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488 milionów z³ na suszê
A Suszow¹ pomoc dostan¹ tylko te gospodarstwa,
które odczu³y straty w ostatnich latach

Rz¹d og³osi³ we wtorek, ¿e
przesz³o milion hektarów
uprawwkrajuucierpia³owsku-
teksuszy.Stratyodczu³oblisko
sto tysiêcygospodarstw.Napo-
moc dla nich rz¹d przeznaczy³
488 milionów z³otych. 450 mi-
lionów tej sumy zostanie wy-
dane na pomoc bezpoœredni¹.
Wg ministra rolnictwa dostan¹
je tylko tegospodarstwa,wktó-
rych straty przekrocz¹ 30 pro-
cent œrednich dochodów
z ostatnich lat.

Jednoczeœnie poinformo-
wano, ¿e na hektar sadów
i krzewów owocowych przy-
padnie800z³pomocy finanso-

wej, a dla innych upraw - 400
z³. Rolnicy jednak musz¹ spe³-
niaæ jedenwarunek:musieli siê
ubezpieczyæ w tym roku przy-
najmniej od jednego zagro¿e-
nia pogodowego.

Pomoc rz¹dowa ma tak¿e
dotyczyæ kredytów preferen-
cyjnych oraz ulgi lub przesu-
niêcia p³atnoœci na rzecz KRUS
lubAgencjiNieruchomoœciRol-
nych Skarbu Pañstwa, a tak¿e
ulg podatkowych.

W tym roku susza najbar-
dziej dotknê³a województwa:
mazowieckie, lubelskie, wiel-
kopolskie i podlaskie. Tam ju¿
trwaj¹ szacunkiszkód,awpaŸ-
dzierniku rozpocznie siê wy-
p³ata odszkodowañ. Jedno-
czeœnie przyspieszona bêdzie
równie¿ wyp³ata corocznych
dop³at unijnych, z których ko-
rzysta wiêkszoœæ rolników.

Rz¹dniezdecydowa³siêna-
tomiast na og³oszenie stanu
klêski ¿ywio³owej, bo obecnie
niemaproblemówzzaopatrze-
niem w ¿ywnoœæ.

Tymczasem krytycy rz¹du
twierdz¹, ¿e og³oszenie stanu
klêski ¿ywio³owej w wyniku
suszy pozwoli³oby lepiej osza-
cowaæ straty w rolnictwie, bo
ichzdaniemsusz¹dotkniêci s¹
wszyscy,apomoc rz¹dow¹do-
stan¹ tylko wybrani. Na doda-
tek wsparcie finansowe trafi
g³ównie do gospodarstw pro-
wadz¹cych produkcjê roœlinn¹
-wszczególnoœci tychuprawia-
j¹cychzbo¿a jare,wktórychsu-
sza wyrz¹dzi³a najwiêksze
szkody.

Utrzymuj¹cy siê stan suszy
powoduje, ¿e zagro¿one s¹
uprawy kolejnych gatunków
owoców i warzyw. a ¹
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Susza

b W Pomorskiem rolnicy w tym roku za bardzo nie odczuli suszy. Plony zbó¿ s¹ zadowalaj¹ce, bo
opady deszczu by³y wtedy, kiedy ziemia potrzebowa³a wody, i w porê siê zakoñczy³y
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A Straty musz¹ jednak przekroczyæ 30 procent
œrednich dochodów gospodarstwa

Bie¿¹ce informacje gospodarcze, porady ekspertów na temat prawa pracyi inne
oraz prezentacje firm z regionu znajdziesz na
www.strefabiznesu.pl
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Centrala Nasienna „ZIELENIN”
83-400 Koœcierzyna, ul. Przemys³owa 7

www.zielenin.com, e-mail: biuro@zielenin.com
tel. kom.+48 601 423 995, 603 053 108

tel. 58 686 38 57, 58 686 30 03

W naszej ofercie jesieñ 2015

Centrala Nasienna „Zielenin” powsta³a w 2001 roku. G³ównym kierunkiem naszej 
dzia³alnoœci jest produkcja kwali!kowanego materia³u siewnego zbó¿, traw oraz 
sadzeniaków ziemniaka.
Zajmujemy siê równie¿ produkcj¹ nasion str¹czkowych, mieszanek trawnikowych 
i pastewnych oraz pozosta³ych nasion rolniczych. Nasza !rma kontynuuje 60-letni¹ 
tradycjê wspó³pracy z rolnikami Pomorza i ca³ej Polski w zakresie produkcji oraz wymiany 
materia³u siewnego. Wszyscy wiemy, ¿e kwali!kowane nasiona s¹ podstaw¹ dobrych 
plonów i sukcesów.

Pszenica ozima:
Jantarka, Legenda, Ostka Strzelecka

Pszen¿yto ozime:

Algoso, Borowik, Borwo, Fredro, Remiko, Tomko, Twingo

¯yto:

Dañkowskie Diament, Dañkowskie Rubin, Tur

Ponadto oferujemy:

œrodki ochrony roœlin, nawozy mineralne, sprzêt ogrodniczy, drzewa, 
krzewy, roœliny ozdobne, karmy i suplementy dla go³êbi, zbo¿a paszowe.

Centrala Nasienna „Zielenin”
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W tym roku do¿ynki woje-
wódzkie wPomorskiem odbê-
d¹ siê w Swo³owie w gminie
S³upsk. Bêd¹ po³¹czone z do-
¿ynkami powiatowymi w po-
wiecie s³upskim i do¿ynkami
gminnymi w gminie S³upsk.

Rozpoczn¹ siê o godz. 11
od mszy œwiêtej, która bêdzie
celebrowanawkoœcielewSwo-
³owie. PóŸniej do¿ynkowy ko-
rowód pomaszeruje na plac
wnowejczêœciMuzeumKultu-
ryLudowejPomorza,gdzieod-
bêd¹ siê pozosta³e czêœci pro-
gramu do¿ynek.

Czêœæ artystyczna ma byæ
bogata i ciekawa dla ka¿dego,
niezale¿nie od wieku i miejsca
zamieszkania. Organizato-
rzyzaprosiliZespó³Pieœni iTañ-
caBytóworazukraiñskiZespó³
Pieœni i Tañca Witrohon z Bia-
³ego Boru. W roli gwiazdy wy-

st¹pi zespó³ThePostman,czy-
li polscy Beatlesi z Polkowic,
którzygraj¹przebojeBeatlesów
orazpolskichwykonawcówery
bigbitu.

W Barzkowicach do¿ynki
województwa zachodniopo-
morskiego zaczn¹ siê o godz.
10. Rozpocznie je msza œwiêta
dziêkczynna za zebrane plony.

Potem bêd¹: ceremonia³ do-
¿ynkowy,prezentacjawieñców
i konkurs na naj³adniejszy, Po-
kazZwierz¹tHodowlanychpo-
³¹czony z wystawami byd³a

mlecznego, miêsnego, trzody
chlewnej, ptaków hodowla-
nych iozdobnychorazkrólików
i koni hodowlanych. Bêd¹ tak-
¿e zawody jeŸdzieckie w sko-

kach,prezentacjechampionów
iwicechampionówwystaw,po-
lowe pokazy pracy sprzêtu rol-
niczego, konkurs M³odego Ho-
dowcy, og³oszenie wyników
konkursów iwrêczenienagród
oraz przegl¹d kapel ludowych.

Do¿ynki bêd¹ czêœci¹
Barzkowickich Targów Rol-
nych, tradycyjnieorganizowa-
nych w drugi weekend wrzeœ-
nia, czyli 11-13, przez Zachod-
niopomorski Oœrodek Doradz-
twa Rolniczego.

Targi rozpoczn¹ siê w pi¹-
tek,11wrzeœnia,ogodz.9,a ich
oficjalne otwarcie nast¹pi
o godz. 15. W tym dniu roz-
strzygniêty zostanie plebiscyt
na najprê¿niej dzia³aj¹ce i naj-
sympatyczniejszeKo³oGospo-
dyñWiejskich.Wsobotêbêdzie
mo¿na zobaczyæ prezentacje
iwycenêbyd³anaringu.Dorad-
cy bêd¹ udzielaæ porad, infor-
macji, rozdawaæ broszury. Bê-
dzie prezentacja firm wysta-
wienniczych oraz kolekcji wa-
rzyw i kwiatów. a
WSPÓ£PRACA (BOG)
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Do¿ynki

b Sta³ym elementem do¿ynek jest wystawa wieñców do¿ynkowych, W Swo³owie bêd¹ dupuszczone tylko wieñce klasyczne
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Wojewódzkie œwiêtowanie
A Wojewódzkie do¿ynki w Pomorskiem w tym
roku odbêd¹ siê 13 wrzeœnia w Swo³owie

A W województwie zachodniopomorskim do¿ynki
zaplanowano te¿ 1 3 wrzeœnia w Barzkowicach
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Przekroczyli limity
A 63,5 tysi¹ca gospodarstw przekroczy³o w Polsce limity mlec zne
A £¹czna kara dla kraju wynosi prawie 660 milionów z³otych

Wiêkszoœægospodarstwniebê-
dzie obci¹¿ana dodatkowymi
odsetkami. Nie gro¿¹ one te¿
przetwórcom oraz gospodar-
stwom, które nie przekroczy³y
limitupomocydeminimis,czy-
li 16 tysiêcy euro na gospodar-
stwo w ci¹gu 3 lat.

Oko³o jedna trzecia gospo-
darstw, które przekroczy³y li-
mity, bêdzie wnosiæ op³aty
w wysokoœci do tysi¹ca z³o-
tych.Kolejnych trzydzieœcipro-
cent w przedziale od tysi¹ca
dopiêciu tysiêcyz³otych.Jede-
nastu producentów musi jed-
nak zap³aciæ ponad milion z³o-
tych.

Jakobliczyæratê
Pierwsz¹ ratêzaprzekroczenie
kwot nale¿y zap³aciæ do koñca
wrzeœnia.Stosownedokumen-
ty rolnicymusz¹ sk³adaædood-

dzia³ów Agencji Rynku Rolne-
go. Do wniosku powinny byæ
do³¹czone dodatkowe oœwiad-
czeniaowykorzystaniupomo-
cy de minimis. Na stronie ARR
jest kalkulator, który umo¿liwi
policzenie wykorzystanej po-
mocy de minimis i obliczenie
potencjalnych rat.

Doczegos³u¿ydeminimis
Z pomocy de minimis bêdzie
pokryte oprocentowanie rat.
Je¿eli oka¿e siê, ¿e œrodków
w ramach pomocy de minimis
niewystarczy, tozak³adasiê,¿e
rolnik zaproponuje wy¿sz¹
wp³atê pierwszej raty. Zgodnie
z unijnymi przepisami pierw-
sza rata nie mo¿e byæ mniejsza

ni¿1/3ca³oœcikary,drugawpo-
³¹czeniuzpierwsz¹ -niemniej-
sza ni¿ 2/3 kwoty kary.

ARR zakoñczy³a ju¿ wysy-
³anie decyzji w sprawie op³at
za przekroczenie indywidual-
nych limitów produkcji mleka.
Dostawcaznazatem wysokoœæ
kary. Je¿eli nie wykorzysta³ li-
mitudeminimis,mo¿eubiegaæ
siê o roz³o¿enie tej op³aty
na trzy raty. P³atne s¹ one
do koñca wrzeœnia 2015, 2016
i 2017 roku.

Ostatni rok limitów
W roku kwotowym 2014/2015
skupiono w Polsce 10 mld 505
mln kg mleka, czyli krajowa
kwota dostaw zosta³a przekro-
czonao580,3mlnkg, toznaczy
o5,85 proc. Kara dla Polski wy-
nosi161,5mlneurokary, to jest
oko³o 660 mln z³. By³ to ostat-
ni rok limitowania produkcji
mleka.Od1kwietniabie¿¹cego
rokuniema ju¿wUniiEuropej-
skiej ograniczeñ w wytwarza-
niu tego surowca przez jego
producentów.

Systemlimitowaniaproduk-
cji mleka funkcjonowa³ w UE
odrokukwotowego1985/1986.
Przesta³obowi¹zywaæzdniem
31 marca tego roku.

Jakabêdzieprzysz³oœæ
Wed³ugprognozKomisjiEuro-
pejskiej po zniesieniu kwo-
towania wzrost produkcji mle-
ka nast¹pi przede wszystkim
w tych krajach, które w ostat-
nim czasie zwiêkszy³y wydat-
nie pog³owie krów mlecznych,
takich jak: Irlandia, Holandia
i Niemcy. Wed³ug ekspertów
kary w ca³ej Europie bêd¹ mu-
sieli zap³aciæg³ównieci rolnicy,
którzy nastawieni s¹ na pro-
dukcjê towarow¹ i ju¿ wczeœ-
niej przygotowywali siê do te-
gorocznego zniesienia kwot.
W przysz³oœci to jednak oni
mog¹ przede wszystkim od-
nieœæsukceshandlowy i rozwi-
n¹æ swoje gospodarstwa, jeœli
naucz¹ siê, jak rozwin¹æ rynek
sprzeda¿y swojego produktu,
bo konkurencja bêdzie ogrom-
na. a ¹
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Mleko

b Dobre krowy, które daj¹ du¿o mleka, od dawna s¹ drogie
i wymagaj¹ tak¿e dobrego karmienia
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System limitów
mlecznych siê

skoñczy³, ale trzeba
zap³aciæ za jego
przekroczenia
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