Węgorzewo, 09.03.2020 r.
PZDR WĘGORZEWO

Dot. Informacji Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego z realizacji zadań w 2020 roku w
zakresie doradztwa rolniczego.

W 2019 działalność PZDR Węgorzewo obejmowała pełen zakres rolnictwa, od promocji, działalności
upowszechnieniowej, komercyjnej, doradczej po informacyjną.
O działalności najlepiej informują liczby, w związku z tym sytuacja przedstawia się następująco:
Główny doradca Kinga Latosińska / Kierownik PZDR Węgorzewo
(dodatkowo opieka nad gminą Pozezdrze)
Szkolenia z zakresu:
1. Technologia uprawy rzepaku z uwzględnieniem: Wpływ agrotechniki i ochrony roślin na
plonowanie rzepaku ozimego;
2. Rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw
rolnych: Bioasekuracja w gospodarstwach rolnych;
3. Ubieganie się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych:
4. Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019 roku. Wypełnianie
wniosków o przyznawanie płatności w formie elektronicznej
5. Stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowla oraz przetwórstwo rolno-spożywcze,
6. Nowe technologie produkcji roślinnej: Nowe rozwiązania technologiczne w uprawie roślin w tym
zasad prawidłowego nawożenia ze szczególnym uwzględnieniem badania zasobności gleby i
wapnowania

W PZDR Węgorzewo jest prowadzony monitoring agrofagów na rzepaku ozimym, została założona na
nim również demonstracja polowa. Pozwoliła ona na obserwacje plonowania, nawożenia oraz
agrotechniki w obserwowanej uprawie polowej.
Opracowane zostały:
1. Premia dla młodych rolników-1 wniosek o pomoc (podpisana umowa) oraz 1 wniosek o płatność;
2. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych , 1 wniosek o przyznanie pomocy (zakończony odmową pomocy),
3. Inwestycje na Natura 2000 - 1 wniosek o przyznanie pomocy;
4. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 7 nowych planów;
5. Rolnictwo ekologiczne -3 nowe plany,
6. Wnioski o dopłaty bezpośrednie 104;
7. wniosek kontynuacyjny RŚ-K + wniosek obszarowy 23;
8. wniosek kontynuacyjny RE + wniosek obszarowy 22,
9.Wnioski zgłoszeniowe do systemu rolnictwa ekologicznego - 3;
10. Plan nawożenia azotem - 4
Inne wnioski wynikające z bieżącej pracy, pisma urzędowe i szeroko rozumiana pomoc rolnikom,
Dodatkowo prowadzona rachunkowość FADN w 14 gospodarstwach i ewidencja VAT w 8
gospodarstwach rolnych
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Główny Doradca Krzysztof Bartnik- gmina Budry
1. Demonstracja polowa na jęczmieniu jarym:
Tematem demonstracji był wpływ agrotechniki i ochrony roślin na plonowanie jęczmienia jarego
Radek. Miała ona na celu upowszechnienie prawidłowej technologii uprawy uwzględniającej zasady
integrowanej ochrony roślin na jakość i wysokość plonu. Poprzez dobór zalecanej odmiany Radek i
przy uwzględnieniu integrowanej ochrony jęczmienia jarego uzyskano plon wyższy o 3 dt od odmiany
kontrolnej. Na plonowanie duży wpływ miały warunki pogodowe. Dostateczna ilość opadów przy tym
samym nawożeniu i ochronie sprzyjała lepszemu plonowaniu odmiany Radek zalecanej do uprawy w
województwie warmińsko-mazurskim.
Szkolenia z zakresu:
1. Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019 roku. Wypełnianie
wniosków o przyznanie płatności w formie elektronicznej.
2. Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020
3. Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i
ramowa dyrektywa wodna.
4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
5. Rachunkowość w gospodarstwach rolnych.
W roku 2019 zostały opracowane:
1. 62 wnioski o płatności bezpośrednie,
2. 20 wniosków kontynuacyjnych rolnośrodowisko-klimatycznych,
3. 3 nowe plany PRSK,
4. 5 nowych planów RE
5. 8 wniosków kontynuacyjnych
Dodatkowo prowadzona rachunkowość FADN w 8 gospodarstwach i ewidencja VAT w 2
gospodarstwach.
Inne wnioski wynikające z bieżącej pracy, pisma urzędowe i szeroko rozumiana pomoc rolnikom

Doradca – Justyna Nowa; Gmina Węgorzewo
1. Demonstracja polowa na pszenżycie ozimym
Tematem demonstracji był wpływ agrotechniki i ochrony roślin na planowanie pszenżyta ozimego ze
szczególnym uwzględnieniem doboru odmian z listy zalecanej do uprawy w województwie
warmińsko-mazurskim, na plonowanie pszenżyta ozimego Probus Miała ona na celu
upowszechnienie wpływu agrotechniki i ochrony roślin prawidłowej technologii uwzględniającej
zasady integrowanej ochrony roślin i wpływ na jakość i wysokość plonu. Poprzez dobór zalecanej
odmiany Probus i przy uwzględnieniu integrowanej ochrony pszenżyta ozimego uzyskano plon wyższy
o 3,0 dt od odmiany kontrolnej Twingo. Obie odmiany uzyskały plon dobry i większy od
ubiegłorocznego jednak obniżony z racji suszy.
Szkolenia z zakresu:
1.Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019roku.Wypełnianie wniosków
o przyznanie płatności w formie elektronicznej.
2.Produkcja roślin bobowatych, w tym soi, ekonomiczne aspekty uprawy.
3.Produkty lokalne i regionalne w krótkich łańcuchach dostaw żywności, w tym sprzedaż
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bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność MLO, rolniczy handel detaliczny.
4.Dostosowanie technologii produkcji roślinnej do zmian klimatycznych: agrotechnika w warunkach
suszy lub nadmiernego uwilgotnienia gleby oraz prawidłowe zasady nawożenia, badania zasobności
gleb, wapnowania.
5.Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym.
W roku 2019 opracowano:
61 wniosków o dopłaty bezpośrednie,
1 nowy plan PRŚK,
2 wnioski kontynuacyjne PRŚK,
3 nowe plany RE,
1wniosek kontynuacyjny RE
1 wniosek z biznesplanem na Premie Młodego Rolnika.
Inne wnioski wynikające z bieżącej pracy, pisma urzędowe i szeroko rozumiana pomoc rolnikom,
Dodatkowo prowadzona jest ewidencja VAT w 2 gospodarstwach.

W roku 2019 nasze tereny ponownie dotknął Afrykański Pomór Świń (ASF), prowadziliśmy
szeroko pojęta działalność informacyjną w tym zakresie. Susza była ograniczona występowaniemsporządzonych zostało kilka protokołów, a także wystąpiło gradobicie i huragan, gdzie w kilku
przypadkach również szacowaliśmy straty. Jeden przypadek szacowania przymrozków wiosennych w
aronii
Ogólna liczba porad, konsultacji w biurze i podczas wizyt terenowych w roku 2019 wyniosła
1741.Organizowaliśmy wystawy rolnicze, zgłaszaliśmy rolników do konkursów, pisaliśmy meldunki
żniwne, artykuły rolnicze i kształciliśmy się w kierunku rolnictwa.
Praca w rolnictwie niesie ze sobą ciągłe zmiany, konieczność dokształcania. Często jesteśmy 1
linią wsparcia merytorycznego jak i psychicznego w kłopotach rolnika. Dzisiejszy rolnik zmaga się z
wieloma problemami i niestety nie ubywa ich, a nowe dochodzą. Ogrom kontroli, wymogów
zniechęca, wywołuje fustracje, emocje i nerwy. Główną rolę przeważnie gra czynnik finansowy. Nasza
praca jest zawsze bardzo intensywna i z pełnym zaangażowaniem. Czas wolny jest towarem
deficytowym.

