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Uprzejmie informuję, w trzynastym okresie raportowania, tj. od 21 lipca do 20
września 2018 roku, opublikowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w
Puławach, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej w uprawach ziemniaków (w 36 gminach )
raz buraków cukrowych w 3 gminach. Zagrożenie suszą rolniczą w województwie warmińsko
– mazurskim w tych uprawach odnotowano w następujących gminach:
ziemniaki w powiatach:
 braniewskim ( gminy: Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta)
 działdowskim ( gminy: Działdowo, Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno)
 elbląskim ( gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo,
Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko)
 iławskim ( gminy: Iława, Lubawa, Susz, Zalewo)
 lidzbarskim ( gmina Orneta)
 nowomiejskim ( gminy: Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Biskupiec, Grodziczno)
 ostródzkim ( gminy: Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda).
Zagrożenie suszą rolniczą w uprawach buraków cukrowych stwierdzono w gminach:
Kurzętnik, Biskupiec ( pow. nowomiejski) oraz Kisielice ( pow. iławski).
W związku z powyższym proszę o doszacowanie szkód w tych uprawach.
W przypadku wcześniej sporządzonych protokołów, należy po uwzględnieniu tych upraw
sporządzić korektę protokołu, załączając 2 egzemplarze dotychczas sporządzonych
protokołów w celu ich wycofania z obiegu.
W związku z zapytaniami członków komisji, jak też i rolników, dotyczącymi
możliwości szacowania obecnie szkód w użytkach zielonych lub trawach na gruntach ornych,
informuję, zakładając, że jeżeli komisja oszacowałaby szkody pod koniec września br., a więc
w III pokosie, nawet przy założeniu, że straty wyniosą 100 %, w przypadku łąk trójkośnych,
jeżeli III pokos byłby całkowicie zniszczony ( w 100%), to w odniesieniu do plonu
całorocznego, straty w łąkach w momencie lustracji mogłyby wynieść maksymalnie 20%.
Taki poziom szkód nie uprawnia do uzyskania pomocy finansowej do 1 ha. Aktualnie więc
nie można szacować szkód w II pokosie.
Nadmieniam, że komisja może ocenić jedynie straty, które może oszacować w
momencie lustracji. Nie może brać pod uwagę, poprzednich pokosów, ponieważ zostały one
zebrane wcześniej.
Jednocześnie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o
wydłużeniu do 31 października 2018 r. terminu przyjmowania wniosków o przyznanie
pomocy dla rolników poszkodowanych w związku z suszą. Pierwotnie wnioski producentów,
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w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach
rolnych
spowodowane
wystąpieniem suszy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogły być przyjmowane do 28
września br.
Do 31 października br. został wydłużony także termin składania wniosków dla
rolników w gospodarstwach których tegoroczna susza spowodowała straty w uprawach,
w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc.
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