SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH
Wójt Gminy Żmudź informuje rolników, iż w Systemie Monitoringu
Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Upraw Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach opublikowany został 7 raport, w
którym poszerzono listę upraw zagrożonych suszą.
Gleby kategorii I (gleby bardzo lekkie) dla następujących upraw:
- zboża jare,
- zboża ozime
- kukurydza na ziarno i na kiszonkę,
- rzepak i rzepik,
- warzywa gruntowe,
- krzewy owocowe,
- truskawki,
- roślin strączkowe
oraz gleby kategorii II (gleby lekkie) dla następujących upraw:
- rzepak i rzepik
- kukurydza na ziarno i na kiszonkę,
- zboża jare,
- krzewy owocowe,
- rośliny strączkowe.
W związku z powyższym rolnicy posiadający w/w uprawy mogą
składać wnioski o oszacowanie strat wraz z oświadczeniem
i wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019 do Urzędu Gminy
Żmudź. Komisja dokonuje szacowania strat podczas lustracji
w terenie. Jednocześnie informujemy, że Komisja szacuje szkody
w uprawach rolnych, na których nie dokonano zbioru plonu.
Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
informuje, iż według Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej
występuje ona w uprawach zbóż jarych, kukurydzy na ziarno,
kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku i krzewów owocowych na
kategorii gleby I czyli bardzo podatnej na suszę takiej jak: piasek
luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo
gliniasty pylasty oraz rzepaku i rzepiku na kategorii gleby II czyli
podatnej na suszę takiej jak: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty
lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniany mocny
pylasty.

Kategorię gleby na danej działce można sprawdzić w Systemie
Monitoringu Suszy klikając zakładkę mapa kategorii glebowych. Gdy
pojawi się mapa Polski, należy kliknąć województwo Lubelskie, dalej
klikając do momentu pojawienia się gminy oraz szukanej
miejscowości wraz numerami działek, gdzie kolorami są oznaczone
kategorie glebowe.
Wnioski o szacowanie strat wraz z wnioskiem o przyznanie
płatności na rok 2019 można składać w Urzędzie Gminy Żmudź
pok. nr 14 w godzinach 700 - 1500.

