki wiejskiej.

Inicjatywę utworzenia 
tego szlaku podjęły trzy 
obiekty restauracyjne 
leżące na Wschodnim 
Mazowszu, niespełna 
100 km od Warszawy. 
Na szlaku nakładają się 
na siebie dwie kultury 
– mazowiecka i podla-
ska. Kształtowały się one 
przez wieki przejmując 
zwyczaje i wpływy i ele-
menty kuchni białoru-

skiej, litewskiej, 
tatarskiej i ży-
dowskiej.

Podczas wę-
drówki po 
szlaku uczest-
nicy wyjazdu 
szkoleniowego 
mogli aktyw-
nie skorzystać 
z takich atrak-
cji jak: warsz-

taty kulinarne w Dworze 
Mościbrody (filetowa-
nie, przygotowanie kar-
pia z dworskich stawów) 
oraz garncarskie w Go-
spodarstwie Agrotury-
stycznym Agrochmiel-
nik w Chmielewie. 

Uczestnicy wyjazdu 
zwiedzili również Sie-
dlce i odwiedzili  Pałac 
w Partykozach, który jest 
perełką architektoniczną 
na Podlasiu. Pomorscy 
rolnicy zapoznali się 
z ofertą kulinarną Re-
stauracji ,,Zaścianek Pol-
ski” z Siedlec oraz Retro 
Skibniew, gdzie promuje 
się tradycyjne potrawy 
regionalne kuchni ma-
zowieckiej i podlaskiej.

(BG)

Wyjazd studyjny 
pomorskich rolników
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Wnioski o przyznanie pomocy można 
składać osobiście lub przez upoważ-
nioną osobę, listem poleconym lub 
pocztą kurierską do kierownika biura 
powiatowego Agencji, właściwego ze 
względu na miejsce położenia gospo-
darstwa.
W ramach PROW 2014 - 2020 do roz-
dysponowania jest 718 mln euro.
Premie dla młodych rolników w no-
wym Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 będą róż-
nić się od tych ze „starego” PROW-u. 
Najważniejsza zmiana polega na tym, 
że wsparcie będzie przyznawane tyl-
ko tym wnioskodawcom, którzy już 
rozpoczęli urządzanie gospodarstwa 
rolnego i prowadzenie gospodarstwa 
rolnego jako kierujący rozpoczną po 
złożeniu wniosku o premię.
O premie może się starać osoba, która:
-ma nie więcej niż 40 lat,
-posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
-po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rol-
nego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia 
złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako 
kierujący,
-stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo 
rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 
lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji 
zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy.
Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodar-
stwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro 
i nie większa niż 150 tysięcy euro.
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych 
w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa 
średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż 
krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hek-

tarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 
70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności be-
neficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu 
własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego (JST).
Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu 
(z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji 
roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie nie-
których działów specjalnych produkcji rolnej.
Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia 
uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku 
realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa 
wzrośnie co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana 
w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, 
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została 
wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
(ARMR)

Premia dla młodych 
rolników
Od 20 sierpnia do 2 września młodzi rolnicy bedą mogli składać w biurach po-
wiatowych ARiMR wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020.

Oddział Terenowy ARR 
w Gdyni zorganizował 
spotkanie informacyjne 
dla dostawców obsługu-
jących programy prozdro-
wotne ARR.

Na spotkanie przybyli pra-
wie wszyscy aktywni na 
Pomorzu dostawcy: owo-
ców i warzyw oraz mleka 

i przetworów mlecznych.
Otwierający obrady Eu-
geniusz Dańczak, dyrek-
tor OT w Gdyni w swoim 
wystąpieniu nakreślił per-
spektywy dla obu progra-
mów w następnym roku 
szkolnym a także do końca 
bieżącego okresu budżeto-
wego WPR 2014-2020.
Główny temat „realiza-

cję programów w zakoń-
czonym roku szkolnym 
2014/2015” omówił Leszek 
Golasiński,zastępca dyrek-
tora.
W jego prezentacji oprócz 
statystyk i podsumowań 
znalazły się bardzo istot-
ne zmiany wprowadzone 
rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 18.06.2015 r. dotyczące 
wdrożenia nowej strategii 

programu „Owoce i warzy-
wa w szkole”.
W ramach spotkania prze-
dyskutowano z dostawcami 
aktualne sporne zagadnie-
nia oraz zaproponowano 
sposoby rozwiązywania 
różnych problemów. Na 
zakończenie przedstawi-
ciele firm odebrali plakaty 
dedykowane programowi 
„Owoce i warzywa w szko-
le”. (GD)

Spotkanie informacyjne w ARR

W pierwszych czterech 
miesiącach 2015 roku 
polski eksport jabłek 
wyniósł 462 tys. t i był 
o 20 proc. niższy niż 
w tym samym okresie 
poprzedniego roku. 
Przyczyną spadku była 
przede wszystkim mniej-
sza sprzedaż do krajów 
pozaunijnych (spadek 
o 52proc. do 268 tys. t) – 
informują analitycy ban-
ku BGŻ BNP Paribas.

Gdyby jednak wyłączyć ze 
statystyki Rosję, eksport 
do krajów trzecich z Pol-
ski zwiększyłby się aż o 47 
proc. w relacji rocznej. 
Zanotowano dość znacz-
ny wzrost sprzedaży do 
krajów takich jak Białoruś 
(+15 proc. do 158 tys. t), 
Egipt (+493 proc. do 5,8 
tys. t) czy też Kazachstan 
(+22 proc. do 29,8 tys. t). 
Sporo jabłek trafiło rów-
nież do Serbii (14,9 tys. t).
W pierwszych czterech 
miesiącach 2015 r. dość 
wyraźnie zwiększyła się 
sprzedaż jabłek także do 
krajów Unii Europejskiej. 
Z danych Eurostatu wy-
nika, że trafiło tam 194 
tys. t. jabłek z Polski czyli 
o blisko 70 proc. więcej niż 
przed rokiem.

Największą dynamiką 
wzrostu wśród państw 
Wspólnoty charakteryzo-
wała się sprzedaż jabłek 
na Cypr. Od stycznia do 
kwietnia br. eksport z Pol-
ski do tego kraju wzrósł 
do 17,2 tys. t, podczas gdy 
w tym samym okresie rok 
wcześniej kształtował się 
na poziomie zaledwie 83,5 
t. Co ciekawe, dane Euro-
statu dla Cypru nie wska-

zują na zwiększenie eks-
portu jabłek z tego kraju 
w analizowanym okresie.
Z kolei największy w uję-
ciu wolumenowym wzrost 
eksportu jabłek z Polski za-
notowano w przypadku Li-
twy. Jeśli chodzi o ten kraj, 
trafiło tam 32,9 tys. t jabłek 
z naszego kraju, czyli o 323 
proc. więcej niż przed ro-
kiem. Tym samym Litwa, 
z 17-procentowym udzia-
łem w eksporcie, stała się 
największym unijnym 
odbiorcą jabłek z Polski 
w analizowanym okresie.
Niemcy zwiększyły zaku-
py z Polski o 13,9 proc. do 
31,6 tys. t. Ważnym kie-
runkiem sprzedaży jabłek 
z Polski stały się Czechy, 
do których eksport wzrósł 
o 96 proc. do 19,2 tys. t.
Spośród znaczących kie-
runków zmniejszył się je-
dynie eksport do Wielkiej 
Brytanii (-49 proc. do 2,3 
tys. t), Holandii (-11 proc. 
do 5,5 tys. t), a także Hisz-
panii (-31 proc. do 1,8 tys. 
t).
Warto zauważyć, że w sa-
mym kwietniu dynamika 
sprzedaży jabłek z Pol-
ski wyraźnie spowolniła. 
Dane Eurostatu wskazują, 
że w miesiącu tym Polska 
sprzedała na rynek biało-

ruski 41,5 tys. t jabłek, czy-
li o 10 proc. mniej niż rok 
wcześniej. Zanotowano 
także spadek wywozu ja-
błek do Niemiec o 33 proc. 
do 3,5 tys. t. Gdyby nie 
wspomniany wzrost wy-
wozu jabłek na Cypr oraz 
na Litwę łączny eksport 
z Polski do krajów UE-27 
w kwietniu br. zmniejszył-
by się o 7 proc.. 
(GD)

Spadł eksport 
jabłek z Polski
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Walne zgromadzenie V kadencji miało miejsce 8 lipca 
w siedzibie organizacji w Pruszczu Gdańskim. W wy-
niku tajnych wyborów Prezesem Izby V kadencji został 
dotychczasowy Prezes Zenon Bistram, funkcję Wice-
prezesa powierzono Wiesławowi Burzyńskiemu.
W skład Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej weszli: Jan 
Michalski, Lech Kolaska i Beata Ewelina Wika – Czar-
nowska. Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
wybrany został Zygmunt Stromski.  W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli następujący delegaci: Jan Wiczling 
(przewodniczący), Dariusz Dąbrowski, Ewa Gwiż-
dż,Eugeniusz Krycki i Romuald Ptach.
Komisja Budżetowa pracować będzie w następującym 
składzie: Władysław Sroka (przewodniczący), Paweł 
Tuszyński, Karol Przygocki, Leszek Łozowiecki, Józef 
Rybicki, Grzegorz Borowski.
W trakcie obrad  Delegaci dokonali też wyboru Człon-
ków Komisji Statutowo – Prawnej i Komisji do spraw 
Rodziny i Kobiet. Komisja Statutowo – Prawna: Piotr 
Jasiński (przewodniczący), Wanda Krause, Leszek 
Stankiewicz.Komisja do spraw Rodziny i Kobiet bę-
dzie dzałała w składzie: Wanda Krause (przewodni-
cząca), Barbara Błaszkowska, Ewa Gwiżdż, Kazimiera 
Ostrowska, Renata Wiertel – Kowal. (GB)

Nowy Zarząd Pomorskiej 
Izby Rolniczej
Podczas I Walnego Zgromadzenia V kadencji wybrano nowy Zarząd PIR, Komisję 
Rewizyjną, Komisję Budżetową oraz Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
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Trwa okres wzmożonych 
sezonowych prac przy 
zbiorze zbóż i innych pło-
dów rolnych. Latem osoby 
pracujące w rolnictwie są 
narażone na zwiększone 
ryzyko wypadków, z po-
wodu dużego natężenia 
prac, związanych z nim 
pośpiechem i wysiłkiem 
fizycznym, warunkami po-
godowymi.

Według danych KRUS, 
w okresie żniw wypad-
kom ulega średnio jed-
na czwarta osób spośród 
ogółu poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy 
w gospodarstwach rolnych 
w skali roku. W tym czasie 
przyczyną niemal połowy 
wypadków są upadki osób, 
około 11% to wypadki 
związane z pochwyceniem 

i uderzeniem przez części 
ruchome maszyn i urzą-
dzeń, 12% stanowią zda-
rzenia spowodowane ude-
rzeniem, przygnieceniem 
lub pogryzieniem przez 
zwierzęta inwentarskie.
W ostatnich latach od 
trzech do pięciu rolników 
rocznie straciło życie pod-
czas zbioru słomy i siana, 
np. z powodu niewyłącze-
nia prasy przed rozpoczę-
ciem naprawiania, zakłada-
nia sznurka albo usuwania 
zapchań, zbyt szybkiego 
rozpoczęcia czynności po 
unieruchomieniu napędu 
maszyny. Zagrożeniem dla 
osób obsługujących kom-
bajny zbożowe są upadki 
podczas wchodzenia i wy-
chodzenia z kabiny, ska-
leczenia kończyn ostrymi 

elementami aparatu tną-
cego, przygniecenia przez 
elementy urządzenia oraz 
pochwycenia i uderzenia 
przez jej ruchome części. 
Z kolei podczas transportu 
objętościowych ładunków 
dochodzi do upadków 
wskutek niedozwolonego 
przebywania osób na przy-
czepach i wozach. Upadki  
często też są spowodowane 
używaniem do prac w go-
spodarstwie nieodpowied-
niego obuwia roboczego 
i odzieży roboczej. Z ra-
portów Kasy o okolicz-
nościach wypadków spo-
wodowanych upadkiem 
wynika, że w wyniku pośli-
zgnięcia się, osoby, ratując 
się przed upadkiem, odru-
chowo chwytały się prasy, 
miażdżąc sobie palce dłoni. 
Zbyt luźna  odzież noszo-
na przy obsłudze maszyn, 

brak osłon przy tych urzą-
dzeniach, doprowadza do 
wielu drastycznych przy-
padków wciągnięcia osób 
przez wirujące elementy 
maszyn.
Do sezonowych zagrożeń 
dla życia i zdrowia rolników 
należą porażenia pioru-
nem i nagłe zachorowania, 
spowodowane długotrwałą 
wyczerpującą pracą w wy-
sokich temperaturach.
Kasa podkreśla, że zły stan 
techniczny użytkowanych 
maszyn i urządzeń, wy-
konywanie wielu różno-
rodnych i wyczerpujących 
czynności jednocześnie, 
spiętrzenie pracy i po-
śpiech, który towarzyszy 
zmiennym warunkom po-
godowym, są najczęstszymi 
przyczynami tragicznych 
w skutkach wypadków.
(GB)

W II dekadzie lipca b.r. 
ceny większości warzyw 
z upraw polowych są 
wyższe w porównaniu 
z cenami z lipca 2014 r.

Teraz część warzyw 
pochodzi jeszcze spod 
osłon i one są tańsze 
w porównaniu z cena-
mi z ubiegłego roku. 
Warzywa z upraw po-
lowych zaczynają mieć 
niższą jakość, właśnie ze 
względu na susze, jakie 
dotknęły wiele upraw 
- informują przedstawi-
ciele Rynku Hurtowego 
w Broniszach.
Na Rynku Hurtowym  
wyższe ceny osiągają: 
cebula, kalafiory, kapu-
sta, marchew, pietrusz-
ka, ogórki gruntowe, 
szpinak i ziemniaki. 
W porównaniu z minio-
nym rokiem tańsze są 
pomidory (pochodzące 
z upraw pod osłonami) 
oraz cukinie. Papryka 
jest w cenie porówny-
walnej z 2014 rokiem.
Cebula w ofercie hur-
towej sprzedawana jest 
na Rynku w Broniszach 
w cenie od 1,00 zł do 
1,30 zł za kilogram 
(opakowania po 10 kg). 
W porównaniu do 2014 
roku wzrost ceny wy-
nosi do 25%.Pietruszka 
jest prawie 3 razy droż-
sza w porównaniu z mi-
nionym rokiem (6,00 
– 8,00 zł/kg), ziemnia-
ki- wzrost o 80% ( te-
raz odmiana Irys i Irga  
w cenie hurtowej od 90 

groszy do 1,5 zł za kilo-
gram, w workach po 15 
kg).
-Jak narazie susza nie 
odbiła się w widoczny 
sposób na  cenach kra-
jowych owoców. Porów-
nując II dekadę lipca 
2014 r. z II dekadą lipca 
2015 r. borówki ame-
rykańskie są droższe 
około 20%. Teraz cena 
hurtowa kilogram owo-
ców waha się od 13 do 
18 zł. Krajowe morele są  
od 10% do 20% droższe 
i w Broniszach sprzeda-
wane są w cenie pomię-
dzy 2,50 a 3,50 zł za ki-
logram (opakowania po 
15 kg). Wiśnie są w ce-
nie takiej jak rok temu 
od 2 do 3 zł za kilogram.  
Czereśni jest jeszcze 
sporo, ceny takie jak ty-
dzień temu od 5,00 do 
10 zł za kilogram. Bar-
dzo mało jest leśnych 
jagód, a brak tych owo-
ców spowodowany jest 
suszą w lesie -informuje 
Małgorzata Skoczewska, 
rzecznik Rynku Hurto-
wego w Broniszach.
Drożeją truskawki, któ-
re w ofercie handlowej 
będą do września, ale 
te które teraz trafiają na 
Rynek w większości nie 
pochodzą już z główne-
go zbioru. Ceny truska-
wek bardzo zróżnico-
wane od 5,00 zł nawet 
do 10,00 zł za kilogram. 
Warto zatem o tej porze 
kupować już inne owo-
ce, których w ofercie nie 
brakuje. Są już krajowe 
brzoskwinie w cenie 
hurtowej od 2,00 zł do 
3,00 zł (opakowania po 
15 kg). Są śliwki wielko-
owocowe np. Cacańska 
Rana – cena kilograma 
waha się od 3 do 5 zł. 
Śliwki odmian drobnych 
są już po 1 zł za kilogram. 
(GD)

KRUS o bezpieczeństwie pracy

Susza wpływa na ceny 
warzyw
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-To niewiele w porównaniu do innych woje-
wództw, które dotknięte zostały nie tylko suszą 
ale też nawałnicami, huraganowymi wiatrami 
czy gradem – mówi Roman Nowak, rzecznik 
prasowy wojewody pomorskiego.
Z danych wynika, że na terenie gminy Gardeja 
przewidywana powierzchnia użytków rolnych 
objętych niekorzystnym zjawiskiem wynosi 
1500 ha, zaś szacunkowa liczba poszkodowa-
nych gospodarstw rolnych – 100. W gminie 
Gniew z kolei przewidywana powierzchnia 
użytków rolnych objętych niekorzystnym zja-
wiskiem to 500 ha, a szacunkowa liczba poszko-
dowanych gospodarstw rolnych – 50.
Deklaracje pomocy rolnikom poszkodowanym 
w ramach suszy rolniczej złożyło Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
-Jest sucho. Niedobory wody występują na te-
renie całej Polski. Sytuacja krytyczna występuje 
głównie w czterech województwach: wielko-
polskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim 
i łódzkim. Poszkodowani przez suszę rolnicy 
mogą liczyć na pomoc państwa. Ale podstawo-

wą zasadą udziela-
nia tej pomocy jest 
powołanie przez 
wojewodę komisji 
na wniosek jedno-
stek samorządu te-
rytorialnego. Ona 
szacuje straty i w za-
leżności od tego jaki 
jest poziom strat 
będą podejmowane 
różne działania.  Tak 
więc zachęcamy komisje samorządowe, zatwier-
dzone przez wojewodów, do jak najszybszego 
sumowania tego poziomu strat – mówi minister 
rolnictwa Marek Sawicki.
Producenci rolni, po oszacowaniu strat w wy-
niku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
będę mogli liczyć na kilka rodzajów pomocy – 
mogą otrzymać preferencyjne kredyty na wzno-
wienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej,  mogą 
otrzymać odroczenie terminu płatności składek 

i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umo-
rzenie w całości lub w części bieżących składek 
z tytułu ubezpieczenia społecznego (na wniosek 
rolnika złożony do KRUS), odroczenia  i rozło-
żenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży 
i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach 
czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu 
z tytułu umów dzierżawy (na wniosek rolnika 
złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych), 
mogą również otrzymać ulgi w  podatku rolnym 
(udzielane będą przez wójtów, burmistrzów lub 
prezydentów miast.
Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz 
Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana 
w formie de minimis. 
W przypadku suszy rolniczej powołana przez 
wojewodę komisja będzie miała 2 miesiące na 
oszacowanie szkód od dnia ich zgłoszenia przez 
producenta rolnego, nie później jednak niż do 
czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub 
jej likwidacji. (GB)

Susza rolnicza w pomorskich gminach
W czterech pomorskich gminach zostaną powołane  komisje do szacowania szkód powstałych w upra-
wach rolnych w wyniku suszy rolniczej. Komisje będą działały w gminach Sadlinki. Gardeja, Chojnice i Gniew.

Grzegorz Dietrich zo-
stał nowym dyrekto-
rem  Instytutu Rybac-
twa Śródlądowego im. 
Stanisława Sakowicza 
w Olsztynie. Akt powo-
łania na to stanowisko 
wręczył  Marek Sawic-
ki, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Dr Dietrich będzie peł-
nił nową funkcję przez 
najbliższe cztery lata.
(GB)

Nowy szef  
Instytutu 
Rybactwa 
Śródlądowego
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Uczestnicy mieli okazję wizytować dwa gospodarstwa: 
państwa Marii i Józefa Stolc oraz państwa Hanny i Dariu-
sza Rychert. Pierwsze o powierzchni ponad 70 ha ukie-
runkowane jest na hodowlę zarodową trzody chlewnej ras 
Polska Biała Zwisłoucha oraz Wielka Biała Polska;  pro-
dukcja roślinna w gospodarstwie skupia się natomiast na  
uprawie
pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego, 
rzepaku, żyta i łubinu. 
W trakcie lustracji pól rolnicy szacowali plon pszenicy ozi-
mej odmiany Arkadia, oraz pszenżyta ozimego odmiany 
Cando w ramach konkursu „Trafiony Plon”. Ponadto rol-
nicy zapoznali się z osiągnięciami gospodarstwa w dzie-
dzinie hodowli zarodowej pana Józefa Stolc, który jest pre-
zesem Okręgowego Związku Hodowli Zarodowej Trzody 
Chlewnej w Gdańsku. Drugie 
wizytowane gospodarstwo jest ukierunkowane na rozwój 
agroturystyki. Można tam skorzystać z przejażdżek kon-
nych, z bowlingu, z kuchni regionalnej. W gospodarstwie 
jest również drobny inwentarz, jako atrakcja dla turystów 
natomiast produkcja roślinna jest prowadzona na ok 15 

ha, głównie zboża i trawy.
Po zakończeniu lustracji gospodarstw miała miejsce debata 
na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Prele-
genci wskazali miedzy innymi na poszukiwane w najbliż-
szych latach zawody, a także na możliwości finansowania 

ze środków UE własnego biznesu. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się wykład na temat sprzedaży okazjonalnej.
Organizatorem Dni Pola było Biuro Powiatowe Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kartuzach.
(GB)

Dni Pola w Kiełpinie
Wizytacja dwóch gospodarstw rolnych była jedną z atrakcji powiatowych Dni Pola w Kiełpinie (gmina Kartuzy). W ra-
mach tego wydarzenia miała miejsce również debata „Pozarolnicza aktywizacja zawodowa i rozwój przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich do roku 2020”

fot. PODR Gdańsk

Nowe działania to: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych), Wsparcie dla 
nowych uczestników systemów jakości żywności, Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych, Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju, Inwestycje w gospodarstwach położonych na 
obszarach OSN, Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług 
rolniczych
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nie-
obejmujący rolników i Restrukturyzacja małych gospo-
darstw.
W ramach pierwszego z instrumentów, czyli Pomocy na in-
westycje w gospodarstwach rolnych wsparcie będzi udziela-
ne na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające 
ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarob-
kową działalność rolniczą. Beneficjentem tego programu 
będzie mógł zostać rolnik prowadzący działalność rolniczą 
w celach zarobkowych lub grupa takich rolników.
Drugi z programów, czyli Wsparcie dla nowych uczestni-
ków systemów jakości żywności zakłada refundację kosz-
tów uczestnictwa w unijnym lub krajowym systemie jakości 
i może wynieść maksymalnie 2 000 euro rocznie, przez trzy 
lata.

Realizacja trzeciego z kolei działania ( Budowa i moder-
nizacja dróg lokalnych, w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”) ma 
na celu poprawę warunków życia na obszarach wiejskich 
poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej obszary 
wiejskie dostępu do niezbędnej infrastruktury. W ramach 
tego działania będą realizowane inwestycje w budowę lub 
modernizację dróg lokalnych.
Plany MRiRW zakładają także wprowadzenie działania 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, gdzie wsparcie 
udzielane będzie przede wszystkim na realizację operacji 
w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), pojawi się 
również pomoc dla udzielane będzie przede wszystkim na 
realizację operacji w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju 
(LSR)
Inne, zaplanowane na 2015 instrumenty pozwolą na udzie-
lanie wsparcia na przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu 
na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, po-
moc dla rolników i przedsiębiorców, którzy będą świadczy-
li usługi rolnicze. Jeszcze inny instrument będzie pomagał 
w restrukturyzacji małych gospodarstw.  
(GB)

Kolejne działania 
w ramach PROW
MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków 
do 8 kolejnych instrumentów w ramach PROW 2014-2020.

Komisja Europejska po-
twierdziła możliwość wy-
płaty rybakom rekompen-
sat za szkody wyrządzane 
w sprzęcie połowowym 
przez ssaki morskie i ptaki 
chronione.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rybaków 
przybrzeżnych w przeka-
zanym Komisji Europej-
skiej 22 maja br. Projekcie 
Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”, w ra-
mach działania dotyczące-
go ochrony i  odbudowy 
morskiej różnorodności 
biologicznej i ekosystemów 
morskich przewidziano 
rozwiązania dotyczące sys-
temu takich rekompensat.
Po zatwierdzeniu przez 
Komisję Europejską całego 
Programu Operacyjnego 
potrzebne będzie wdroże-
nie odpowiednich aktów  
wykonawczych, w  których 

określone zostaną m.in. 
formy wsparcia i wydatki 
kwalifikowalne.
Środki z Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Ry-
backiego przewidziane 
obecnie na rekompensa-
ty za szkody wyrządzane 
przez foki i ptaki chronione 
wyniosą 4 mln euro.
W Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi pro-
wadzone są już działania 
konsultacyjne. Wypraco-
wywane są propozycje roz-
wiązań prawnych. Odpo-
wiedni projekt uchwały 
zostanie przygotowywany 
przez Departament Rybo-
łówstwa, we współpracy 
ze środowiskiem rybac-
kim, a następnie poddany 
procedurze zatwierdzenia 
przez Prekomitet Monito-
rujący Program Operacyj-
ny „Rybactwo i Morze” na 
lata 2014-2020. (MR)

Będą rekompensaty 
za szkody w sprzęcie 
połowowym
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Czekamy na pytania 
do prawnika
W ramach naszego cyklu porad prawnych 
publikujemy praktyczne komentarze 
dotyczące aktualnych problemów naszych 
Czytelników. Rzetelny oraz kompetentny 
zespół specjalistów  w ciekawy oraz zwięzły 
sposób będzie udzielał odpowiedzi na 
przedstawione przez rolników zagadnienia.

Zachęcamy do zadawania pytań drogą 
e-mailową: rolniczy@expressy.pl

lub za pomocą tradycyjnej poczty:
Express Rolniczy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo

Nie istnieją żadne szczególne regulacje doty-
czące odpowiedzialności za szkody polegają-
ce na zniszczeniu upraw rolnych w wyniku 
pożaru, w sytuacji gdy podczas pożaru ogień 
przenosi się na sąsiadujące pola uprawne. 
W takich sytuacjach znajdują zastosowanie 
ogólne przepisy postępowania cywilnego. 
Po pierwsze, kodeks cywilny przyjmuje  od-
powiedzialność za całą szkodę (art. 361 § 
2 kodeksu cywilnego – k.c.) składającą się 
z dwóch elementów: rzeczywistej straty oraz 
utraconych korzyści. Przykładowo, w przy-
padku gdy na spalonym polu rosły warzywa 
gruntowe i spaliły się w całości to jako rze-
czywistą stratę należałoby wskazać ich war-
tość, natomiast z utraconymi korzyściami 
mielibyśmy do czynienia w przypadku, gdy 
na wskazanym polu przez jakiś czas nie mo-
głaby być prowadzona żadna uprawa.
Po drugie, obowiązek odszkodowawczy ograniczony jest ra-
mami adekwatnego związku przyczynowego. 
Po trzecie, ewentualne przyczynienie się poszkodowanego 
może mieć wpływ na obniżenie odszkodowania. Przykła-
dowo takim przyczynieniem się może być trzymanie przez 
gospodarza w pobliżu pola materiałów łatwopalnych, które 
spowodowałyby rozprzestrzenienie się pożaru.

Po czwarte, ustawodawca daje poszkodowanemu prawo wy-
boru sposobu naprawienia szkody przez przywrócenie stanu 
poprzedniego albo roszczenia odszkodowawczego. Jeśli cho-
dzi o szkody rolne przywrócenie do stanu poprzedniego jest 
zazwyczaj niemożliwe.
Po piąte, wysokość odszkodowania ustala się z reguły we-
dług cen z daty jego ustalenia.

Kto odpowiada za zniszczone zbiory?
Zbliża się pora zbiorów. Nasz Czytelnik, 
którego pola usytuowane są w pobliżu 
lasu zastanawia się kto będzie odpo-
wiadał za zniszczenie jego upraw, gdy 
pożar lasu przeniesie się na jego pola? 
Czy może się przed tym zagrożeniem 
jakoś zabezpieczyć? Na te pytania po-
stara się odpowiedzieć Mecenas Ry-
szard Stopa.

PRAWNIK ODPOWIADA:

PRZESŁANKi 
oDPoWiEDZiAlNośCi

Przesłanki odpowiedzialności zostały określone 
w art. 415 k.c. i są to w naszym przypadku:

1) szkoda na mieniu
2)zawinione zachowanie
3)związek przyczynowy pomiędzy zawinionym 
   zachowaniem a szkodą

Przy czym na tym etapie wskazać trzeba, kto w rzeczy-
wistości będzie ponosił odpowiedzialność za wyrzą-
dzone nam szkody. W zależności od sytuacji będzie to 
albo osoba, której zawinione zachowanie doprowadziło 
do powstania pożaru w lesie albo osoba fi zyczna, osoba 
prawna, organizacja lub instytucja, która jest zobowią-
zana zabezpieczyć las przed zagrożeniem pożarowym, 
która nie dopełniła swoich obowiązków.

JAK Się USTRZEC 
PRZED STRATAMi

Ku przestrodze podkreślenia wymaga, że zgodnie 
z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze 
nie będzie dotyczyło szkód wyrządzonych przez ogień. 
Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje jedynie szkody 
spowodowane przez:

1)huragan
2)powódź
3)deszcz nawalny
4)grad
5)piorun
6)obsunięcie się ziemi
7)lawinę
8)suszę
9)ujemne skutki przezimowania
10)przymrozki wiosenne
11)ubój z konieczności

Warto się zatem zastanowić nad wykupieniem ubez-
pieczenia dobrowolnego obejmującego szkody w upra-
wach powstałe w wyniku pożaru. 
Problematyka odszkodowań jest materią rozległą, peł-
ne omówienie wykraczałoby poza ramy niniejszego 
artykułu, w związku z czym ogranicza się on do przed-
stawienia tych kwestii, które dla rolnika  wydają się 
być najważniejsze i których znajomość jest niezbędna 
aby prawidłowo walczyć o naprawienie wyrządzonych 
przez pożar szkód.
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Z Radosławem Dudyczem, maratończykiem i trenerem LA, 
rozmawia Krzysztof Handke.

Wysiłek powoduje 
więcej energii 
do działania

W maju odbył się 1. PZU Gdańsk Maraton, którego był Pan 
ambasadorem. Z tym wydarzeniem wiązała się akcja „Akty-
wuj się w maratonie”, składająca się z treningów i wykładów. 
Jakie są Pana refleksje po tych zajęciach i samym marato-
nie?

- Niewątpliwie program zakończył się sukcesem. Ponad 100 
uczestników skorzystało z ogólnodostępnych treningów i cy-
klu wykładów z zakresu treningu, diety i najczęstszych kontuzji 
biegacza. Podczas szesnastotygodniowych przygotowań biega-
cze pokonali niemal 900 kilometrów. Okazało się, że w Gdań-
sku jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju akcje, gdzie jest 
określony cel, czyli na przykład pokonanie maratonu  i droga 
do jego uzyskania, tj. plan treningowy, wykłady, wspólne tre-
ningi.

Czy poziom prezentowany przez zawodników był zadowa-
lający?

- Wśród uczestników było aż 75% debiutantów w biegu mara-
tońskim, a poziom - dość mocno  zróżnicowany. Na podstawie 
wyników ankietowych stworzyłem dwie grupy, których celem 
było uzyskanie czasu 3h45’ i 4h30’w maratonie. Byli biegacze 
którzy meldowali się na mecie z czasem 2h54’ ale i powyżej 
4h30’. Doskonały rezultat (2h57’) uzyskał Adam Korol - mistrz 
olimpijski i wielokrotny mistrz świata w wioślarstwie, obecny 
Minister Sportu, którego także objąłem indywidualnym pla-
nem treningowym. Cieszy mnie fakt, że 90% biegaczy uzyskało 
założone wyniki.

Co może Pan powiedzieć o swoich podopiecznych biorących 
udział w tych zawodach?

- Przede wszystkim imponujące były dla mnie ich motywacja 
i zaangażowanie. Większość z nich musiała godzić swoje obo-
wiązki zawodowe z wymagającym i czasochłonnym treningiem 
maratońskim. Bywało, że na wspólne treningi przyjeżdżali bez-
pośrednio po pracy. Dzielnie wykonywali program treningowy. 
Jestem przekonany, że są szczęśliwi po ustanowieniu swoich 
nowych rekordów czy debiutów maratońskich. 

W gronie osób trenujących pod Pana okiem jest Drużyna 
Meritum Bank i Partnerzy. Jak Pan ocenia tę współpracę?

- Bardzo pozytywnie. Podczas dwuletniej współpracy wielu 
Pracowników i Partnerów przekonało się do aktywności rucho-
wej. Moje szkolenia, treningi i wspólne starty stały się świetną 
formą poznawczą w innym wymiarze. Wiadome jest, że wysiłek 
pozytywnie wpływa na nasz organizm. Przy okazji wspólnych 
zawodów jest świetna zabawa, integracja  i zdrowa rywalizacja. 
Warto też wspomnieć o naszych sukcesach. W  ubiegłym roku 
zdobyliśmy srebrny medal w Mistrzostwach Polski sztafet ma-
ratońskich w klasyfikacji banków.

Meritum Bank jest również 
jednym z Pana sponsorów. 
Można zatem uznać to za 
całościowy projekt zaanga-
żowania tego banku?

- Taka forma współpracy jest 
satysfakcjonująca dla obu 
stron. Jako trener LA i ab-
solwent AWFiS staram się 
aktywować i trenować druży-
nę biegową Meritum Banku 
i Partnerów. Bank natomiast 
wspiera moje przygotowania 
do kluczowych startów. Cho-
ciażby w 2013 roku wziąłem 
udział  w nowojorskim mara-
tonie, gdzie jako drugi Euro-
pejczyk z siedemnastą lokatą 
zameldowałem się na mecie. 
W tym roku natomiast zdo-
byłem tytuł Mistrza Europy 
w crossie kategorii masters.

Czy ponad 128 tys. przebie-
gniętych kilometrów i 16 
ukończonych maratonów 
to liczby, które nieustannie 
motywują? 

- Przede wszystkim bardzo 
lubię biegać i jestem już na 
czwartym okrążeniu kuli 
ziemskiej. Chciałbym osią-
gnąć jeszcze kilka celów, 
mam na myśli rekordy Polski 
w kategorii M-40. Natomiast 
biegać w formie rekreacyjnej 
chyba będę zawsze.

Na co dzień ma Pan z pew-
nością wiele obowiązków 
w związku z aktywnością w KS TEAM RUN Gdańsk i zaję-
ciami szkoleniowymi. Czy da się wszystko ze sobą połączyć? 
Jaka jest na to recepta?

- Obowiązków jest coraz więcej. Zwiększa się moja grupa tre-
ningowa i jak wcześniej wspominałem, mam też swoje ambicje 
biegowe. Staram się efektywnie rozporządzać czasem i katego-
ryzować hierarchie obowiązków. Są te priorytetowe i te, które 
mogą chwilę poczekać na realizację. Receptą tak naprawdę jest 
sport, to wysiłek powoduje, że mamy więcej energii do działa-
nia.

Jakie są Pana plany na najbliższy okres - indywidualne i w ra-
mach klubu, którego jest Pan wiceprezesem?

- Przede wszystkim czeka mnie obóz sportowy, gdzie chciałbym 
wejść we właściwy rytm treningowy. Moim celem sportowym 
będzie pobić dotychczasowy rekord Polski w Półmaratonie 
w kategorii masters, czyli uzyskać lepszy wynik niż 1h07’14”. 
Natomiast jako trener będę chciał optymalnie przygotować 
moich podopiecznych do jesiennych maratonów, które odbę-
dą się w Chicago, Berlinie, Poznaniu i Wrocławiu. Praca z nimi 
daje mi bowiem dużo satysfakcji.
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System strip-till, będący szczególnym 
przypadkiem uprawy uproszczonej, sto-
suje się z powodzeniem w Ameryce Pół-
nocnej i Australii od lat 90. ubiegłego 
wieku. W USA jest już na tyle popularna, 
że w niektórych stanach powierzchnia 
uprawiana pasowo stanowi połowę po-
wierzchni wszystkich upraw. Ta ułatwia-
jąca zbiór i uprawę technologia wpływa 
pozytywnie zwłaszcza na takie rośliny, 
jak kukurydza, buraki cukrowe, soja, sło-
necznik czy rzepak.  Strip-till szanuje czas 
i pieniądze użytkownika, dlatego w ostat-
nich latach dobrze wpisuje się w kierunek 
rozwoju rolnictwa. Ponieważ rozdziele-
nie uprawy roli i siewu wymaga trafi enia 
siewnikiem we wcześniej uprawione pasy, 
największy rozkwit omawianej technolo-
gii nastąpił z chwilą upowszechnienia się 
w rolnictwie nawigacji GPS.
Uprawa pasowa sprzyja wyższemu po-
ziomowi materii organicznej w glebie, 
uwalnia też mniej dwutlenku węgla do 
atmosfery. Straty CO2 w glebie są o po-
nad 80% mniejsze niż przy uprawie or-
kowej. Co więcej, strip-till pozwala ogra-
niczyć parowanie wody glebowej i przez 
to zwiększyć jej ilość dostępną dla roślin 
w okresie wegetacji.

Przebieg uprawy

Pod uprawę metodą strip-tillu nadają się 
wszystkie rośliny uprawiane w szerokich 
międzyrzędziach. Na Zachodzie są to, 

Strip-till zdobywa popularność
Polscy rolnicy coraz chętniej sięgają po metodę strip-till, czyli uprawę pasową. Dzięki niej uprawa gleby staje się 
mniej energo- i czasochłonna. Technologia ta oddziałuje również pozytywnie na żyzność i strukturę gleby.

www.expressrolniczy.pl
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oprócz gatunków wspominanych wcześniej, także bawełna, 
orzeszki ziemne lub warzywa, takie jak dynie.
W uprawie pasowej wykonuje się intensywną uprawę roli 
w rzędzie roślin, zaś międzyrzędzia pozostają nienaruszone. 
Przy pierwszym przejeździe przygotowywany jest pas pod 
uprawę, przy drugim natomiast nasiona wprowadzane są 
siewnikiem.
Taka uprawa pozytywnie oddziałuje na wielkość zbiorów, 
pozwalając na zebranie większej ilości plonów niż przy tra-
dycyjnych metodach. Wykorzystany zostaje tutaj efekt brze-
gowy. Rośliny rosnące na obrzeżach pól lepiej wykorzystują 
składniki glebowe, przez co są zdrowsze i dorodniejsze. Mają 
one więcej światła, a powietrze między rzędami przewietrza 
je i oczyszcza.  
W strip-tillu siew wykonuje się dokładnie pośrodku upra-
wionego pasa, którego szerokość wynosi 10–15 cm. W przy-
padku popularnych w Polsce buraków cukrowych głębokość 
uprawionej gleby to 10–20 cm.
Występują dwa warianty zastosowania uprawy pasowej. 
Pierwszym, zalecanym przede wszystkim na gleby zwięzłe, 
jest jesienne spulchnianie gleby i siew wiosenny. W tym 
przypadku występuje konieczność zastosowania technologii 
GPS. Maszyny muszą być prowadzone na tyle precyzyjnie, 
by uzyskać pożądaną dokładność plus minus 2,5 cm.
Drugi wariant zakłada jednoczesne spulchnianie i siew, 
możliwe jest także jednoczesne nawożenie. Do dokładnego 
lokowania polecane są nawozy azotowe, potasowe lub fos-
forowe.
Mimo niewątpliwych zalet strip-till, jako uproszczona tech-
nologia uprawy, posiada także mankamenty. Z najbardziej 
dokuczliwych należy wymienić zwiększenie się populacji 
gryzoni przy siewie bezpośrednim i większą konkurencję 
ze strony szkodników. Oczywistym utrudnieniem jest także 
wymóg korzystania z technologii GPS.

Strip-till nad Wisłą

W Polsce badania z zakresu użycia strip-tillu prowadzi od 
2006 roku Katedra Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Prace, skupiające się na uprawie kukurydzy, wy-
kazały między innymi, że szczególnie korzystne jest stoso-
wanie pasowej uprawy roli po międzyplonie ścierniskowym. 
Naukowcy z Poznania pracują także nad aplikacją gnojowicy 

jednocześnie z  pasową uprawą roli. Taki sposób nawożenia 
dał dobre wyniki, powodując ograniczenie odorów i obniże-
nie kosztów prac polowych.
Choć dane na temat technologii stosowanych przy uprawie 
roli nie są w naszym kraju gromadzone, zdaniem eksper-
tów w Polsce działa co najwyżej kilkanaście, kilkadziesiąt 
maszyn korzystających ze strip-tillu. Pracują one jednak na 
dużych gospodarstwach i obsiewają kilkusethektarowe are-
ały, w związku z czym obszar, na którym technologia ta jest 
wykorzystywana, trzeba liczyć w tysiącach hektarów. Maszy-
ny takie są coraz powszechniej oferowane u nas przez zagra-
niczne firmy , należy  się więc spodziewać, że z czasem będą 
miały coraz większy udział w polskim rolnictwie. 
Grzegorz Dzięgelewski

KoRZyśCi Z ZASToSoWANiA 
UPRAWy PASoWEJ

• Niższe zużycie paliwa na jednostkę powierzchni
• Ograniczenie wietrznej i wodnej erozji gleby
• Niższe nakłady robocizny
• Dłuższy okres wegetacyjny upraw 
   z powodu wcześniejszego siewu
• Zmniejszenie wzrostu chwastów
• Zatrzymanie dwutlenku węgla i wody w glebie
• Szybsze wschody spowodowane szybszym 
  nagrzewaniem gleby w uprawianych pasach
• Efektywniejsze stosowanie nawozów związane 
  z ich precyzyjnym dozowaniem

W pierwszych 10 miesią-
cach sezonu 2014/2015 
eksport zbóż z Polski wy-
niósł 5,83 mln t i był o 23 
proc. wyższy niż w analo-
gicznym okresie w sezo-
nie 2013/2014 - informują 
analitycy Banku BGŻ BNP 
Parisbas.

Dane Eurostatu wskazują, że 
sprzedaż zagraniczna psze-
nicy z Polski w analizowa-
nym okresie ukształtowała 
się na bardzo wysokim po-
ziomie 4,05 mln t. Oznacza 
to wzrost o 73\% w stosun-
ku do tego samego okresu 
w roku poprzednim. Silny 
wzrost eksportu pszenicy 
spowodowany był przede 
wszystkim wysokim popy-
tem na rynkach Bliskiego 
Wschodu i w krajach afry-
kańskich. Największym im-
porterem polskiej pszenicy 
stała się Arabia Saudyjska 
(23\% udziału) z wolume-
nem importu na poziomie 
948 tys. t (wzrost o 114\% 
r/r), wyprzedzając pierwsze 
dotychczas Niemcy.
Więcej pszenicy z Polski 
zakupiła m.in. również Ke-
nia, która zaimportowała 
206 tys. t tego zboża, czyli 
4,6-krotnie więcej niż przed 
rokiem, oraz Sudan, który 
z importem na poziomie 
120 tys. t, zwiększył swoje 
zakupy z Polski 3,1-krotnie. 
Mimo że nie są to rynki cał-
kowicie nowe na polskiej 

mapie eksportu pszenicy, 
warto zaznaczyć, że do tych 
dwóch państw w sezonach 
2010/2011-2012/2013 Pol-
ska nie eksportowała pszeni-
cy w ogóle.
Kraje Afryki Północnej, ta-
kie jak Egipt, Algieria czy 
Maroko, łącznie zaimporto-
wały z Polski 1~283~tys.~t 
pszenicy, czyli 2,6-krotnie 
więcej niż przed rokiem. 
Z drugiej strony, istotny 
spadek eksportu odnotowa-
no w przypadku Hiszpanii, 
która zakupiła z Polski nieco 
ponad 59 tys. t tego zboża, 
w porównaniu do 226 tys. t 
przed rokiem.
Eksport pszenżyta z Polski 
wzrósł o 111\% r/r do 507 
tys. t, przede wszystkim 
w wyniku wzrostu wywozu 
do Niemiec, które odpowia-
dały za 87\% łącznej sprze-
daży zagranicznej tego zbo-
ża z Polski. Podobnie było 
w przypadku owsa, którego 
eksport zwiększył się o 78\% 
r/r.
Z drugiej strony zaobserwo-
wano znaczny spadek kra-
jowego eksportu żyta, który 
w pierwszych 10 miesiącach 
sezonu 2014/2015 zamknął 
się wolumenem 526 tys. t, tj. 
o 47\% mniejszym niż przed 
rokiem. Obniżka spowodo-
wana była głównie zmniej-
szeniem się popytu na rynku 
niemieckim (spadek sprze-
daży o 38\%), a także hisz-
pańskim (spadek o 81\%).

Wzrósł eksport zbóż z Polski
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W ostatnich latach szkodniki stają się coraz większym 
problemem. Z powodu zmian klimatycznych uprawom 
zaczynają zagrażać szkodniki ciepłolubne, dotąd mniej 
uciążliwe. Pojawiają się również zupełnie nowe gatunki. 
Wraz z uproszczeniami w uprawie, monokulturą nastą-
piło z kolei ograniczenie populacji wrogów naturalnych 
obecnych dotąd szkodników, co – obok łagodnych zim 
– sprzyja ich przeżywalności.
Na polach kukurydzy występuje przeszło 50 szkodli-
wych gatunków, jednak zagrożenie gospodarcze powo-
duje tylko kilka z nich. Przede wszystkim są to gąsie-
nice omacnicy prosowianki, drutowce i pędraki oraz 
mszyce. Jak z nimi walczyć?
Pewną ochronę przed szkodnikami glebowymi daje 

stanowisko. Najkorzystniejsza jest sytuacja, w której ro-
śliny uprawiane są na glebie szybko nagrzewającej się 
i w dobrej kulturze. W takim wypadku rosną szybciej 
i prędzej przechodzą do faz rozwoju zapewniających im 
większą ochroną. Plantacje po roślinach wieloletnich 
i nieużytkach są szczególnie narażone na występowanie 
szkodników, które pojawiają się masowo i utrudniają 
osiągnięcie optymalnej obsady roślin.
Zwalczając szkodniki, w pierwszej kolejności decyduje-
my się na metody niechemiczne. Przeciw szkodnikom 
w kukurydzy możemy zastosować płodozmian i dobór 
do uprawy odmian mniej podatnych na szkodliwe ga-
tunki, izolację przestrzenną, przedsiewne mechaniczne 
przygotowanie gleby i zniszczenie chwastów, termino-

Szkodniki na polach kukurydzy
Rozwojowi szkodników w kukurydzy sprzyjają m.in. intensyfikacja jej produkcji i rosnący areał. Aby zminimalizować 
skutki ich obecności w postaci utraty plonu oraz pogorszenia jakości zbiorów należy prowadzić prawidłową agro-
technikę i właściwą ochronę roślin. 
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wy zbiór plonu. Uprawy 
należy nawozić w sposób 
zbilansowany – zwłaszcza 
azotem – uwzględniając 
zasobność stanowiska 
w składniki pokarmowe.
Po metodę chemiczną 
sięga się w ostateczno-
ści, kiedy inne metody 
zawiodą, a presja szkod-
nika pozostaje silna. Ce-
lem metody chemicznej 
nie jest jednak całkowite 
zwalczenie szkodnika, 
lecz takie ograniczenie 
jego liczebności, by zmi-
nimalizować straty plo-
nu. Oprysk należy skupić 
na miejscach występowa-
nia owadów, gdy wystę-
pują nierównomiernie. 
Jeśli chcemy zmniejszyć 
ryzyko uodpornienia 
się szkodników na dane 
substancje, insektycydy 
z różnych grup chemicz-
nych powinniśmy stoso-
wać przemiennie.
Od 2014 obowiązują 
zalecenia integrowanej 
ochrony roślin, zgodnie 
z którymi użycie prepara-
tów chemicznych musi być poprzedzone monitorowa-
niem pojawu szkodników. Odpowiednie zapisy powinny 
znaleźć się w dokumentacji potrzebnej na wypadek kon-
troli inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa.

oMACNiCA PRoSoWiANKA

Motyl nocny uważany za najgorszego szkodnika na 
plantacjach kukurydzy. W Polsce zaobserwowano go po 
raz pierwszy w dwudziestoleciu międzywojennym, od 
tamtego czasu populacja i zasięg omacnicy stale rosną. 
Gatunek powoduje wiele szkód na terenie całego kraju, 
przede wszystkim na południu i w centrum Polski.
Jego szkodliwym stadium są gąsienice. Wgryzają się 
one do łodyg, w których drążą chodniki, a rośliny ła-
mią się w wyniku osłabienia międzywęźli, oraz do kolb, 
gdzie powodują ubytki i pogarszają jakość ziarna. Przez 
wydrążone w łodygach otwory wnikają zarodniki grzy-
bów i bakterie. Omacnica może spowodować nawet do 
80 procent ubytków roślin i do 30 procent strat ziarna, 
dlatego szczególnie ważne jest, żeby prawidłowo ją zwal-
czać.
Jeśli zagrożenie ze strony gąsienic omacnicy jest duże, na-
leży wykonać dwa zabiegi ochronne. Pierwszy, dodatko-
wy zabieg przeprowadza się w okresie początku wylęgów 
gąsienic z jaj, tj. między pierwszą a drugą dekadą lipca. 
Po raz kolejny opryskuje się rośliny w drugiej-trzeciej 
dekadzie tego miesiąca. Drugi opisany oprysk wystarczy 
w przypadku mniejszego zagrożenia ze strony szkodni-

ków. Próg szkodliwości omacnicy wynosi 6–8 złóż jaj na 
stu roślinach.
Przeciwko tym szkodnikom sprawdzą się następujące in-
sektycydy: Arkan 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Lambda 
CE Z 050 CS, Wojownik 050 CS . Skuteczne będą także 
użyć preparaty: Karate 2,5 WG, Sparviero, Proteus 110 
OD, Steward 30 WG, Sakarb 30 WG oraz Rumo 30 WG. 

MSZyCE

Te drobne owady ssące najliczniej występują w połowie 
lipca, ich rozwojowi sprzyja ciepłe i umiarkowanie wil-
gotne lato. Na plantacjach kukurydzy najczęściej mo-
żemy zaobserwować dwie odmiany mszyc: oliwkową 
mszycę czeremchowo-zbożową i zieloną mszycę różano-
trawową.
Niewielka bezpośrednia szkodliwość mszyc na wielkość 
plonu jest związana z wysysaniem soku z kukurydzy. 
Większe zagrożenie z ich strony polega na przenoszeniu 
wirusów i wtórnym zakażaniu chorobami w miejscach 
nakłucia. Mszyce zanieczyszczają rośliny spadzią, któ-
re są pożywką dla utrudniających przebieg fotosyntezy 
grzybów sadzakowych.
Mszyc z reguły się nie zwalcza ze względu na trudności 
w wykonaniu oprysków. Populacja mszyc jest skutecznie 
ograniczana w rejonach, gdzie opryskuje się chemicznie 
omacnicę prosowiankę.
Próg szkodliwości wynosi od fazy wiechowania 300 
mszyc na jednej roślinie. Do walki z nimi przeznaczone 
są preparaty: Arkan 050 CS, Lambda CE Z 050 CS, Kara-
te Zeon 050 CS, Wojownik 050 CS.

DRUToWCE i PęDRAKi

Larwy sprężykowatych i chrabąszczy to licznie występu-
jące w Polsce szkodniki glebowe, szczególnie problema-
tyczne w ostatnich latach. Odżywiają się one wieloma 
gatunkami roślin, m.in. kukurydzą. Owady te żerują na 
napęczniałych nasionach, które wyjadają od zewnątrz, 
oraz na kiełkach. Żerujące na korzeniach roślin pędraki 
początkowo żywią się resztkami roślin, najbardziej żar-
łoczne stając się w 3 i 4 roku życia. Pędraki i drutowce 
najłatwiej spotkać na polach o niższej kulturze uprawy, 
zachwaszczonych, w pobliżu zadrzewień i łąk.
Zwalczanie tych wyjątkowo niebezpiecznych dla upraw 
szkodników jest trudne ze względu na ich tryb życia. 
Skutki ich żerowania pojawiają się bowiem zbyt późno, 
by zadziałać w porę. Należy więc zapobiegać ich roz-
mnażaniu przez likwidację nieużytków, w których żeru-
ją, czy przez niszczenie chwastów.
Próg szkodliwości tych owadów wynosi 2–8 larw na 1 
metr kwadratowy, jednak odkąd w 2013 roku wycofano 
się z użycia imidachloprydu, utracono możliwość ich 
chemicznego zwalczania. Chociaż na rynku występują 
skuteczne przeciw pędrakom i drutowcom substancje 
(jak np. chloropiryfos: Cyren 480 EC, Dursban 480 EC, 
Jetban 480 EC , Klon 480 EC, Owadofos Extra 480 EC,  
Pyrinex 250 CS, Pyrinex 480 EC), żadna nie jest zareje-
strowana do walki z nimi. Grzegorz Dzięgelewski
Korzystałem z materiałów:
-Gazeta Rolnicza „Nasza Rola” („Zwalczanie szkodników na plantacjach kukurydzy. 
Omacnica, drutowce, mszyce, pędraki”)
-Rolnicze ABC („Ochrona chemiczna kukurydzy przed szkodnikami”)
-Wiadomości Rolnicze Polska („Jak zwalczać pędraki i drutowce?”),
-Farmer.pl („Mszyce w kukurydzy”)

fo
t. 

W
ik

ip
ed

ia



 www.expressrolniczy.pl /noWości 19

Nowości technologiczne

Rolnicy decydujący się na zakup pojaz-
dów użytkowych marki Zasław od lipca 
2015 r. mogą skorzystać z atrakcyjnego 
programu finansowania fabrycznego 
Zasław Finance. To nowatorskie roz-
wiązanie ma pozwolić na szybsze i bar-
dziej atrakcyjne finansowo sfinalizo-
wanie nowych inwestycji w przyczepy 
oraz naczepy w gospodarstwie rolnym.
Program finansowania fabrycznego  
jest efektem współpracy marki z  Bz 
Wbk  Leasing, lidera w sektorze finan-
sowania Maszyn i Urządzeń w Polsce.  
W ramachj oferty działa promocyjna 
pożyczka, która dostępna jest w dwóch 
wariantach. Oferta 50/50 w udziałem 
własnym 50% pozwala rozłożyć płat-
ność na dwie płatności, gdzie druga 

następuję dopiero po roku użytkowa-
nia finansowanego pojazdu rolniczego. 
Inna wersja pożyczki 34/33/33 z udzia-
łem własnym na poziomie 34% daje 
możliwość rozłożenia spłaty pożyczki 
w półrocznych ratach. W obu przy-
padkach oprocentowanie wynosi 0%, 
a jedyny koszty pożyczki, to tylko 1 
złotówka doliczana do każdej raty.
Klienci marki Zaslaw mogą skorzystać 
również  szerokiej gamy produktów 
ubezpieczeniowych, chroniąc się tym 
samym przed stratą finansową w przy-
padku kradzieży lub zniszczenia środ-
ka trwałego, czy też z ubezpieczenia 
Bezpieczna Rata zapewniającego spłatę 
raty wypadku nieprzewidzianych wy-
darzeń. 

Finansowanie fabryczne 
marki Zasław TOP 842 C to nowe, zaczepiane zgrabiarki 

austriackiej firmy Pöttinger, z karuzelami 
odkładającymi pokos centralnie. Właśnie 
trafiły do oferty tego producenta. 
Nowa zgrabiarka karuzelowa Pöttinger 
jest maszyną ciągnioną z trzypunktowym 
układem zawieszenia, w którym kozioł 
może przy skręcie  wychylać się  o kąt na-
wet 73 stopni. To wpływa na wysoką ma-
newrowość maszyny.
Zgrabiarka jest wyposażona w dwie ka-
ruzele TopTech Plus o średnicy 3,7 m, 
na których jest zamontowanych po 13 

ramion zgarniających. W nowym mo-
delu marka Pöttinger oferuje regulowa-
ną krzywkę o dużej średnicy (420 mm) 
i łożyskowanie ramion w odstępach 720 
mm.
Producent podkreśla, że uchwyty ramion 
są montowane tylko na dwie śruby, co 
znacznie ułatwia ich wymianę. Mimo 
zauważalnie większej średnicy karuzeli 
w porównaniu do poprzednich modeli, 
wysokość transportowa nowych zgrabia-
rek bez demontażu ramion nie przekra-
cza 4 m.

Nowa zgrabiarka
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Oprogramowanie, któ-
re pozwala na  obsługę 
ciągników rolniczych 
i maszyn współpracu-
jących w oparciu o szy-
nę Isobus wprowadziła 
do swojej oferty firma 
Claas. Aplikację na ta-
bletyh nazwano Easy 
on Board App. 
Wprowadzona do ofer-
ty Easy on board App 
- za pośrednictwem 
zintegrowanej aplika-
cji ISO Uniwersalnego 
Terminala (ISO UT) 
odtwarza system Isobus 
urządzenia na tablecie. Jest ona zatem przystoso-
wana nie tylko do obsługi maszyn Claas, ale rów-
nież  innych producentów, które są kompatybilne 
z Isobus.
Zasadniczą zaletą aplikacji jest możliwość stero-
wania maszyną za pomocą dotykowego ekranu. 
Dodatkowo do wygodnej obsługi poprzez tablet 
można dodać również funkcję sterowania dźwi-
gnią w ciągniku.
Korzystanie z aplikacji Easy on board wymaga 
wyposażenia ciągnika w system Isobus, który jest 
połączony standardowo za pomocą kabla Isobus 

z narzędziem. Komunikację między maszyną a ta-
bletem można uzyskać za pomocą sieci bezprze-
wodowej WiFi. 
W skład zestawu z aplikacją Claas Easy wchodzi 
również adapter do sieci bezprzewodowej i uni-
wersalny uchwyt do tabletu. Aplikacja Easy on bo-
ard jest prosta w obsłudze i dostępna bezpłatnie 
w sklepie App Store (na urządzenia Apple z syste-
mem operacyjnym iOS8).
Od przyszłego roku aplikacja Easy on board ma 
być dostępna dla wybranych modeli pras, przy-
czep wielofunkcyjnych, zgrabiarek  i kosiarek dys-
kowych Claas.

Firma Case IH wprowadziła na rynak apli-
kację na smartfony i tablety o nazwie AFS 
Academy. Jej celem jest przybliżenie  syste-
mów rolnictwa precyzyjnego i nauka wyko-
rzystywania ich potencjału.
Aplikacja głównie koncentruje się na mode-
lu e-learningowym. Case IH AFS Academy 
jest łatwy w użyciu i dostarcza użytkowni-
kom informacji – zwykle w formie krótkich 
filmów dostępnych online – objaśniających 
podstawy, zastosowania oraz inne zagad-
nienia związane z rolnictwem precyzyjnym, 
które stanowi przedmiot zainteresowania 
systemów AFS opracowanych przez Case 
IH. 
Aplikacja oferuje dostęp do ok. 100 filmów 
edukacyjnych i samouczków – a liczba ta 
będzie stopniowo wzrastać. Oprócz filmów 
omawiających podstawy, aplikacja udostęp-
nia także filmy na temat zagadnień tech-
nicznych, np. instalacji i kalibracji syste-
mów prowadzenia lub ich działania, a także 
oprogramowanie do tworzenia map AFS.
Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać 
na smartfony lub tablety z systemem An-
droid lub Apple iOS.

Aplikacja o rolnictwie precyzyjnym
Fińska marka kontynuuje 
prace nad stworzeniem cią-
gników napędzanym bioga-
zem. Właśnie uruchomio-
no produkcję najnowszych 
modeli dwupaliwowych. 
N103.4, N113 i N123 dostęp-
ne są z przekładnią HiTech 3 
lub HiTech 5. 
Udoskonalanie ciągników 
na biogaz jest odpowiedzią 
na potrzeby użytkowników, 
którzy oczekują, że będą one 

działać tak samo wydajnie 
przy wszystkich zadaniach, 
we wszystkich warunkach 
i z każdym rodzajem sprzętu, 
bez względu na to, czy spala-
ją olej napędowy, czy biogaz.
-  Zasadniczo operator nie 
powinien czuć różnicy na 
jakim paliwie pracuje cią-
gnik. Inne kluczowe zało-
żenia obejmują utrzymanie 
dużej wydajności, optymali-
zację wykorzystania biogazu 
oraz kontrolę emisji spalin. 
Dla właścicieli ciągników 
zastosowanie biogazu wią-

że się również ze znacznymi 
oszczędnościami na kosztach 
paliwa -podkreślają przed-
stawiciele firmhy.
Ciągniki z instalacjami dwu-
paliwowymi mogą spalać 
olej napędowy albo miesza-
ninę oleju i biogazu. W tym 
drugim przypadku spalana 
jest tylko mała ilość oleju. 
Aby jeździć na samym bio-
gazie, silnik musi mieć świe-
ce zapłonowe – wykluczona 

będzie wówczas jazda na sa-
mym oleju.
Podczas gdy pierwsze cią-
gniki na biogaz marki Val-
tra spalały mieszaninę skła-
dającą się w 83 % z biogazu 
i w 17 % z oleju napędowego, 
nowe modele zmieniają ten 
wskaźnik dynamicznie, do-
stosowując go do warunków 
jazdy. Na przykład po rozru-
chu zimnego silnika ciągnik 
może jeździć całkowicie na 
oleju, natomiast w trudnych 
warunkach jazdy – w 90 % 
na biogazie.

Dwupaliwowe ciągniki

Maszyny sterowane tabletem
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Osłabionego bielika, który 
nie był w stanie podnieść 
się do lotu znaleziono 
w okolicy wsi Rubno Wiel-
kie. Turyści bez zastano-
wienia  owinęli ptaka w koc 
i zawieźli do leśniczówki 
Jagodno (Nadleśnictwo El-
bląg).  
Leśniczy  Jacek Szypiło, 
przyjął ptakaod zaniepo-
kojnych turystów i zaopie-
kował się nim
Po skontaktowaniu się 
z Ośrodkiem Okresowej 
Rehabilitacji Zwierząt 
w miejscowości Jelonki 
niedaleko Pasłęka udało się 
tam przekazać wycieńczo-
nego zwierzaka.
Po wstępnych oględzi-
nach stwierdzono, że bie-
lik  prawdopodobnie został 
poszkodowany w wyniku 
walki z innym przedstawi-
cielem swojego gatunku. 
Na jednej nodze widniały 
opuchlizny, a na drugiej uszkodzony szpon. Takie obrażenia 
poskutkowały brakiem możliwości upolowania zdobyczy. 
Osłabiony i wycieńczony ptak wylądował w okolicach torów 
kolei nadzalewowej i tam właśnie natknęli się na niego tu-
ryści. Dzięki ich błyskawicznej i sprawnej reakcji, życzliwej 
pomocy leśniczego i wsparcia pracowników Ośrodka Reha-
bilitacji Zwierząt bielik został ocalony.
Aktualnie  bielik znajduje się w Jelonkach gdzie pod opieką 
weterynarza dochodzi do zdrowia. (JK)

Działanie jest kontynuacją 
działań zalesieniowych 
realizowanych w ramach 
PROW 2004–2006 oraz 
PROW 2007–2013.
Beneficjentami działania 
zalesieniowego mogą być 
rolnicy oraz jednostki sa-
morządu terytorialnego, 
jednostki organizacyjne 
gmin, powiatów oraz woje-

wództw, będące właściciela-
mi gruntów, które mają być 
zalesione.
Pomoc będzie przyznawana 
do powierzchni nie większej 
niż 20 ha w całym okresie 
programowania. Warun-
kiem uzyskania wsparcia na 
zalesienie jest m. in. prze-
znaczenie gruntów do zale-
sienia w miejscowym planie 

zagospodarowania prze-
strzennego oraz opracowa-
nie planu zalesienia, który 
zawiera m.in. informacje 
dotyczące składu gatunko-
wego zalesień, odległości 
między sadzonkami drzew 
i krzewów (więźby), liczby 
sadzonek na hektar oraz 
formy zmieszania gatunków 
drzew i krzewów.

Nabór wniosków na zalesianie
Jeszcze do 17 sierpnia można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie. 
Wsparcie przyznawane jest w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów le-
śnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Pomoc w ramach działania 
„Inwestycje w rozwój ob-
szarów leśnych i poprawę 
żywotności lasów” udziela-
na jest w formie: wsparcia 
na zalesienie stanowiącego 
jednorazową, zryczałtowa-
ną płatność z tytułu ponie-
sionych kosztów , premii 
pielęgnacyjnej stanowiącej 
zryczałtowaną płatność 
z tytułu poniesionych kosz-
tów i premii zalesieniowej 
stanowiącej zryczałtowaną 
płatność z tytułu pokrycia 
kosztów utraconych do-
chodów z działalności rol-
niczej 
(GB)

Osłabiony bielik 
został uratowany
Turyści przekazali leśnikom wycieńczonego bielika, którego znaleźli podczas space-
ru po lesie. Ptak znajduje się teraz pod opieką weterynarza i dochodzi do zdrowia.

Na terenie Nadleśnictwa Elbląg gniazduje spora 
liczba bielików. W lasach nadleśnictwa istnieje aż 
16 stref ochronnych wokół ich gniazd. W takich 
strefach leśnicy nie wykonują żadnych zabiegów go-
spodarczych, dzięki czemu ptaki znajdują dogodne 
warunki do rozmnażania się i życia.
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W Nadleśnictwie Spy-
chowo  zorganizowano 
Święto Mazurskiej Dłu-
banki.

Organizowane przez 
Nadleśnictwo Spychowo 
warsztaty ekologiczno-hi-
storyczne to jedyna tego 
typu impreza w Polsce. 
Ich uczestnicy wykonują 
łodzie jednopienne przy 
użyciu nowoczesnych na-
rzędzi, takich jak pilarka 
łańcuchowa, jak i trady-
cyjnych cioseł, siekier, 
ośników i dłut.
W tegorocznych warszta-
tach udział wzięło osiem 
drużyn, którzy przybyli 
z okolic Torunia, Warsza-
wy, Suwałk, a nawet z Pod-
karpacia. Dłubało również 
Stowarzyszenie Nasze Ju-
tro Faryny, OSP Spychowo 
oraz Nadleśnictwo Strza-
łowo i Spychowo.
W tym roku po raz pierw-
szy, toruńska drużyna wy-
konała aż dwie dłubanki, 
z czego jedna wzorowana 
była oceanicznymi dłu-
bankami Indian z północ-
nozachodniego wybrzeża 
Ameryki Płn., a druga była 
wypalana ogniem prak-
tycznie bez zużycia na-
rzędzi. Była to prawdopo-
dobnie pierwsza w Polsce 
próba wykonania łodzi 
jednopiennej metodą wy-
palania ogniem. 

I gdyby Święto Mazurskiej 
Dłubanki trwało o jeden 
dzień dłużej, wówczas 
udałoby się ją skończyć. 
A tak na dokończenie prac 
poczeka do przyszłej edy-
cji.
Regaty wykonanych dłu-
banek zorganizowano na 
Jeziorze Spychowskim 
koło amfiteatru w Spycho-
wie. Jury oceniało nie tylko 
szybkość, ale także sposób 
wykonania dłubanki oraz 
technikę wiosłowania pa-
gajem na wodzie. W rega-
tach najszybszą dłubanką 
była łódź wykonana przez 
leśników z Nadleśnictwa 
Strzałowo. Najładniejszą 
dłubankę wykonała nato-
miast drużyna o nazwie 
„Projekt Chłop” spod 
Warszawy, zajmująca się 
rekonstrukcją chłopstwa 
z XVII w, która zrobiła 
również pokaz własno-
ręcznie wykonanego, zre-
konstruowanego sprzętu 
do dawnego rybołówstwa. 
Za styl machania pagajem 
nagrodzona została grupa 
„Synowie Jaćwieży” z Su-
wałk, która zajmuje się od-
twórstwem historycznym 
kultury Jaćwingów.
Warsztaty zostały dofinan-
sowane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Olsztynie.
(JK)

W Spychowie 
dłubali łodzie
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Pierwsze półrocze za nami. Od stycznia do czerwca 
br. zarejestrowano 7481 sztuk czyli o 2 proc. mniej niż 
w analogicznym okresie roku 2014 roku. Ta niewielka 
różnica to przede wszystkim zasługa czerwca, który 
pod względem sprzedaży jest absolutnie rekordowy. 
Tylko w tym miesiącu z placów dilerskich wyjechały 
2002 nowe ciągniki rolnicze. Dla porównania w naj-
lepszym w historii roku 2012 – 1885. 
– Zgodnie z przewidywaniami w czerwcu nastąpił 
znaczy wzrost sprzedaży nowych ciągników rolni-
czych. Jest to oczywiście związane z wypłatami za-
ległych środków w ramach PROW. Osoby, które nie 
skorzystały z wydłużonego do 30 września br. terminu 
na złożenie wniosków o wypłatę pomocy, realizowa-
ły rozpoczęte transakcje handlowe do końca czerwca. 
Następnej tak dobrej sprzedaży możemy się zatem 
spodziewać przed upływem kolejnego terminu, a więc 
we wrześniu, tuż przed wyborami parlamentarnymi – 
mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob. 

NEW HollAND ZNóW NA ToPiE

Czerwiec należał do marki New Holland. W tym mie-
siącu na niebiesko-biały traktor zdecydowało się 377 
nabywców, a więc o 53 proc. więcej niż w maju i 27 
proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. 
Na drugim miejscu ulokował się John Deere. Zareje-
strowano 342 ciągniki spod znaku jelenia, czyli o 121 
proc. więcej niż przed rokiem. Podium zamyka Zetor. 
W czerwcu z placów dilerskich wyjechało 225 czeskich 
traktorów, co w porównaniu z majem oznacza wzrost 
sprzedaży o blisko 20 proc., a w porównaniu z analo-
gicznym miesiącem roku 2014 o ponad 84 proc. Tuż 
za podium, z wynikiem 189 rejestracji, zameldował się 
Deutz-Fahr.

MAJoR ZDETRoNiZoWANy

Liderem wśród modeli nieoczekiwanie został John 
Deere 5085M. Zarejestrowano 43 takie ciągniki, a więc 
o 42 więcej niż przed dwunastoma miesiącami, kiedy 
ten model debiutował na rynku. Tuż za nowym lide-
rem ulokował się Zetor Major 80. W czerwcu sprze-
dano 40 sztuk popularnego Majora, a więc dokładnie 
tyle samo co w maju i o 16 jednostek więcej niż w ana-
logicznym okresie roku 2014. Na najniższym stopniu 
podium, z wynikiem 38 rejestracji, ulokował się New 
Holland T6.165. 

WiElKoPolSKA 
ZWięKSZA DySTANS

Po wyniku Wielkopolski widać, że tamtejsi rolnicy naj-
liczniej skorzystali z czerwcowego wsparcia w ramach 
PROW 2007-2013. W woj. wielkopolskim zarejestrowa-
no bowiem aż 459 nowych ciągników, czyli o 243 proc. 
więcej niż przed dwunastoma miesiącami. Co ciekawe, 
w tym samym czasie na Mazowszu nastąpił spadek sprze-
daży o blisko 7 proc. W sumie Mazowszanie zarejestro-
wali 294 sztuki, co dało im drugie miejsce w czerwcu. Po-
dium wśród regionów zamyka Lubelszczyzna. Na terenie 
tego województwa sprzedało się 245 nowych traktorów, 
a więc o 99 proc. więcej niż w czerwcu 2014 roku.

Ciągniki rolnicze - 
rekordowy czerwiec
W czerwcu sprzedaż ciągników rolniczych poszybowała w górę. Zarejestrowano 
2002 sztuki, a więc o 40 proc. więcej niż w maju i 51 proc. więcej niż przed dwu-
nastoma miesiącami. Tak dobrego czerwca nie było nawet w rekordowym 2012 
roku – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

W czerwcu zarejestrowa-
no 1421 nowych przyczep 
rolniczych, a więc o 72 
proc. więcej niż w maju 
i o 103 proc. więcej przed 
dwunastoma miesiąca-
mi. Od początku roku na 
drogi wyjechało już 4081 
sztuk – informuje agencja 
Martin & Jacob, monito-
rująca rynek rolniczy.

Od początku roku sprze-
daż przyczep sukcesywnie 
rosła. Wynik osiągnięty na 
koniec półrocza jest o 45 
proc. wyższy niż w ana-
logicznym okresie roku 
2014. Zapowiada się, że 
rok 2015 będzie rekordo-
wy pod względem sprze-
daży nowych przyczep. 
– W pierwszym półroczu 
2015 roku rolnicy wyjąt-
kowo chętnie inwestowali 

w przyczepy. Wydaje się, 
że w pierwszych miesią-
cach roku to brak środ-
ków na zakup ciągników 
powodował, że rolnicy fi-
nansowali zakup tańszego 
sprzętu z własnych fundu-
szy. Później na rynku po-
jawiło się wsparcie unijne 
w postaci dopłat obszaro-
wych i zaległego PROW. 
Wszystko to sprawiło, że 
każdy kolejny był dla pro-
ducentów przyczep lepszy 
od poprzedniego – mówi 
Mariusz Chrobot z firmy 
Martin & Jacob. 
Po raz kolejny najwięk-
szą sprzedaż miesięczną 
zanotował Pronar. Pro-
ducent z Narwi zareje-
strował w czerwcu 538 
nowych przyczep, co daje 
ponad 78 proc. więcej niż 

SPRZEDAż NoWyCH CiąGNiKóW 
RolNiCZyCH W CZERWCU 2015
(mierzona liczbą rejestracji)

Marka Liczba 
ciągników 
rolniczych 
w marcu

Udział 
rynkowy 

%

Zmiana 
proc. w 

stosunku 
do 2014 r. 
[Marz15-
Marz14]

NEW HOLLAND 377 18,83% 27,36%   

JOHN DEERE 342 17,08% 120,65%   

ZETOR 225 11,24% 84,43%   

DEUTZ-FAHR 189 9,44% 107,69%   

CASE IH 188 9,39% 80,77%   

KUBOTA 143 7,14% 6,72%   

CLAAS 96 4,80% 123,26%   

VALTRA 66 3,30% 50,00%   

MASSEY FERGUSON 61 3,05% 69,44%   

URSUS 47 2,35% 104,35%   

POZOSTAŁE 268 13,39% -3,25%   

2002 100,00% 51,09%   

Źródło: AgriTrac 2005-2015

Sprzedaż przyczep – to 
może być rekordowy rok

w maju i aż 109 proc. wię-
cej niż w roku ubiegłym, 
kiedy sprzedaż wynio-
sła 257 sztuk. Na miejsce 
drugie z miejsca trzeciego 
wrócił w tym miesiącu Me-
tal-Fach z 182 sprzedany-
mi sztukami i aż 130 proc. 
wzrostem sprzedaży w po-
równaniu z analogicznym 
okresem roku 2014. W po-
równaniu z majem sprze-
daż Metalfachu wzrosła 
tymczasem o 44 proc. Na 
ostatnie miejsce podium 
spadł w czerwcu Metal-
tech, który zarejestrował 
179 sztuk, a więc o 39 proc. 
więcej niż w maju i o 46 
proc. więcej niż przed 
dwunastoma miesiącami. 
Wciąż najpopularniejszym 
segmentem pozostaje prze-
dział ładowności 10-12 
ton. W czerwcu sprzedano 
aż 545 takich przyczepy, 
czyli o 270 sztuk więcej niż 
przed dwunastoma mie-
siącami. Wzrost sprzedaży 
w porównaniu z majem 
wynosi natomiast prawie 
82 proc. Drugie miejsce 
utrzymały w czerwcu przy-
czepy o ładowności 8000–
8999 kg, które zanotowały 
aż 126 proc. wzrost w po-
równaniu z analogicznym 

miesiącem poprzedniego 
roku (w czerwcu 2015 r. 
sprzedano 287 sztuk przy-
czep tej pojemności). Trze-
cie miejsce w zestawieniu 
najpopularniejszych ła-
downości zajmuje tonaż 
6–7 T z 241 sztukami zare-
jestrowanymi w czerwcu. 
W porównaniu z rokiem 
poprzednim w tym seg-
mencie sprzedano o 133 
przyczepy więcej.
W rejestracji przyczep na 
1 miejscu niezmiennie po-
zostaje woj. wielkopolskie. 
W czerwcu zarejestrowano 
tam 404 przyczepy, a więc 
prawie 4 razy więcej niż 
w roku ubiegłym (sprzedaż 
w czerwcu 2014 roku wy-
niosła bowiem 110 sztuk). 
Na miejscu drugim, tak jak 
w poprzednim miesiącu, 
znajduje się Lubelszczyzna, 
tym razem ze 176 sprzeda-
nymi sztukami. Wynik ten 
jest o 117 proc. wyższy od 
ubiegłorocznego. Ostat-
nie miejsce na podium 
zajmuje tym razem woj. 
mazowieckie, w którym 
w czerwcu sprzedano 137 
szt. (czyli o 96 proc. wię-
cej niż w maju  i o 75 proc. 
więcej niż w czerwcu 2014 
r.).  (MCH)

Marcin Chrobot
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy
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NOTOWANIA

Targowisko Buraki 
ćwikłowe 
młode
1.00 kg

Cebula
1.00 kg

Cebula 
młoda
1.00 kg

Fasola 
szpara-
gowa
1.00 kg

Jabłka
1.00 kg

Jaja
1 szt.

Kalafi or
1 szt.

Kapusta 
młoda
1 szt.Miejscowość

Chojnice 1,50-2,50 2,00-3,40 6,00-7,00 0,40-0,60 2,50 2,50

Dzierzgoń 2,00 3,50 0,50

Gdańsk 3,50 4,00 7,00 3,90-4,80 0,60-0,80 3,50 3,50

Kartuzy 3,50 8,00 3,00 3,50

Kościerzyna 2,20-2,50 2,00-2,50 6,00 0,60-0,80 2,50-3,00 2,50-3,50

Kwidzyn 1,50 3,00 0,60

Starogard 2,50 3,50 0,40-0,60 2,50 1,50

Tczew 3,00 3,00 2,50

Targowisko Seler
1.00 kg

Rzodkiewka
1 pęczek

Truskawki
1.00 kg

Czereśnie
1.00 kg

Maliny
1.00 kg

Porzeczka 
czarna
1.00 kg

Wiśnie
1.00 kgMiejscowość

Chojnice 8,00 1,50

Gdańsk 9,50 1,80 5,00-6,50 12,50 13,00 6,00

Kartuzy 3,50 8,00

Kościerzyna 5,50-6,50 1,50 3,00-3,50 8,00-12,00 12,00-13,00 6,00 8,00

Starogard 10,00 1,50 3,50

Tczew 5,00

Ceny targowiskowe w woj. pomorskim za okres od 13.07.2015 r. do 17.07.2015 r.

Targowisko Marchew 
młoda
1.00 kg

Ogórek 
długi
1.00 kg

Ogórek 
gruntowy
1.00 kg

Papryka
1.00 kg

Pietruszka
1.00 kg

Por
1.00 kgMiejscowość

Chojnice 3,00 2,50 4,00 9,00 8,00

Gdańsk 4,00 2,50 4,00 12,00 9,50

Kartuzy 2,50 4,50

Kościerzyna 2,00-2,50 2,00-2,20 3,00-3,90 7,90-9,80 8,00-10,00 4,90

Starogard 3,00 3,50 4,00 9,00 10,00

Tczew 3,00 5,00 7,00

Źr
ód

ło
: P

O
D

R 
G

da
ńś

k

ex
pr

es
sr

ol
ni

cz
y.p

l
pr

ze
gl

ąd
aj

 
ar

ch
iw

al
ne

 n
um

er
y 

na
Tam warto być! • 02.09.2015

 Konferencja “Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych 
w 2013 r. na bazie rachunkowości rolnej PL FADN oraz bieżąca 
analiza sektora rolnego” 
- Gdańsk

• 03.09.2015 Dzień Ziemniaka
- Lubań (koło Kościerzyny)

• 08.09.2015 Konferencja „PROW 
na okres fi nansowania 2014-2020”
-Słupsk

• 10.09.2015 Dzień Kukurydzy
-Lubań (koło Kościerzyny)

• 12-13.09.2015 
XX Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie
- Bolesławowo (koło Skarszew)

XXI Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne w Starym Polu
- Stare Pole (w pobliżu Malborka)

• 14.09.2015 Konferencja „“Sytuacja dochodowa gospodarstw 
rolnych w 2013 r. na bazie rachunkowości rolnej PL FADN oraz bieżąca 
analiza sektora rolnego” 
- Gdańsk



aktualności


