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Przedłużajaca się zima wpłynie na tegoroczne uprawy i plon

Co z tą wiosną?
Rolnicy zdenerwowani opóźnieniem wiosny,
mają powody do zmartwień. Leżący na
oziminach śnieg uspokaja, ale tylko pozornie.
Jego długie zaleganie może przysporzyć
problemów. Możliwe nawet, że na uprawach
po stopnieniu pojawi się pleśń śniegowa, która
będzie miała wpływ na obsadę i plon roślin.
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Zagrożone są głównie pola
ze wczesnymi zasiewami.
Pleśń śniegowa atakuje
wszystkie zboża ozime, ale
żyto i jęczmień są szczególne
narażone.

Niebezpieczna
pleśń śniegowa

Nie oznacza to, że z pleśnią
śniegową nie spot ykamy się
w pszenicy czy pszenżycie. Mało
spostrzegawczy producenci dopiero z dużym opóźnieniem
mogą zobaczyć, że wypadły im
całe rzędy lub place roślin,
a w powstałych pustych miejscach pojawiły się chwasty. Nie
ma co się temu dziwić, sk oro
objawy pleśni śniegowej widoczne są tylko przez kilka dni.
Potem już tylko ogląda się straty wywołane przez grzyb Microdochium nivale (dawniej Fusarium nivale).
Gdy obserwujemy plantacje
w odpowiednim czasie, widać
rzędy lub place zamarłych roślin, pokryte białą lub jasno

różową grzybnią. Przez kilkanaście godzin grzybnia ta jest
na tyle obfita i widoczna, że
chore rośliny wyglądają jakby
były pokryte cienką warst wą
śniegu. Gdy pojawi się słońce
grzybnia znika. Wyraźnie wtedy można przyjrzeć się placom zamarłych pokrytych
grzybnią roślin, leżących płasko na powierzchni gleby . Po
pewnym czasie na martwych liściach pojawiają się też brunatne punkciki (perytecja) –
owocniki stadium workowego
grzyba. Można także na liściach zaobserwować łososiowej lub pomarańczowej barwy
sporodochia, na których tworzą się zarodniki stadium konidialnego. Niestety w tegorocznych uprawach ozimych,
panujące do tej pory warunki
pogodowe sprzyjają rozwojowi
tej groźniej choroby.

Żółknące liście
zbóż i traw

Następną chorobą „złego zimowania”, która też występuje na oziminach jest pałecznica zbóż i traw (Typhu-

Zgnilizna w rzepaku spowodowana przez szarą pleśń

Po stopnieniu śniegu mogą pojawić się w uprawach
choroby grzybowe. Place zamarłych roślin w pszenicy to
skutki wystąpienia pleśni śniegowej Fot. Marek Korbas (2)
la spp.) Najbardziej groźna
jest w uprawie jęczmienia,
ale spotyka się ją też w pszenżycie, życie i pszenicy. Porażone rośliny są osłabione, liście żółkną, więdną silnie porażone rośliny zamierają, a te
słabiej opanowane przez
sprawcę choroby mogą powoli się regenerować, ale to
opóźnia ich rozwój. Obecność choroby poznać można
po przetrwalnikach w postaci małych brązowych lub bursztynowych „grudek”, przypominających ziarenka piasku. Są one przyklejone do korzeni, pochew liściowych i zamarłych liści.

Rzepak
zagrożony zgnilizną

Uprawy rzepaku do tej pory
wyglądały dość dobrze, ale
tak długo zalegając y śnieg
może być powodem porażenia
rzepaku przez dwa grzyby
chorobotwórcze. Pierwszy to
Botrytis cinerea – sprawca
szarej pleśni. Drugi mniej
prawdopodobny, ale warunki
do jego rozwoju są doskonałe to Typhula spp. – sprawca
zgnilizny rzepaku. C horoby
powodowane przez te grzyby
wywołują gnicie roślin.
W przypadku szarej pleśni
może to doprowadzić do zamierania całych roślin. Chore rośliny pokrywać będzie
szara grzybnia. W przypadku
zgnilizny rzepaku ( Typhula
spp.) zniszczeniu ulegną liście,
a niekiedy część wierzchołka.

Na szczęście często bez uszkodzeń pozostaje szyja k orzeniowa i korzeń. Na szyjce korzeniowej znajdują się zawiązki pędów i dzięki temu
roślina może się zregenerować. Gdy zauważamy, że rośliny chorują, do walki z tymi
i innymi chorobami występującymi w tym samym czasie, warto rozważyć czy nie zastosować fungicydu. Można
rozważyć użycie jednego
z fungicydów zarejestrowanych do walki z chorobami na
początku wegetacja. Może to
być np. fungicyd zawierający
tiofanat metylowy, czy tę substancję np. z dodatkiem jednego z triazoli.

A jeśli
trzeba będzie zaorać?

Jest pytanie, co robić, gdy
będzie trzeba zlik widować
plantacje. Na zasiewy zbóż
jarych już pra wie nie ma
czasu, bo skończyły się terminy optymalne do sie wu
pszenicy, czy jęczmienia.
Ewentualnie można rozważyć siew kukurydzy. W tym
wypadku należy zwrócić
uwagę na stosowane przed
tym herbicydy. Jednak, gdy
wszyscy rolnicy będą siać
kukurydzę to jej cena, czy to
na biomasę albo na ziarno,
będzie niska. M oże warto,
zatem zastanowić się i wysiać
groch, łubin lub bobik. Może
to się opłaci, ale na pe wno
zostawi dobre stanowisk o
pod następny plon.

REKLAMA

zoanowicki@wp.pl

Marek Korbas, IOR–PIB
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WAPNO NAWOZOWE
NISKIE CENY

SZEROKI ASORTYMENT
www.wapno-nawozowe.com.pl

tel. 509-847-602
20713niwn-a-M

TYLKO U NAS KUPISZ

10% TANIEJ

ŁADOWARKĘ TELESKOPOWĄ
MINIAGRI 25.6

wysokość podnoszenia: 5,65 m
maksymalny udźwig: 2500 kg
moc silnika: 69 KM
Idealna do prac rolniczych

ZADZWOŃ: +48 664 270 680
Sprawdź naszą ofertę na: www.agroperfekt.pl
1113otpn-a -K
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Nowy obszar OSN

RY N K I RO L N E

Wykorzystywane w produkcji
rolniczej nawozy organiczne i
mineralne są źródłem składników pokarmowych dla
uprawianych roślin. Nadmierne lub niewłaściwe stosowanie jest źródłem strat finansowych oraz zanieczyszczenia ekosystemów wodnych. Dlatego podejmuje się
działania mające na celu
ograniczenie odpływu składników nawozowych, szczególnie azotu i fosforu do wód.
Zgodnie z Dyrektywą Azotanową, państwa członkowskie
UE mają obowiązek wyznaczenia tzw. obszarów szczególnie narażonych (OSN). Są
to takie obszary, gdzie środowisko wodne zostało już zanieczyszczone związkami azotu lub monitoring wskazuje,
że zawartość związków azotowych w tych wodach ma stałą
tendencje wzrostową – wyjaśnia Maria Jankowska, główny
specjalista Działu Systemów
Produkcji Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
Na obszarach OSN konieczne jest ograniczenie odpływu azotu do wód. Na podstawie ustawy Prawo wodne, przeprowadzona została
weryfikacja wyznaczonych
wód i obszarów OSN. Jest
ona elementem wdrażania
unijnej Dyrektywy Azotanowej. Na podstawie prowadzonej w województwie
warmińsko-mazurskim najnowszej weryfikacji znacząco zwiększono powierzchnię
OSN, która z 464 ha w latach 2008-2012 wzrosła do
12 619,69 ha na lata 20132016. Obszar OSN dotyczy
miejscowości: Swedrówka,
Kamionki, Banaszki, Biedaszki, Gałwuny, Gnatowo,
Jeżewo, Kolonia Gnatowo,
Marszewo, Dubliny, Gudziki, Kowalewo, Łankiejmy,
Płutniki, Równina Dolna,
Saduny, Warnikajmy – z powiatów bartoszyckiego, giżyckiego i kętrzyńskiego.
21 lutego 2013 r. opublikowano „Program działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych Doba i
Guber”. Program wszedł w
życie 7 marca 2013 r. Podejmowane działania polegają
na eliminowaniu błędów w
praktyce rolniczej poprzez

Niższe cenowy produktów

REKLAMA

wdrożenie środków zaradczych i obowiązują wszystkich, którzy prowadzą działalność rolniczą na OSN.
Przestrzeganie zasad Programu podlega kontroli przez
Inspekcję Ochrony Środowiska oraz ARiMR (w ramach wymogów wzajemnej
zgodności). Niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków podlega sankcjom.
Obowiązki osób, które prowadzą działalność na OSN:
1. Przestrzeganie ogólnych
zasad nawożenia określonych w rozporządzeniu
MRiRW w sprawie sposobu
stosowania nawozów oraz
prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.
2. Stosowanie się do dodatkowych wymagań dotyczących nawożenia określonych
w Programie. Nawożenie
stosuje się w okresach i warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w nich
składniki mineralne będą
wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód
powierzchniowych w stopniu
powodującym zagrożenie dla
wód. Program określa także:
– terminy stosowania nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych azotowych na poszczególnych typach użytków,
– warunki przechowywania
nawozów naturalnych oraz
sposób postępowania z odciekami,
– zasady nawożenia pól o
dużym nachyleniu,
– ograniczenia w nawożeniu
na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych lub
przykrytych śniegiem,
– dawki i sposoby nawożenia
gospodarstw o powierzchni
powyżej 100 ha, które powinny posiadać sporządzony
na podstawie bilansu azotu
plan nawozowy.
3. Obowiązek sprzedaży nadwyżek wyprodukowanych w
gospodarstwie nawozów naturalnych, prowadzenie dokumentacji zabiegów agrotechnicznych oraz zakaz lokalizacji wodopojów na zbiornikach i ciekach wodnych.
W-MODR w Olsztynie we
współpracy z wójtem gminy
lub burmistrzem oraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej będzie realizował zadania związane z
upowszechnianiem wśród
rolników wymogów obowiązujących na OSN. abc

Przedłużająca się zima będzie
miała duży wpływ na tegoroczne ceny płodów rolnych.
Zalegający śnieg z jednej strony chroni oziminy przed
uszkodzeniami mrozowymi,
z drugiej jednak strony zbyt
późna wiosna może wpłynąć
na niekorzystne skrócenie
okresu wegetacji i w rezultacie spadek plonów.
Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zanotował wyraźne spadki cen skupu większości zbóż w Polsce. Wyjątkiem jest owies paszowy, którego cena w marcu wzrosła
o 2,93 proc. z 632,11 do
651,16 zł/t.

Zboża paszowe
i konsumpcyjne tanieją

W przypadku pozostałych
zbóż po okresowych wahaniach cen,
notowania
z ostatnie-

go tygodnia marca przynoszą
wyraźną obniżkę w porównaniu do notowań zjego początku. Cena pszenic y konsumpcyjnej w skupie na k oniec
marca spadła do 999, 97 zł/t,
natomiast cena żyta konsumpcyjnego
obniżyła się
do 399,51 zł/t. Oznacza to, że
w zestawieniu z końcem lutego przedstawione ceny są niższe odpowiednio o 1,16 proc.
u pszenicy i o 4,48 proc. w przypadku żyta. W porównaniu do
roku 2012 uzyskiwane w skupie ceny pszenicy konsumpcyjnej są wyższe o 14,88 proc.,
natomiast w przypadku żyta
konsumpcyjnego niższe aż
o 27,19 proc.

W marcu w notowaniach cen
skupu zbóż paszowych nastąpiło dalsze obniżenie ich wartości. Średnie ceny skupu kukurydzy z poziomu 906,26
spadły do 872,72 zł/t, co oznacza spadek o 3,84 proc. Jest to
jednak cena o 8,36 proc. wyższa od notowanej rok wcześniej. W przypadku jęczmienia
paszowego obniżka średniej
ceny w skupie w marcu
z 834,25 do 821,26 zł/t oznacza
spadek o 1,58 proc. W porównaniu do końca marca ubiegłego roku jęczmień jest tańszy
o 0,35 proc.
Również na rynkach światowych obrotu zbożami odnotowano dalszy spadek cen zarówno
zbóż paszowych
jak i zbóż kon-

W marcu w skupie żywca wołowego ceny
ulegały dalszemu spadkowi z poziomu 6,43
do 6,27 zł/kg wagi żywej Fot. Anna Uranowska
REKLAMA
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Czy długa zima obniży
plon rzepaku?

Według opublikowanego
pod koniec marca rapor tu
Monitoring Agricultural Resources (MARS) stan przezimowania ozimin w krajach
Unii Europejskiej jest bardzo
doby a straty mrozowe dzięki
obfitym opadom śniegu nie
powinny być znaczne. Również według rapor tu Europejskiego Stowarzyszenia
Handlowców Zbożami, R yżem, Nasionami Oleistymi,
Tłuszczem i Innymi Produktami Rolnymi (COCERAL)
prognozy zbiorów rzepaku
w krajach Unii Europejskiej są
wyższe o 0,5 mln t w porównaniu do 2012 roku. W Polsce,
jako największym producencie rzepaku wśród nowych
krajów UE, COCERAL szacuje wzrost zbiorów rzepaku
o 0,3 mln t z 1,9 mln t w 2012
roku do 2,2 mln t w 2013
roku. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych prognozuje jednak, że przedłużająca się zima
i zaleganie warstwy śniegowej
może spowodować obniżenie
prognoz zbioru o 10-20 proc.
na skutek skrócenia okresu
wegetacji i zwiększenia podatności roślin na choroby ,
jak również strat powodowanych przez dziką zwierzynę
poszukującą pożywienia.
Na koniec marca cena skupu nasion rzepaku kształtowała się na poziomie 1 983 zł/t
i była o 23 zł niższa niż w lutym, co oznacz spadek o 1,16
proc. Natomiast porównanie
z ceną sprzed roku, która wynosiła 1 985 zł/t wykazuje
spadek tylko o 0,10 proc.

Bez zmian
w obrocie żywcem

---------------------------------------------Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 089 526 44 39, 089 526 82 29
tel./fax 089 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl
Oddział w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel./fax 087 520 30 31, 087 520 30 32
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl
6412otpn-a-S

sumpcyjnych. Wyjątek stanowi giełda nowojorska, na
której nie zanotowano wyraźnych zmian w notowaniach.

Ostatni miesiąc nie przyniósł zmian w tendencjach
cenowych w skupie mięsa
czerwonego – wołowin y
i wieprzowiny, jak i białego –
brojlerów i indyków. Ceny
żywca wieprzowego podlegały niewielkiemu, ale stałemu
wzrostowi z 5,24 do 5,38 zł/kg
3213otpn-a-G

GAZETA OLSZTYŃSKA

ŚRODA 10.04.2013

rolnicze abc

rolnych
masy ciepłej poubojowej.
W przeciągu miesiąca wzrost
wyniósł 1,67 proc., natomiast
w przeciągu roku cena wzrosła o 2,11 proc.
W marcu, po wahaniach
w skupie żywca wołowego ceny
ulegały dalszemu spadk owi
z poziomu 6,43 do 6,27 zł/kg
wagi żywej. J est to spad ek
w skali miesiąca o 2,44 proc.
Osiągnięta cena wołowiny jest
jednocześnie o 0,48 proc. niższa niż w tym samym okresie
roku 2012, gdu cena wynosiła
6,24 zł/kg wagi żywej.
Notowania średnich cen skupu żywca indyczego i kurzego
w marcu podlegały nie wielkiemu spadkowi. Z poziomu
5,60 zeszły do 5,57 zł/kg wagi
żywej, co oznacza spadek
o 0,56 proc. W porównaiu do
roku poprzedniego cena ta
jest jednak wyższa o 2,55 proc.
Natomiast w marcu w skupie
brojlerów odnotowano dalszy
wzrost z 3,94 do 4,04 zł/kg
wagi żywej. W okresie miesięcznym była to zatem cena
o 2,32 proc. wyższa
i o 7,85 proc. wyższa niż notowana w analogicznym okresie
poprzedniego roku.
Podobne jak w Polsce tendencje w obrocie żywcem
można było zaobserwować
na rynkach światowych.

DZIENNIK ELBLĄSKI

AKTUALNOŚCI
ARR organizuje imprezę dla dzieci
24. maja Oddział Terenowy
Agencji Rynku Rolnego
w Olsztynie zaprasza dzieci
ze szkolnych i przedszkolnych „zerówek” oraz klas IIII szkół podstawowych, do
udziału w imprezie sportowej. Druga edycja zabawy
odbędzie się na terenie
kompleksu sportowego ZSO
nr 3 w Olsztynie, przy
ul. Wańkowicza 1. Impreza
pod hasłem „Jem owoce,
piję mleko w życiu zajdę daleko” kierowana jest do
dzieci, które w szkołach

REKLAMA

i przedszkolach korzystają
z programów kształtujących
zdrowe nawyki żywieniowe
– „Szklanka mleka” i „Owo-

REKLAMA
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ce w szkole”. Rocznie w naszym regionie z „mleka” korzysta ponad 100 tys. dzieci
z około 600 szkół, a z „owoców” 39 tys. z 459 szkół.
Na uczestników czekają –
konkursy, rywalizacja sportowa, guizy i nagrody za
najlepszy doping. Rozstrzygnięty zostanie również
konkurs na plakat promujący zdrowy tryb odżywiania.
Zgłoszenia drużyn należy
przesłać do 17. maja. Więcej
informacji w OT ARR
w Olsztynie. au Fot. BSZ

-------------------------------------------------------------------------

5
Zajmujemy się eksportem bydła opasowego oraz rzeźnego do UE i krajów trzecich.
5
Nawiążemy współpracę z producentami bydła mięsnego. Posiadamy własny
specjalistyczny transport i zapewniamy odbiór bezpośrednio z gospodarstwa oraz
konkurencyjne ceny.
5
Oferujemy sprzedaż z dowozem do gospodarstwa cieląt rasy simentaler przeznaczonych
do dalszej hodowli.

Agrostar Sp. J.
A. Starownik

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

Kontakt:
tel. (81) 85-23-223 • 602 102 302 • 602 222 789
fax (81) 85-23-612
e-mail: agrostar@poczta.onet.pl

strona WWW: www.agrostar.info
31813ekwe-a-G

Stagnacja cen
artykułów mleczarskich

W marcu 2013 r. wzrost cen
w obrocie tłuszczem mlecznym i mlekiem w proszku na
rynku artykułów mleczarskich w Polsce uległ znacznemu spowolnieniu. W przypadku obrotu masłem k onfekcjonowanym cena wzrosła
z 14,43 na początku marca do
14,49 zł/kg na koniec miesiąca. Natomiast cena masła
w blokach w tym samym
okresie wzrosła z 12,94 do
13,22 zł/kg. Było to odpowiednio o 0,40 proc.
i 2,12 proc. więcej niż w lutym. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku
cena na masło konfekcjonowane spadła o 2,43 proc., natomiast na masło w blokach
wzrosła o 8,07 proc.
Ceny za pełne mleko w proszku uległy dalszemu obniżeniu. Za kg tego produktu na
koniec marca oferowano
12,18 zł, a więc o 0,54 proc.
mniej niż miesiąc wcześniej.
Natomiast za mleko odtluszczone w proszku na k oniec
marca płacono 10,84 zł/kg,
czyli o 0,55 proc. więcej niż
w lutym. W porównaniu do
końca marca 2012 roku mleko
pełne k osztowało
o 3,15 proc. więcej, a odtłuszczone aż o 18,69 proc. więcej.

31413ekwe-a-G
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PRODUKCJA ROŚLINNA

Nawozy dolistne w uprawach rolniczych

Jak dostarczyć roślinom niezbędne
Na polskim rynku dostępnych jest wiele nawozów płynnych
do dokarmiania dolistnego. Nawozy takie najlepiej stosować
w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju roślin, albo w czasie,
gdy dochodzi do stresu wywołanego na przykład suszą.
Agnieszka Sołtysiak, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W warunkach niekorzystnej
pogody następuje unieruchomienie składników mineralnych w glebie. Uniemożliwia to właściwe pobieranie

niezbędnych dla rozwoju roślin substancji odżywczych.
Taka sytuacja może wystąpić
również wówczas, gdy w glebie brakuje przyswajaln ych
form składników mineralnych lub istnieją nieprawidłowe proporcje między nimi

Charakterystyka rozpylanej cieczy w 8 klasach wielkości kropli

oraz gdy pH gleby jest nieodpowiednie. Wtedy uzasadnione jest stosowanie płynnych nawozów dolistnych,
które szybko uzupełnią deficyt składników mineralnych.
Dokarmianie dolistne nie zastępuje jednak na wożenia
podstawowego. Jest jedynie
jego uzupełnieniem potrzebnym zwłaszcza, gdy podczas
lustracji pola dostrzeżemy na
roślinach objawy niedoborów. Zachodzi wtedy potrzeba zasilenia roślin w niezbędne mikroelementy.

Mniejsze stężenie dla
starszych roślin

REKLAMA
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UZDATNIANIE WODY
SERWIS • DORADZTWO • WYKONAWSTWO

MAŁGORZATA
KAZIMIERCZAK
rok zał. 1994

Olsztyn
ul. Lubelska 25A
089 539 95 50
tel. 602-74-74-63
www.mk94.pl
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Do płynnych nawozów dolistnych zaliczamy wielosfkładnikowe nawozy mikroelementowe, mocznik oraz
siedmiowodny lub jednowodny siarczan magnezu.
Wieloskładnikowe nawozy
dolistne zawierają oprócz azotu, fosforu, potasu wszystkie
mikroelementy. Korygują
ujemne skutki jednostronnego nawożenia azotem, fosforem i potasem. Dużą zale tą
nawozów wieloskładnikowych jest możliwość mieszania ich z wodnym roztworem
mocznika oraz z licznymi
środkami ochrony roślin.
REKLAMA
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ul. Towarowa 9/13, 10-959 Olsztyn
tel. (89) 651 29 26, 667 579 993
www.ekologicznerolnictwo.pl
biuro@ekologicznerolnictwo.pl
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY:
1. Efektywne Mikroorganizmy do produkcji rolnej:
•zwiększają plony
•zmniejszają koszty nawożenia konwencjonalnego
•zwiększają ilość próchnicy i poprawiają strukturę gleby

Do dolistnego dokarmiania roślin stosuje się również
roztwór mocznika granulowanego o zawartości 46
proc. azotu. Rozt wór jest
znacznie delikatniejszy dla
roślin w porównaniu do innych nawozów azotowych,
ale pod warunkiem, że nie
przekracza dopuszczalnego
stężenia roztworu dla określonego gatunku i wieku roślin. Zbyt duże stężenie powoduje poparzenia i zamieranie roślin. Przy dużych stężeniach cieczy roboczej
w konsekwencji może dojść
do wypadnięcia nawet całych roślin. Podstawową zasadą jest to, że im roślina
młodsza tym można zastosować większe stężenie
mocznika. Przy trzykrotnym
dokarmianiu zbóż stężenie
wodnego roztworu mocznika nie powinno przekraczać
20 proc. w fazie krzewienia,
10 proc. w fazie strzelania
w źdźbło i w fazie kłoszenia
i po kłoszeniu 4-5 proc.
mocznika.
Siedmiowodny siarczan
magnezu zawiera 16 proc.
MgO i jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Łączenie tego na wozu z mocznikiem jest bardzo k orzystne,
ponieważ siarczan magnezu
chroni w dużym stopniu rośliny przed oparzeniem mocznikiem, zwłaszcza podczas
oprysków wykonywanych
przy niskiej wilgotności powietrza.

Woda powinna
być uzdatniona

Ciecz roboczą do dolistnego
dokarmiania roślin należy
przygotować bezpośrednio
przed jej zastosowaniem, aby
nie doszło do niepożądanych
reakcji chemicznych lub wytracania się poszczególn ych
składników. Należy również
REKLAMA

Stosowanie płynnych nawozów dolistnych szybko uzupełnia niedobory
składników mineralnych
Fot. Anna Uranowska

pamiętać, aby woda, którą
wykorzystuje się do przygotowania cieczy użytkowej była
uzdatniona. Efektem użycia
wody zawierającej duże ilości
soli wapnia, magnezu i innych metali jest osłabienie
skuteczności stosowanych nawozów dolistnych i środków
ochrony roślin.

Ważna kolejność
łączenia cieczy

Przy sporządzaniu cieczy
roboczej składającej się z różnych nawozów płynnych

w pierwszej kolejności należy
przygotować roztwór mocznika. Potem kolejno dodaje
się odważony siedmiowodny
siarczan magnezu i nawóz
mikroelementowy zgodnie
z zaleceniami zawartymi na
etykiecie. W końcu uzupełnia
się zbiornik wodą do żądanej
objętości.
Coraz częściej z zabiegiem
dokarmiania dolistnego stosuje
się także środki ochrony roślin
zwłaszcza, kiedy terminy dokarmiania pokrywają się z zabiegami ochronnymi. Mniejsza

--------------------------------------------------------------------------

GDZIE NAS
SZUKAĆ?
REDAKCJA
I REKLAMA

2. Efektywne Mikroorganizmy do produkcji zwierzęcej:
•poprawiają zdrowotność zwierząt
•zwiększają przyrosty masy
•likwidują uciążliwe odory
3. Nasiona, mieszanki traw z motylkowatymi, koniczyna,
soczewica i inne – konwencjonalne i ekologiczne
4. Biologiczne preparaty dolistne i doglebowe

Zapraszamy
do współpracy!
3013otpn-a -G

Anna
Uranowska
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl

rolnicze abc
Następne wydanie
8 maja 2013
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Nawozy dolistne do upraw rolniczych
Elwira
Wiśniewska

Podczas oprysku należy zwracać uwagę na:
– Najlepszy rezultat można uzyskać dokarmiając rośliny w fazie intensywnego wzrostu
i rozwoju. W przypadku zbóż – od początku
strzelania w źdźbło do wykłoszenia;
– Optymalną temperaturą, która spowoduje dobre przyswajanie składników mineralnych jest 12-20°C. Natomiast po przekroczeniu 25°C nie powinno się stosować
opryskiwania średniokroplistego. Grozi to
poparzeniem roślin oraz dużymi stratami
cieczy opryskowej przez gwałtowne jej odparowanie, zanim ta osiągnie cel;
– Oprysk nawozami dolistnymi należy wykonywać wieczorem, wczesnym rankiem lub
całodobowo w pochmurny dzień. Wybierając termin oprysku należy uwzględnić prognozę pogody – w okresie 48 godzin po
oprysku niezapowiadającą większy deszcz;
– Do sporządzanego roztworu nawozów dolistnych można dodać jeden środek ochrony

łania niektórych środków ochrony roślin używan ych łącznie
z dokarmianiem dolistnym.

Struktura
rozpylanej cieczy

Przed sporządzeniem mieszanin trzeba zapoznać się
szczegółowo z etykietą stosowania środka, w której zawsze
znajdują się wszystkie niezbędne informacje i wskazówki, a wśród nich dotyczące możliwości mieszania i stosowania środków.
Do wykonania zabiegu nawożenia dolistnego należy dobrać odpowiedni typ rozpylacza i stosować właściwe ciśnienie robocze.
Charakterystyka rozpylanej
cieczy została przedstawiona
obecnie w 8 klasach wielkości
kropli, którą przedsta wiamy
w tabeli. Dzięki opracowanej
przez naukowców nowej kla-

roślin grzybo- lub owadobójczy – zgodnie
z instrukcją jego stosowania. Wskazany jest
wtedy dodatek zwilżacza, który zapewni
lepszą przyczepność cieczy roboczej;
– W przeliczeniu na 1 ha należy przewidzieć
ilość roztworu cieczy roboczej – od 200 do
1000, a w niektórych uprawach np. uprawy
chmielu nawet 3000 l – w zależności od rozrostu masy nadziemnej roślin i możliwości
technicznych opryskiwacza. Należy równomiernie zwilżyć rośliny, a jednocześnie pamiętać, by naniesiony roztwór nie spływał
z liści do gleby;
– Jeżeli jest możliwość, zaleca się nanoszenie sporządzonego roztworu za pomocą rozpylaczy dwustrumieniowych. Dzięki temu
uzyskamy lepszą penetrację i pokrycie większej powierzchni rośliny również na spodniej
stronie liści, co daje wzrost przyswajalności
stosowanych składników.

syfikacji, można bardziej precyzyjnie określić opt ymalne
parametry dla cieczy opr yskowej. Teraz więc nie należy
bać się opryskiwania grubokroplistego, gdyż odpowiada
ono strukturze rozpylonej cieczy dla dawnego średniokroplistego. Poza tym po opr yskiwaniu grubokroplistym,
sprecyzowano jeszcze 3 dodatkowe klasy: bardzo grubokropliste, ekstremalnie grubokropliste oraz skrajnie grubokropliste – dosk onałe do
nawożenia doglebowego RSM.
Przy aplikacji żądanej dawki cieczy opryskowej powstałej z mieszaniny preparatów
i nawozów, należy wybrać taki
rozmiar rozpylacza, aby uzyskać odpowiednią strukturę
rozpylonej cieczy.
Przy większych rozmiarach
dysz uzyskamy niskie wartości ciśnienia – już od 1 bara.

Zalety nawozów płynnych stosowanych jako nawożenie uzupełniające
– Szybkość działania nawozu i wysoki stopień
wykorzystania – nawozy w swoim składzie
posiadają liczne dodatki, które umożliwiają
szybkie pobieranie składników pokarmowych
przez zielone nadziemne części roślin;
– Efektywne i szybkie dostarczenie deficytowych dawek makro- i mikroelementów w przypadku utrudnionego pobierania przez korzenie, jak i niedoboru tych składników w glebie;
– Zwiększenie odporności na stresy, choroby
i szkodniki – rośliny prawidłowo dokar-

REKLAMA

mione mają lepszą zdrowotność i szybciej
się regenerują po wystąpieniu agrofaga;
– Zwiększenie plonu i poprawienie jego jakości;
– Obniża koszty produkcji roślinnej, ponieważ istnieje możliwość łącznego stosowania
ich z pestycydami;
– Pozytywny wpływ na środowisko naturalne – dostarczenie nawozu bezpośrednio
na liście zmniejsza stopień zanieczyszczenie
gleb i wód gruntowych azotanami.

5r

EKSPERT RADZI

mikroelementy?

liczba przejazdów maszynowych minimalizuje straty plonów spowodowane ugniataniem gleby i mechanicznym
uszkodzeniem roślin. Łączne
stosowanie agrochemików obniża też koszty produkcji
— mniejsze zużyciu paliwa
i daje niższe nakłady pracy.
Nie bez znaczenia jest również
zwiększenie skuteczności dzia-

DZIENNIK ELBLĄSKI

Ale uwaga, nie wszystkie
opryskiwacze mają f irmowe
„antykapacze” i niekiedy tak
niskie ciśnienie nie ot wiera
równo zaworów odcinających
w korpusach dysz. Bezpieczniej jest stosować ciśnienie
powyżej 2 barów , niekiedy
może to być na wet 8 barów
w przypadku rozpylaczy eżektorowych z dysz standardowych lub uderzeniowych.

Zachowaj
bezpieczeństwo

Podczas sporządzania cieczy
roboczej i w czasie wykonywania zabiegów należy przestrzegać zasad BHP. Przy pracach związanych z roztworem saletrzano-mocznikowym należy używać okularów i rękawic.
W przypadku zanieczyszczenia rąk lub oczu należy je
natychmiast przemyć czystą
wodą. W razie wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem. Jeżeli nawożenie dolistne łączone jest z ochroną
roślin, wówczas należy stosować odzież ochronną: ubranie odporne na rozpuszczalniki znajdujące się w środkach ochrony roślin, nakrycie
głowy, okulary, maskę chroniącą drogi oddechowe, obuwie wykonane z gumy i rękawice z atestem przystosowane do prac ze środkami
ochrony roślin.

Rolnicy mają dziś do wyboru szereg nawozów, dostosowanych do rodzajów upraw
czy potrzeb poszczególnych
gatunków roślin. Jednym
z najważniejszych ich składników jest azot. Jego skuteczność jest w dużej mierze
zależna od formy podania.
Ciekawym rozwiązaniem są
nawozy, w których skład
wchodzi azot w dwóch postaciach: szybko działającej
formie amidowej oraz w formie polimeru cyklicznego
o kontrolowanym, wydłużonym działaniu. Nawozy takie zawierają też naturalne
związki chelatujące – lingosulfoniany, które zmiękczają
wodę i zwiększają przyczepność nawozu do liści. Dzięki
temu możliwe jest wykorzystanie składników na poziomie nawet 90 procent.
Przykładem nawozu z azotem w dwóch postaciach
jest Azofol, który można
stosować m.in. w uprawach
rolniczych (5-60 l/ha) oraz
na łąkach i pastwiskach (1040 l/ha).
Aby zwiększyć odporność roślin, warto stosować nawozy
zawierające aktywne jony
fosforynowe. Można je stosować dolistnie i doglebowo.
Należy je aplikować w okresie wzrostu, gdy rośliny mają
zwiększone zapotrzebowanie
na składniki odżywcze. Nawozy z jonami fosforynowymi mogą być dodatkowo
wzbogacone magnezem lub
miedzią, dzięki czemu doskonale uzupełniają niedobory tych pierwiastków. Nawozy zawierające jony fosforynowe aktywizują mechanizmy obronne roślin, zwiększając ich odporność na nieREKLAMA

korzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe.
Kluczowym elementem
w przypadku wielu upraw
jest także cynk. Aby wzbogacić uprawy w ten pierwiastek, warto zastosować nawóz
z dużą zawartością czystego
cynku. Dzięki temu można
uniknąć niedoborów tego
składnika, poprawić zdrowotność roślin, zapobiec występowaniu chloroz oraz
przedwczesnemu opadaniu
liści. Nawozy bogate w cynk
zwiększają też odporność
upraw na wiosenne chłody
i uszkodzenia powodowane
mrozem.
Deficytowym składnikiem
w glebie jest też bor, dlatego
konieczne jest dostarczanie
tego składnika w postaci
oprysku nawozem dolistnym. Dobrym wyborem jest
nawóz zawierający mieszankę boru i wapnia, który
uwalnia składniki powoli
i bez fitotoksyczności, a także można go mieszać z pestycydami. Przykładem nawozu o takim składzie jest
Rheobor, zawierający boran
wapnia. W zależności od rodzaju upraw stosuje się go
w ilości 0,5-3 l/ha.
Rolnicy coraz chętniej wybierają też nawozy zawierające ekstrakty z alg morskich. Są one bogate w witaminy, aminokwasy, fitohormony, polisacharydy
i betainę. Zawierają też szereg podstawowych składników pokarmowych z mikroelementami. Nawozy
z ekstraktami z alg stymulują odżywianie mineralne
roślin, proces zapłodnienia
kwiatów i wiązania owoców. Aktywizują też procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych oraz korzystnie wpływają na podziały komórkowe. Przykładami nawozów tego
typu może być Algex, seria
Agrocean, czy Fertileader.

----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------BAZI OLSZTYNEK. Nawozy Azotowe, NPK, Materiał Siewny, Nawozy Dolistne, Granulowane Niemieckie Wapno, MOŻLIWOŚĆ
KREDYTOWANIA!!!, (89)519-1415, 605-780-852.

KUPIĘ prasę kostkującą: Sipma,
Welger, Claas, John Deere, Riviera, Famarol, Kombajn: Anna, Bolko, Karlik, Ciągnik Władimirec T-25,

LOSZKI, knury hodowlane, trans-

Prasę rolującą Claas, Welger.

port GRATIS, 608-59-14-74.

kom.518-857-308

PRZEDSIĘBIORCO! Szybka pożyczka dla ﬁrmy. Nawet 7000 zł!
Provident Polska S.A. (taryfa wg
opłat operatora) 600-400-311.
SZYBKA pożyczka od 300zł! Provident Polska S.A. (taryfa wg opłat
operatora), 600-400-315.

DOJARZA, traktorzystę, 85-650-13-61.
W gospodarstwie, 782-265-594.

2513otpn-a -W
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Nowe terminy koszenia, sankcje i zobowiązania

Zmiany w rozporządzeniu

rolnośrodowiskowym
Rolników, którzy chcą dobrowolnie
uczestniczyć w programach
rolnośrodowiskowych od tego roku
czeka wiele zmian. Nowi beneficjenci
oraz ci, którzy po raz kolejny chcę
uczestniczyć w realizacji nowej 5-latki
muszą szczegółowo zapoznać się ze
zmianami.
Barbara Skowronek, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Trzeba pamiętać, że uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych jest dobrowolne, a otrzymywanie płatności z realizacji zobowiązań
ma wesprzeć utracony dochód
z tytułu ograniczenia intensywnego gospodarowania.
Nowe
rozporządzenie
w znacznym zakresie zawiera
takie same rozwiązania, jak
obwiązujące do 15 marca
2013, a większość zmian
w nim zawartych wynika

przede wszystkim z audytów
i doświadczeń zdobytych
w trakcie dotychczasowego
wdrażania programu rolnośrodowiskowego. Zmieniły się
warunki przyznawania płatności rolnośrodowiskowej,
stosowane sankcje wobec
płatności rolnośrodowiskowych oraz zmieniły się także
reguły w przypadkach przeniesienia gospodarstwa,
śmierci rolnika oraz następstwa prawnego – rozporządzenie
MRiRW
z 13.03.2013 r. w sprawie
szczegółowych warunków

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013
(Dz. U. z 2013 r. poz. 361).

Brak dopłat do sadów
i stref buforowych

Najwięcej zmian dot yczy
rolnictwa ekologicznego. Od
roku 2013 nie będzie płatności do nowo zakładanych sadów ekologicznych, a rolnik,
który zakończył 5-letni pr.
rolnośrodowiskowy i posiada
już sady ekologiczne nie będzie otrzymywał z tego tytułu
płatności.
Wstrzymany także zostaje
nabór na realizacje pakietu –
zakładanie stref buforowych.
Ograniczenie to spowodowane jest przekroczeniem
wskaźników
zawartych
w PROW-ie. Tylko do roku
2012 przekroczona została
powierzchnia o 21 proc. w stosunku do docelowej, a jeszcze
w roku 2013 będą przyjmo-

wane wnioski i podejmowane
będą nowe zobowiązania.
Do roku 20 12 w naszym
kraju nastąpił wzrost powierzchni ekologicznych
upraw sadowniczych bez proporcjonalnego wzrostu produkcji jabłek ekologicznych.
Wsparciem objęte były sady
młode, nowozakładane i nieowocujące i na proceder nadużyć w tym działaniu niejednokrotnie zwracała uwagę
Komisja Europejska. Musimy
pamiętać, że zgodnie z zasadą
dodatkowości wsparcie produkcji ekologicznej ma uzupełniający charakter i środki
unijne nie mogą s tanowić
głównego powodu dla decyzji
o rozpoczęciu produkcji ekologicznej. Zobowiązania finansowe w zakresie podjętych działań rolnośr odowiskowych obciążyły już budżet
nowego PROW 2014-2020
na kwotą 570-650 mln EUR.

Proso bez dopłat i TUZy ze zwierzętami

W produkcji ekologicznej
nie będzie także płatności za
uprawę prosa, a rolnicy, którzy będą chcieli otrzym ywać
płatności z tytułu użytkowania trwałych użytków zielonych będą musieli utrzym ywać w gospodarstwie zwierzęta (bydło, k onie, owce
i kozy). Obsada zwierząt będzie liczona ze średniej liczby
zwierząt utrzymywanych

w okresie od 15 marca do 30
września danego roku, a płatność będzie przysługiwać do
powierzchni o obsadzie 0,5
DJP/ha. Rolnik będzie musiał
dostarczyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr k oniowatych,
natomiast informację o pozostałych zwierzętach ARiMR
zaczerpnie z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
IRZ.
W nowym rozporządzeniu
zostały ujednolicone terminy
koszenia trwałych użytków
zielonych w zależności od realizowanego pakietu czy wariantu, co widać na wykresie.

Sankcje i windykacja

Kolejną ważną zmianą jest
zapis, że w razie stwierdzenia
po raz pierwszy nieprzestrzegania przez rolnika wymogu,
oprócz zmniejszenia płatności
w danym roku w części dotyczącej działek rolnych, na którym stwierdzono uchybienie
będzie stosowana także windykacja w stosunku do t ych
płatności, które zostały wypłacone w poprzednich latach do tych działek rolnych.
Rolnik, który zdecyduje się
na realizację działań rolnośrodowiskowych musi posiadać 5-letni Plan Działalności
Rolnośrodowiskowej i realizować go. Zobowiązania rolnośrodowiskowe zawsze obejmują obszar gruntów zade-

klarowanych we wniosku
o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej
w ramach poszczególnych pakietów i ich wariantów, objęty obszarem zat wierdzonym
(…) w rozumieniu art. 6 ust.
2 litera c rozporządzenia
nr 65/2011 i zwierzęta, do
których została przyzn ana
pierwsza płatność rolnośrodowiskowa.
Jeżeli rolnik nie realizuje
wymogów na powierzchni całego gospodarstwa, płatność
za pakiet podlega procentowemu zmniejszeniu. Sankcje
naliczane będą do powierzchni, na której wystąpiło uchybienie. Jeżeli zostanie
stwierdzone
uchybienie
w przestrzeganiu wymogów
określonych w załączniku
nr 3, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej Pakietu 1 przysługuje w danym
roku w wysokości zmniejszonej o tyle procent, jaki jest stosunek trwałych użytków zielonych, na któr ych stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich grun-

Warunki szczegółowe przyznania płatności dotyczące wszystkich pakietów:

REKLAMA
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

w Smolajnach

w roku szkolnym 2013/2014
kształcić będzie gimnazjalistów w:

TECHNIKUM ROLNICZYM
w zawodach: •Technik rolnik
•Technik architektury krajobrazu

ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
w zawodach: •Rolnik • Ogrodnik

Od września uruchamiamy kwaliﬁkacyjny zawodowy kurs
w zawodzie TECHNIK ROLNIK-R3 – prowadzenie produkcji rolniczej w formie zaocznej

11-040 Dobre Miasto, Smolajny 43, tel./fax: 89 616 13 19, www. smolajny.pl
99313otbr-a-w

– realizacja 5-letniego zobowiązania zgodnie
z planem działalności rolnośrodowiskowej,
– zakaz wymiany działek, do których została
przyznana płatność,
– spełnienie warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów,
– zachowanie występujących w gospodarstwie
TUZ elementów krajobrazu nieużytkowanych
rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody,
– prowadzenie rejestru zawierającego wykaz wypasów i działań agrotechnicznych, zastosowania nawozów (rejestr dla całego
gospodarstwa) i wykonywania zabiegów
przy użyciu środków ochrony roślin,
– rolnik zobowiązany jest realizować wymogi określone dla tego pakietu na obszarze całego gospodarstwa rolnego, a więc
wszystkich gruntach rolnych deklarowanych
we wniosku w danym roku do płatności
(w tym na gruntach, które nie są deklarowane do płatności rolnośrodowiskowej),
– płatność może być przyznana wyłącznie
do działek rolnych położonych na gruntach
rolnych zadeklarowanych we wniosku
o przyznanie pierwszej płatności rolnośro-

dowiskowej, na których jest prowadzona
działalność rolnicza,
– w przypadku, gdy Pakiet 1 realizowany
jest na obszarach szczególnie narażonych
(OSN) płatność przyznawana jest do działek
rolnych, których łączna powierzchnia wynosi
nie więcej niż 100 ha,
– płatność przysługuje do powierzchni gruntów ornych, na których występują truskawki, poziomki, tytoń lub inne uprawy wymienione w załączniku nr 4 do
rozporządzenia rolnośrodowiskowego w ramach wariantu 1, 2, 5, 6, 7 i 8 Pakietu 2
(zwane uprawami kwalifikowanymi),
– istniejące sady i trwałe użytki zielone
w Pakiecie 1 (r. zrównoważone) nadal pozostają bez płatności i nadal z wymogami!
– do wniosku należy dołączyć charakterystykę gospodarstwa rolnego oraz liczbę
zwierząt w gospodarstwie, o których mowa
w rozp. Rady Ministrów z 9.11.2010 r.
w sp. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DU Nr 213, poz.
1397) oraz ich liczbę w przeliczeniu na DJP,
(obliczoną wg stanu na dzień 15 marca
roku, w którym jest składany wniosek).
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PROW 2007-2013
Szczegółowe informacje:
tel./fax 89 534 44 50
tel. 89 532 01 07
tel. kom. 514 225 870
lub w siedzibie
ul. Towarowa 9/15
10-959 Olsztyn
W roku 2014 nie będzie nowego naboru na działania rolnośrodowiskowe.
Nowe programy zostaną uruchomione
dopiero w roku 2015 Fot. Anna Uranowska
tów rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach Pakietu 1.
Lub gruntów ornych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów ornych, na których powinny być przestrzegane wymogi w ramach Pakietu 1.
Wysokość zmniejszenia jest
ustalana w oparciu o procent
(proc. zmniejszenia za nieprzestrzeganie wymogu) potrzymany z sumy powierzchni, na któr ych stwierdzono
nieprzestrzeganie wymogu
w stosunku do powierzchni
wszystkich gruntów rolnych
lub wszystkich gruntów ornych objętych zobowiązaniem
rolnośrodowiskowym w Pakiecie 1. J eżeli stwierdzono
więcej niż jedno uchybienie
procent zmniejszenia całej
płatności za Pakiet 1 ustala się
w oparciu sumę wartości proc.
zmniejszeń za nieprzestrzeganie poszczególnych wymogów. Ponadto rolnik zobowiązany będzie do zwrotu
wszystkich płatności dotychczas przyznanych za ten P akiet 1 w wysokości (proc.
zmniejszenia) jaka ustalana
jest za niespełnienie określonego wymogu (art. 18 rozporządzenia Komisji (UE)
65/2011) – to t ylko jedno
REKLAMA

DLA ROLNIKÓW
POD DOPŁATY

BIURO
KREDYTOWE

tel. 66 22 77 999
www.kredyton.pl

o doﬁnansowanie na działalność
gospodarczą w ramach trwającego naboru
prowadzonego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
114513otbr-a -K

z wielu nowych sankcji, które
zawiera rozporządzenie.

Do 15 maja

Wnioski dla ubiegając ych
się o płatności z tytułu realizacji działań rolnośrodowiskowych składa się w terminie
od 15 marca do 15 maja wraz
z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Wnioski złożone
po tym terminie a złożone do
10 czerwca będą miały obniżoną płatność o 1 proc. za
każdy dzień zwłoki.
Rolnik, który realizuje działania rolnośrodowiskowe
a nie chce otrzymywać z tego
tytułu płatności i nie chce
składać wniosku, ma możliwość złożenia stosownej informacji do Powiatowego Biura Agencji bez skutków f inansowych pod warunkiem,
że nadal będzie realizował
działanie rolnośrodowiskowe
i wypełni podjęte zobowiązania.
Warto zasięgnąć porady doradcy. Trzeba świadomie podjąć decyzję o wejściu w realizację działań rolnośrodowiskowych, jest to przecież decyzję na 5 lat.
W roku 2014 nie będzie nowego naboru na działania rolnośrodowiskowe. Nowe programy zostaną uruchomione
dopiero w roku 2015.

----------------------------------------------

KREDYT

POMAGAMY
W PRZYGOTOWANIU
WNIOSKÓW

Pozyskaj nawet do 300 tys.
dotacji na założenie lub
rozwój własnej ﬁrmy

Tel. 504 152 649

kontakt@agrodotacje.pl

35913otbs-a -C
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662 962 072
m.kitkowska@gmail.com

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR
zawiadamia, że w dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r.
zostanie przeprowadzony nabór wniosków
w ramach PROW 2007-2013
– działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
O pomoc z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby, które
nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich
otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli ﬁrmę zatrudniającą mniej niż
10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać
z ARiMR do 300 tys. złotych.
Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł,
a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia.
Agencja doﬁnansuje do 50% poniesionych kosztów kwaliﬁkowalnych na inwestycje związane
ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście albo przez
upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce
realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową.
O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących
kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie
w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych
miejsc pracy.
Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność
przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych
miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.
Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

• kompleksowa pomoc przy ubieganiu się
o dotacje unijne, PARP, WUP, ARIMR
– w tym na działanie „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
• sporządzanie biznesplanów, umów
spółek/statutów, umów handlowych itp.
2213otpn-A-G

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2313otpn-a -C
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Żywienie i warunki utrzymana

Warunki utrzymania
perlic

Perlice cz. II
Perlice to gatunek drobiu zasługujący na upowszechnianie ze względu na walory
smakowe i odżywcze jaj oraz
mięsa.
Wiesława Kozakiewicz, SHiUZ
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Kiedyś mięso perlic często
gościło na polskich stołach.
Dziś serwowane jest okazjonalnie, bo o perliczkę niełatwo. Zainteresowanie chowem perlic wzrasta na cały
świecie, gdyż ptaki te doskonale przystosowują się do różnych warunków środowiskowych i klimatycznych.

Francja dominuje
w hodowli perlic

Wśród krajów UE produkcja
50 mln szt. rocznie czyni Francję liderem. Perlice chowane są
tam w systemie „Label Rouge”.
To zaawansowany poziom pracy hodowlanej z kilkudziesięcioletnią tradycją, w którym
zwierzęta odpowiadają gustom niezwykle wymagających
konsumentów. Spełniają standardy obowiązujące w produkcji certyfikowanej. Dzięki
pracy selekcyjnej wytworzono tu trzy typy użytkowe perlic — typ lekki przeznaczony do
produkcji jaj konsumpcyjnych,
typ ciężki do produkcji mięsa
oraz typ ogólnoużytkowy.

….a co u nas?

W Polsce perlice były utrzymywane w małych stadkach
przed II wojną światową.
W latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego
wieku propagowano chów
perlic w celu urozmaicenia
asortymentu mięsa drobiowego. W roku 1964 uzyskano
ze skupu 49,8 ton perlic rzeźnych.
Obecnie w Polsce powstały
pierwsze fermy tego gatunku
drobiu, ale głównie perlice
utrzymywane są w małych
stadkach przydomowych
i gospodarstwach agroturystycznych. Perlice pięknie
urozmaicają środowisko naturalne, dobrze znoszą towarzystwo innych gatunków
drobiu oraz wykazują dużą
samodzielność w zdobywaniu pokarmu w porównaniu
z innymi ptakami domowymi.
W Polsce najbardziej popularna jest perlica szara ze
względu na dobre wyniki zapłodnienia, wylęgowości i niski procent śmiertelności. Dorosłe ptaki mają szare upierzenie z regularnymi białymi
kropkami. Pisklęta są szarobrunatne z ciemnymi pasami od głowy do ogona, bez
kropek. W wieku dwóch miesięcy ptaki zmieniają ubarwienie i stają się podobne do
osobników dorosłych.

Dominującym systemem
utrzymania perlic jest chów
ściółkowy. Na ściółkę można
przeznaczyć różne materiały.
Najważniejsze jest utrzymanie jej w odpowiednim stanie, gdyż nadmiar w ilgoci
sprzyja rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych.
Budynki przeznaczone do
utrzymywania perlic, powinny być podzielone na
mniejsze pomieszczenia,
w których utrzymuje się do
500 szt. Obsada piskląt od 1.
dnia do 12. t yg. na m 2 powinna wynosić 15 szt., od
13-20 tyg. 8 szt., od 21 -28
tyg. 6 szt., dla dorosłych ptaków 5 szt./m2. Możliwe jest
również utrzymywanie perlic
w systemie klatkowym.
Wpływa to pozyt ywnie na
wyrównanie nieśności w stadzie i ogranicza instynkt
kwoczenia. Wadą tego systemu utrzymania jest możliwość wystąpienia defektów,
takich jak: skrzywienie grzebienia mostka, wady w budowie nóg, kr wiaki i odgniecenia.

nych można podzielić na dwa
okresy żywieniowe: do 4 t yg.
życia — 3100 kcal EM i 23
proc. białka ogólnego oraz od
5-8 tyg. — 3150 kcal EM i 21
proc. białka. Niektórzy autorzy
zalecają w odchowie perlic,
jako najwłaściwsze, trzy okresy żywienia: do 3 tyg. — 3000
kcal EM i 24 proc. białka; od
4-8 tyg. — 3200 kcal EM i 23
proc. białka oraz od 9-12 tyg.
— 3200 k cal EM i 20 proc.
białka ogólnego.
Przez pierwszych kilka dni życia można poda wać: ugotowane jaja, twaróg, posiekane
zielonki z pokrzywy, lucerny
lub sałaty. Dla perlic w okresie
nieśności zaleca się mieszankę
o zawartości 2750 kcal/kg i 18
proc. białka ogólnego. J eśli
chcemy, aby znosiły jaja „ekoREKLAMA

Żywienie w różnych
okresach życia

W standardowej ofercie firm
paszowych brak mieszanek
przeznaczonych dla perlic.
Jednak w naszym województwie niektóre firmy, przy minimalnym zamówieniu 500
kg, produkują pod zamówienie
mieszankę o wskazanych parametrach. Stosując mieszanki paszowe odchów perlic rzeź-

W roku 1964 w Polsce uzyskano
ze skupu 49,8 ton perlic rzeźnych
Fot. Marek Reisenberg

logiczne” karmimy śrutą zbożową pszenną, kukur ydzianą
i sojową. Dodatek mieszanki
witaminowo-mineralnej, pomaga utrzymać poziom nieśności i przeciwdziała choro-

bom niedoborowym. Koszt y
żywienia stanowią ok. 60 proc.
kosztów ogólnych produkcji
perlic, które można obniżyć
do 5 proc. zastępując śrutę sojową dodatkiem ryb.

-------------------------------------------------------------------------

TWÓJ SPECJALISTA
OD HODOWLI DROBIU
PASZE PEŁNOPORCJOWE,
KONCENTRATY I PREMIKSY
DLA TRZODY, BYDŁA I DROBIU

• PASZE • WITAMINY
• POIDŁA • KARMIDŁA • WYTŁACZANKI
• KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
Zbieramy zamówienia na perliki, pisklęta i kury odchowane

Zapraszamy do Olsztyna, tel. 89 539 10 22, www.specdrob.pl
2813otpn-a -W

PANOWIE 46-60 LAT
PO PIĘĆDZIESIĄTCE Zmotoryzowany,
pracujący rencista, uczciwy szczery,
o dobrym sercu, pozna panią, która
zechciałaby zamieszkać na wsi,
w okolicach lasów i jeziora.
NIEZALEŻNY Jestem w wieku średnim,
prawdomówny, niekonfliktowy, niezależny finansowo, pragnę poznać pa-

POWYŻEJ 60 LAT
RENCISTA ZE WSI (61/170/70) Poznam
panią w swoim wieku, która lubi ciszę, spokój, wieś, domatorkę, szczerą,
uczciwą, która nie szuka przygód.
WDOWIEC EMERYT Wysoki, 180 cm
wzrostu, średniej budowy ciała, bez nałogów, pozna panią. Cel – stały związek.
ZARADNY Poznam panią do lat 60,
rozwiedzioną, pannę lub wdowę, jestem niekarany, bez nałogów, mieszkam na wsi.
UCZCIWY EMERYT (175/75) Mam wykształcenie zawodowe mechaniczne,
poznam panią z mieszkaniem.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
RAK Z MORĄGA (60/160/75) Wdowa na emeryturze, pełna miłości i ciepła, ceniąca uczciwość, wierność, bez nałogów, pozna pana
niepalącego, z poczuciem humoru, bez nałogów, prowadzącego własną działalność, z do-

52511otbp-t-G
własnoręczny podpis
-Powyższe dane do wiadomości redakcji

mem na wsi.
UCZCIWA Zadbana wdowa, emerytka, spokojnego charakteru, mieszkam w domku na wsi,
poznam wdowca do 65 lat, pan może zamieszkać u mnie.
NIEBRZYDKA Niezależna wdowa, gospodarna,
miła, spokojna, z poczuciem humoru, lubi taniec, przyrodę, pozna pana z Elbląga lub okolic, do lat 70, przyjaciela na dobre i złe, chętnie mieszkającego na wsi. Mogę zmienić
miejsce zamieszkania.
LEW (63/160/56) Wdowa, niezależna finansowo i mieszkaniowo, ze wsi. Jestem
osobą nieszukającą przygód, z poczuciem
humoru, pracowita, prawdomówna, ale
samotna, pragnę poznać pana, wdowca,
o podobnych zainteresowaniach, do lat 70,
któremu też dokucza samotność. Numer
telefonu przyspieszy kontakt. Cel – stały,
uczciwy związek.
MIŁA WDOWA Zadbana, pogodna, pozna
pana do lat 80, uczciwego, kulturalnego, nieszukającego przygód, chętnie z Olsztyna lub
okolic. Cel – stały związek lub przyjaźń.
ZARADNA Miła, niezależna, niebrzydka
wdowa, lubiąca taniec, pozna pana z okolic
Elbląga. Cel – stały związek.

.........................................................................................................................................

PANIE 46-60 LAT
MIŁA I SYMPATYCZNA 48-letnia, zgrabna,
uśmiechnięta, pracująca, poznam pana do lat
57, kulturalnego, uczciwego, bez nałogów,
chętnie zmotoryzowanego. Cel – stały związek.
PRACUJĄCA Rozwiedziona, poznam pana nieszukającego przygód.
Z OKOLIC GIŻYCKA 58-letnia miła i energiczna
wdowa, mieszkająca samotnie w domku na
wsi, zmotoryzowana, niezależna finansowo,
pozna uczciwego pana.
WDOWA Przed 60-tką, na wcześniejszej emeryturze, niezależna, pozna pana do lat 62, samotnego, wolnego, wrażliwego, bez problemów finansowych. Cel – stały związek.
STRZELEC Wdowa, miła i sympatyczna, niezależna, z własnym M, pozna pana wolnego,
chętnie wdowca, do lat 60, z małej miejscowości lub wsi, niedaleko Olsztyna.

.........................................................................................................................................

nią do lat 50 i pragnę urzeczywistnić
Jej marzenia.
BARAN (55/172/82) Wolny, samotny,
szczery, niekonfliktowy, bez nałogów,
pozna uczciwą panią, w odpowiednim wieku, z okolic Ostródy, Olsztyna.
ZIELONOOKI 59-letni, niezależny,
wolny, rencista, własny dom koło
Tolkmicka, poszukuje drugiej połowy,
pozna panią, która mogłaby zamieszkać razem z nim.

treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................

gospodarstwo rolne, poznam panią
do 45 lat.
SYMPATYCZNY KAWALER (43/170)
Własny, duży dom, auto, niezależny,
bez zobowiązań, pracujący w Olsztynie, pozna miłą brunetkę, pannę,
wdowę, bezdzietną, szczupłą, pracującą, która zechciałaby zamieszkać na
wsi – okolice Szczytna.
RAK 45-letni kawaler, 170 cm
wzrostu, wykształcenie średnie, katolik, palący, mieszka sam, bezdzietny,
domator, pracujący, poznam panią
do lat 50, może być z dzieckiem, lubiącą przyrodę i spacery oraz dobrą
kuchnię, poważnie myślącą o życiu.
Cel – stały związek.
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PANOWIE 31-45 LAT
PRZYSTOJNY KAWALER (36/187/90)
Szatyn, pozna miłą dziewczynę. Cel –
małżeństwo. Proszę o zdjęcie, adres
i numer telefonu.
ROZWIEDZIONY 40-letni, pracujący,
lubi zwierzęta i przyrodę, pozna panią
wolną, może być z dzieckiem, pani
w wieku 36-50 lat.
PO CZTERDZIESTCE Kawaler, bez zobowiązań, bez nałogów, o dobrym
sercu, wrażliwy, pozna pannę
w wieku 30-40 lat, bezdzietną, bez
zobowiązań, pracującą, szczupłą, atrakcyjną, o dobrym charakterze. Cel –
stały związek.
BRUNET Kawaler, wysoki, bez zobowiązań, bez nałogów, o stałych dochodach, szczupły, katolik, uczciwy,
wrażliwy, z pozytywnym podejściem
do życia, średnio zamożny, niezależny
mieszkaniowo.
KAWALER Z WARMII (42/191) Wykształcenie średnie, bez nałogów i zobowiązań, mieszkam na wsi, położonej blisko jeziora i lasu, posiadam
średniej wielkości, zmechanizowane

Panie

praszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 539 76 48.
Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 8 maja
2013 roku. Jadwiga Gliniewicz

hasło

Panowie

zamieszczonym poniżej. Listy związane z naszą rubryką, należy wysłać
na adres redakcji: „Rolnicze ABC”,
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań za-

nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia ...............

rubryki. W tym wydaniu jest to numer 21/2012. Należy też pamiętać,
by do listu załączyć znaczek pocztowy
za 1,60 zł. Ogłoszenia są bezpłatne,
ale muszą być napisane na kuponie

adres................................................................................................................................

Jak zamieścić swój anons lub wysłać
list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon, w którym
należy napisać hasło ogłaszającego
się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer

e dwoje

Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym
swojej drugiej połowy wśród osób
mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

imię i nazwisko ...............................................................................................................
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