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V Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”

Okazja do zakupów
do ogrodu i na działkę
Już w najbliższy weekend mieszkańcy Olsztyna i okolic będą
mogli odwiedzić Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie
o ogrodach”. To piąta edycja targów, które na stałe wpisały
się w kalendarz olsztyńskich imprez.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Targi „Pamiętajcie o ogrodach” to, wbrew nazwie impreza nie tylko dla ogrodników i działkowców. Ideą powstania targów było stworzenie imprezy na wzór pikniku
rodzinnego, gdzie nie tylko
można zrobić zakupy czy skorzystać z porad specjalistów,
ale też spędzić ciekawie czas
w piknikowej, rodzinnej atmosferze. Na targach coś dla
siebie znajdą rolnicy, ogrodnicy, działkowcy i osoby, które chcą zamienić swój balkon
w niewielki ogródek w centrum miasta.

Zakupy na działkę
i do ogrodu
Podczas dwudniowej imprezy będzie można obejrzeć
pokaz roślin, artykułów szkółkarskich i ogrodniczych, nowoczesnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie i na
działce. Nie zabraknie też
firm prezentujących zabudowę, wyposażenie i ciekawe
aranżacje ogrodów. Będzie
można obejrzeć ciekawe pomysły i czerpać inspiracje do

zmiany własnej działki czy
ogrodu w miejsce doskonałe
do relaksu i wypoczynku. Będzie można kupić rozsady warzyw i ziół, nawozy i najnowszej generacji środki ochrony roślin.

Pokazy cięcia drzewek
Jak podczas każdej edycji
targów, także w tym roku będzie można skorzystać z porad
fachowców z różnych branż.
W tym roku coś dla siebie
znajdą na pewno właściciele
działek i ogrodów – specjalnie
z myślą o nich odbywać się
będą pokazy cięcia drzewek

Na miłośników
swojskiego jedzenia
czekać będą
domowe wędliny
i krzewów owocowych oraz
rozsadzania kwiatów. Odwiedzający targi ze strony specjalistów uzyskają pomoc na
temat sposobu pielęgnacji roślin czy zagospodarowania
i aranżacji przestrzeni w ogrodzie. Swoją radą i pomocą

będą też służyć przedstawiciele instytucji i organizacji
związanych z rolnictwem, na
czele z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie

Dowiesz się
o energii ze słońca
Na tegorocznych Wiosennych Targach Ogrodniczych
odbędzie się prezentacja instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które
cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających. W tym roku sektor energii odnawialnej będzie dodatkowo wzbogacony kampanią
informacyjno-edukacyjną „Europejskie Słoneczne Dni”, której celem jest promocja energii słonecznej, jako źródła energii cieplnej i elektrycznej. Jest
to nowa propozycja ze strony
Organizatora, natomiast sama
kampania ma już kilkuletnią
tradycję w Polsce i w Europie
i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Atrakcje
dla całej rodziny
Zgodnie z tradycją, nie zabraknie twórców rękodzieła,

11-12 maja podczas Targów
Ogrodniczych w WMODR
w Olsztynie będzie można
kupić rośliny ozdobne,
rozsady ziół i warzyw

REKLAMA

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

Fot. Anna Uranowska

sztuki ludowej oraz smacznej
kuchni regionalnej. Na miłośników swojskiego jedzenia czekać będą domowe
wędliny, smalec ze skwarkami
i świeży, wiejski chleb –
wszystko według tradycyjnych, regionalnych receptur.
Atrakcją będzie też prezentacja zwierząt w tradycyjnej zagrodzie wiejskiej połączona
z pokazem ogierów zimnokrwistych. Podczas imprezy
odbędą się liczne quizy i konkursy, dla dorosłych i dla dzieci oraz występy regionalnych
artystów.
2613otpn-a-G

Zanim zbudujesz dom pomyśl o drzewkach
Planując
ogród trzeba
pamiętać
o naturalnym
pokroju roślin,
który krzewy
osiągną
dopiero za
kilka lat
Fot. Paweł Kicowski

O tej porze roku sezon na
drzewka owocowe i krzewy
ozdobne już trwa. Z myślą
o drobnych odbiorcach przydomowych ogródków powstało wiele odpornych i ciekawych odmian. Z roku na rok
przybywa też drzew, krzewów
owocowych i roślin ozdobnych, które kupuje się już
w donicach. Dzięki temu rośliny z nienaruszoną bryłą korzeniową można sadzić przez
cały sezon a nie tylko na wiosnę i późną jesienią, jak było
to kiedyś.

Współczesne odmiany są odporne na mróz, warto dopytać
jednak, czy są przystosowane
do surowego klimatu Warmii
i Mazur. Czy wymagają ochrony chemicznej i jak je formować i przycinać? Unikając ryzyka najlepiej zaopatrzyć się
w odmiany uprawiane i hodowane właśnie w szkółkach i sadach z Warmii i Mazur.
Nasadzeniem drzewek warto zainteresować się przed wybudowaniem domu, jeszcze
podczas budowy, bądź przed
rozpoczęciem uprawy działki.

Dzięki temu drzewka szybciej
wejdą w owocowanie i będą
cieszyć właściciela posesji.
Najlepiej zaplanować przydomowy ogródek i odpowiednio go zaprojektować. Trzeba
pamiętać o zostawieniu między roślinami należytych odstępów, uwzględniających naturalny pokrój roślin, który
krzewy osiągają dopiero za
kilka lat. W ten sposób unikniemy nadmiernych wydatków na nadliczbowe sadzonki
i zachowamy charakter naszego projektu. Au
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Zaplanuj swój ukwiecony balkon

Kwiaty na słońce i na cień
Beata Płoszaj-Witkowska,
UWM
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W tym roku wiosna rozpoczęła się bardzo późno, a temperatury w nocy spadają jeszcze
w okolice zera. Rośliny balkonowe mogą przemarznąć i na
razie wstrzymujemy się z posadzeniem ich do skrzynek
i donic. Można jednak już teraz kupić potrzebne akcesoria
i zaplanować tegoroczne kompozycje kwiatowe.
Niewiele osób decyduje się na
sadzenie kwiatów na balkonie, czy tarasie. Dlaczego? Najczęściej wpływa na to brak
czasu na pielęgnację roślin,
słaba znajomość gatunków nadających się do uprawy na balkonie, ale także brak miejsca.

Zacznij od wybrania
doniczki
Nie zawsze jednak musimy
mieć dużo miejsca. Często
wystarczą dobre chęci, aby
przez cały rok, od wiosny aż do
jesieni cieszyć się kwitnącymi
kwiatami na naszych oknach.
Aranżację balkonu, czy tarasu zaczynamy od zakupu
donic. Na rynku jest olbrzymi
wybór plastikowych, ceramicznych i mrozoodpornych.
Donice są w różnych kolorach, dzięki czemu możemy
stworzyć bardzo ciekawe aranżacje. Donice powinny mieć
otwory na dnie, by woda mog-

ła swobodnie wydostać się na
podstawkę. Przed posadzeniem roślin warto na spód
wsypać drenaż – pobite stare
ceramiczne donice, kamyki,
wermikulit – by woda nie zalegała w bryle korzeniowej, co
jest często przyczyną słabszego wzrostu i mniej obfitego
kwitnienia roślin.

Właściwa ziemia
zatrzyma wilgoć
Własne lub zakupione sadzonki sadzimy w podłoże,
które dobieramy w zależności
od wybranego gatunku – podłoże do pelargonii, surfinii lub
do roślin kwitnących. Warto
dodać włókno kokosowe lub
hydrożel. Materiały te magazynują wodę w podłożu. W dobrych sklepach ogrodniczych
można również spotkać gotowe
podłoże już z dodatkiem takich
substancji.
Nawożenie roślin zaczynamy po dwóch tygodniach od
posadzenia kwiatów. Na polskim rynku jest wiele nawozów
do różnych roślin – do roślin
kwitnących, do pelargonii, do

Po 10-15 maja, kiedy
minie obawa
przymrozków
możemy sadzić rośliny
na balkony

surfinii, do datury itp. Do roślin
kwitnących wybieramy nawozy o małej zawartości azotu.

Coś nowego
czy znanego?
Co roku na różnych wystawach, targach lub w kwiaciarniach możemy spotkać nowe
ciekawe gatunki i odmiany
znanych roślin, o których nic
jeszcze nie wiemy. Najczęściej
nie wybieramy ich ze względu
na małą wiedzę, co do ich wymagań uprawowych, warto
jednak sprawdzić swoje ogrodnicze umiejętności i kupić choć
jedną nieznaną wcześniej roślinę.
Najwcześniej do skrzynek na
balkonie sadzimy bratki, pierwiosnki, stokrotki, które nie
boją się wiosennych przymrozków. Od kilku lat dużą popularnością cieszą się bratki
o drobnych kwiatach.
Po 10-15 maja, kiedy minie
obawa przymrozków możemy
już posadzić inne rośliny, uprawiane wcześniej w warunkach
szklarniowych. Trzeba jednak
pamiętać, że dobór gatunków
na balkon uzależniony jest od
nasłonecznienia balkonu w ciągu dnia oraz od nasilenia występującego wiatru.

Słoneczni ulubieńcy
Na słoneczne stanowisko najczęściej polecane są pelargonie,
petunie wielkokwiatowe i wywodzące się od nich surfinie,

calitunie, których oferta gatunkowa, odmianowa i kolorystyczna jest bardzo bogata.
Także uprawiane w amplach
o zwisających pędach lobelie
i werbeny ogrodowe, których
pędy kwiatowe należy przycinać by obficie kwitły.
Z mniej znanych roślin na
słoneczny balkon możemy posadzić bugenwillę gładką, czubatkę, osteospermum i sanwitalię rozesłaną.

Pelargonie dobre dla
każdego
Polecane są dla osób rozpoczynających uprawę roślin na
balkonie. Nie wymagają dużych ilości wody, wolą przesuszone podłoże, a stosunkowo
małe wymagania uprawowe
i długi okres kwitnienia przyczyniły się do ogromnej popularności tych roślin. Najpiękniejsze są pelargonie wielkokwiatowe z dużymi ząbkowanymi liśćmi i różnobarwnymi
kwiatami o średnicy nawet do
5 cm, jak pelargonia angielska.
Pelargonie te ze względu na
wysokie wymagania cieplne
najczęściej uprawiane są
w mieszkaniach i tylko latem
można je zobaczyć na balkonach i tarasach.
Do uprawy w ogrodzie oraz
na balkonie polecane są
o wzniesionym pokroju pelargonie rabatowe, pasiasta oraz
o zwisających pędach pelargonia bluszczolistna i aniel-

Pelargonia
angielska
Fot. Beata Płoszaj-Witkowska

ska. Poza sezonem pelargonie
możemy przechować w ciepłym i słonecznym miejscu,
a wczesną wiosną przygotować
z nich sadzonki.

Gdy mniej słońca
Na balkon półcienisty i cienisty polecane są niecierpki
oraz fuksje i plektrantus koleusowaty. Najczęściej wybierane są dwa gatunki niecierpków: niecierpek waleriana oraz nowogwinejski.
Niecierpki tak, jak większość
roślin nie znoszą zalegania

wody w bryle korzeniowej.
Jedną z najpiękniejszych roślin uprawianych na balkonie
jest fuksja o przepięknych
i bardzo ciekawych kwiatach.
Rośliny te można kupić o pokroju zwisającym oraz wzniesionym, a także w formie drzewek piennych.
Fuksja oraz bougenwilla to
rośliny wieloletnie i można je
przechowywać w słonecznym
pomieszczeniu. Na tarasie, balkonie możemy również posadzić inne rośliny jednoroczne,
dwuletnie oraz bylinowe.

JESIENNA WYSTAWA DALII
W tym roku w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, w połowie września planowana jest
wystawa różnych odmian dalii uprawianych w gruncie. Polecane również do mis i donic na balkon dalie,
to rośliny wieloletnie. Hodowcy
z całego świata prześcigają się
w poszukiwaniu i tworzeniu nowych odmian. Organizatorzy
już teraz zapraszają hodowców amatorów do kontaktu i podzielenia się swoimi osiągnięciami. Najciekawsze odmiany
będzie można zaprezentować podczas jesiennej wystawy.

Mszyce cały czas groźne
miczne zwalczanie tego gatunku przypada najczęściej
w okresie od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej – dotyczy to
wszystkich gatunków zbóż.

Magdalena Jakubowska,
Andrzej Bandyk, IOR-PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Mszyce to niewielkie szkodniki mogące powodować
znaczne szkody na plantacjach wszystkich roślin
uprawnych a także w przydomowych ogródkach warzywnych i sadach. Szkodliwość
mszyc nie tylko polega na
bezpośrednim uszkadzaniu
roślin i wysysaniu soków
z rozwiniętych źdźbeł, ale
także są one wektorami
groźnych wirusów, które
mogą przyczynić się do
znacznego obniżenia plonu
i pogorszenia jego jakości.
Duże znaczenie dla ochrony roślin ma monitoring lotu
owadów. Służy do niego aspirator Johnsona. Można też
śledzić wyniki z odłowów
mszyc na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu
Badawczego, w zakładce sygnalizacja agrofagów.

Ochrona buraka
cukrowego

Mszyca kapuściana
na rzepaku
Fot. Andrzej Bandyk

Ochrona zbóż
Uprawy zbożowe atakowane, są głównie przez dwa gatunki mszyc tj. czeremchowozbożową i zbożową. Mszyca
czeremchowo-zbożowa pojawia się najliczniej przed kłoszeniem lub w okresie kłoszenia zbóż. Decyzje o zwalczaniu w okresie wiosennym
powinno podjąć się w momencie stwierdzenia pierwszych osobników. Dotyczy to

wszystkich gatunków zbóż od
fazy strzelania w źdźbło, do
fazy przed kłoszeniem. Kolejnym gatunkiem atakującym rośliny zbożowe jest
mszyca zbożowa. Żeruje głównie na kłosach, wysysa soki, co
przyczynia się do obniżenia
plonu nawet o 10 dt/ha, spada także masa tysiąca ziaren.
Mszyca ta jest zdolna do przenoszenia wirusa żółtej karłowatości jęczmienia. Che-

Rośliny buraka cukrowego
atakowane są przez mszycę
trzmielinowo-burakową. Gatunek ten jest przede wszystkim wektorem chorób wirusowych buraka – mozaik oraz
żółtaczek. Jeśli celem zabiegów chemicznych ma być
ochrona roślin przed zakażeniem wirusem, wówczas
zabieg należy wykonać w momencie pojawienia się pierwszych uskrzydlonych mszyc
na plantacji. W rejonach o dużym nasileniu chorób wirusowych, należy zwalczać także późniejsze naloty mszyc.
Łagodne zimy, ciepłe wiosny i upały na początku lata
sprzyjają rozwojowi populacji
mszyc oraz rozprzestrzenianiu

się żółtaczki wirusowej. Natomiast zabieg chemiczny mający na celu ochronę buraka
przed bezpośrednią szkodliwością mszyc powinien być
przeprowadzony w chwili wystąpienia form nieuskrzydlonych. Mszyce początkowo atakują na obrzeżach pola, a następnie migrują w głąb. Ob-

jawami żerowania mszyc jest
marszczenie się i zwijanie liści ku środkowi, najczęściej
zaczynając od liści sercowych.
W przypadku masowego wystąpienia mszyce wywołują
znaczne straty w plonie.
Ochrona rzepaku
Mszyca kapuściana stanowi
zagrożenie dla plantacji rze-

PROGI EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI
DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW MSZYC:
mszyca czeremchowo-zbożowa – 5 mszyc na źdźbło na 100
analizowanych roślin; mszyca zbożowa – średnio 5 mszyc na
kłos na 100 analizowanych roślin; mszyca trzmielinowo-burakowa – 15 mszyc nieuskrzydlonych na roślinę; mszyca kapuściana – 2 kolonie mszyc na m2 na brzegu pola; mszyca
grochowa – w okresie przed kwitnieniem grochu pojedyncze
mszyce na 20 proc. roślin.
WYKAZ WYBRANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
DO ZWALCZANIA MSZYC W UPRAWACH:
Pszenica ozima i jara, jęczmień jary, buraki groch
– Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Pirimor 500 WG;
Pszenica ozima, jęczmień jary – Bi 58 Nowy 400 EC;
Buraki – Owadofos Extra 480 EC, Proteus 110 OD;
Rzepak ozimy – Fastac 100 EC, Decis 2,5 EC, Pirimor 500 WG;
Ziemniaki – Karate Zeon 050 CS.
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Perlice cz. III
Perlice w warunkach naturalnych w okresie lęgowym
łączą się w pary i wspólnie
przez pierwsze tygodnie
wychowują potomstwo.
Wiesława Kozakiewicz, SHiUZ
rolniczeabc@rolniczeabc.pl
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Ptaki do rozrodu dobieramy
według zasady – 1 samiec na
3 do 7 samic. Za duża liczba
samców w niewielkim stadzie, spowoduje ich wzajemne bicie się i gonienie.
Perliki są nieśmiałe i niechętnie kryją w obecności
ludzi. Masa ciała perlików
powinna być, co najmniej
o 6 proc. wyższa od masy
ciała perlic. Takie stado zapewnia większą skuteczność
zapłodnienia i wylęgowości
jaj. Wraz z wiekiem perlic
wzrasta pogorszenie wylęgowości jaj, dlatego hodowcy
zwykle utrzymują je przez
2-3 sezony.

3

Lepsza jaja z większą
pigmentacją

Na słoneczny balkon z mniej znanych roślin możemy posadzić
czubatkę fot. 1, osteospermum fot. 2 i sanwitalię rozesłaną
fot. 3 Fot. Beata Płoszaj-Witkowska

Ochrona
ziemniaków
Z mszyc związanych pokarmowo z ziemniakiem największe znaczenie w przenoszeniu wirusów mają w Polsce
obecnie trzy gatunki mszyc:
brzoskwiniowo-ziemniaczana, szakłakowo-ziemniaczana
i kruszynowo-ziemniaczana.
Zwalczanie tych gatunków
mszyc ogranicza głównie porażenie wirusem liściozwoju. Bardzo ważnym elementem w uprawie odmian podatnych na tego wirusa jest
przeprowadzenie zabiegu
chemicznego, który pozwala
zwalczyć mszyce lub upra-
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Reprodukcja, nieśność i inseminacja

1

paku. Podobnie, jak mszyca,
która żeruje na plantacjach
buraków owady zasiedlają
głównie brzegi upraw. Po
przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości opryskiwać głównie brzeg plantacji. Wiosną mszyce najczęściej pojawiają się w okresie
wykształcania łuszczyn.

DZIENNIK ELBLĄSKI

wiać inne odmiany odporne
na tego wirusa, równocześnie
odpornych na wirusa Y.
Wyznaczono trzy terminy
zwalczania wektorów wirusów ziemniaka. Pierwszy zabieg powinien zostać wykonany w ciągu tygodnia od
pełni wschodów preparatami
o działaniu układowym. Drugi w okresie pojawienia się
mszyc uskrzydlonych lub rozwoju populacji bezskrzydłych, a trzeci w okresie intensywnego nalotu mszyc.

Perlice rozpoczynają nieśność w 7-8 miesiącu życia. Na
ilość jaj zniesionych przez perlicę ma wpływ żywienie, warunki utrzymania oraz genotyp. W chowie ekstensywnym
perliczki znoszą jaja od wiosny do jesieni w ilości od 60 do
90 jaj o masie od 35-58 g.
W chowie intensywnym
znoszą od 120 do 170 jaj rocznie. Największy procent wylęgu zdrowych piskląt można
uzyskać z jaj zebranych
w szczycie nieśności, czyli ok.
9-10 miesiąca życia. Nadmierna masa ciała pogarsza
wyniki reprodukcji u perlic.
Okres rozrodczy powinien
trwać ok. 22 tygodnie, jednak
nie dłużej niż do 64. tyg. życia.
W tym wieku u perlice zwykle rozpoczyna się, poprzedzony spadkiem produkcji jaj,
okres przepierzania.

Jaja do nasadzeń nie mogą
być przechowywane dłużej
niż 5 dni w temp. 18°C i wilgotności 80 proc. Wybierając
jaja do inkubacji należy zwracać uwagę na ich wielkość,
kształt, budowę i stan skorupy. Zauważono, że im
większa pigmentacja jaj, tym
lepsza wylęgowość.
Inkubacja trwa zwykle
26-28 dni. W komorze lęgowej jaja powinny mieć wilgotność 48-52 proc. Do 14.
doby temperatura powinna
wynosić 37,8°C, do 24. doby
37,6°C, a przez ostatnie 3
dni w komorze klujnikowej
do 37,2°C. Zwiększa się również wilgotność do 78-96
proc.
Wyklute pisklęta mają masę
ok. 26 g. Ze względu na trudność w odróżnieniu płci,
samce i samice są utrzymywane razem do 5-6 miesiąca
życia. Pewnym sposobem odróżnienia płci u perlic jest seksowanie – polega na ocenie
ich steku, ale skuteczność tej
metody zależy od doświadczenia oceniającego.
Młodym perlicom zapewniamy warunki odchowu podobne jak pisklętom kurzym.
Kury z instynktem kwoczenia
nadają się do wysiadywania
jaj perliczych. Po wylęgu bardzo troskliwie opiekują się
młodymi przez 3 miesiące.
Jeśli pisklęta będą chowane
bez kwoki należy utrzymywać
temperaturę na wysokości
grzbietu piskląt nie niższą
niż 35°C przez pierwszych
5-6 tygodni wychowu. W kolejnych tygodniach temp. obniżamy do 28°C.

Inseminacja
perlic
Stosując inseminację u perlic wskaźnik zapłodnienia jaj
sięga 90-92 proc., a wylęgowość 82-86 proc. Dojrzałość
płciową osobniki męskie

Rocznie perliczki w chowie ekstensywnym znoszą od 60 do
90 jaj, a w chowie intensywnym od 120 do 170
Fot. Marek Reisenberg

osiągają w wieku 8-10 miesięcy. Do 46. tygodnia życia
jakość spermy u perlików
jest największa. Dawka nasienia najczęściej podawana
wynosi 0,05-0,08 ml, przy
koncentracji plemników 4-5
mln/ml. Nasieniem uzyskanym z jednego ejakulatu
można inseminować 7-8 perlic. W listopadzie i grudniu
zaobserwowano zmniejszenie ilości nasienia oraz gorszą
żywotność
plemników.
W styczniu i lutym występuje całkowity brak produkcji
nasienia. Aktywność seksualna perlików rozpoczyna
się wiosną i stopniowo wzrasta. W miesiącach od maja
do sierpnia osiąga najwyższy
REKLAMA

poziom, a następnie spada do
listopada.

Produkcja jaj
konsumpcyjnych
Jaja perlic są mniejsze od
kurzych, różnią się też kształtem. Są bardziej kuliste i mają
zdecydowanie większą masę
skorupy o barwie kremowej
lub jasno brązowej; są nakrapiane lub gładkie. Mniejsza ilość porów w skorupie
powoduje, że jaja przechowywane w odpowiednich warunkach (4°C, 32 proc. wilgotności) zachowują świeżość
nawet 11 miesięcy. Jaja perlic
mogą znaleźć zastosowanie
w żywieniu osób chorych, rekonwalescentów oraz dzieci.

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

TWÓJ SPECJALISTA
OD HODOWLI DROBIU

Ochrona roślin
motylkowych
Mszyca grochowa występuje na licznych roślinach motylkowatych, jak: groch, wyka,
koniczyna, lucerna, nostrzyki,
esparceta i inne. W celu zwalczania upraw opryskiwać
w okresie nalotu form
uskrzydlonych. Wczesny wysiew grochu oraz izolacja przestrzenna od roślin motylkowatych wieloletnich ogranicza
liczebność tego szkodnika.

• 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
3413otpn-a -K
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rolnicze abc

Największe pod szkłem gospodarstwo różane w Holandii

Róże to nasza pasja
Rolnicze ABC przekracza granice województwa a nawet kraju i odwiedza
producentów z Unii Europejskiej. Mając na uwadze naszych czytelników, którzy
nie zawsze są bezpośrednio związani z produkcją rolną i hodowlą zwierząt
podjęliśmy temat dotyczący produkcji roślinnej, jednak roślin nie mających
walorów konsumpcyjnych. Odwiedziliśmy największą w Holandii plantację róż
państwa Marioli i Joop’a van den Nouweland.
Przemysław Wieczorek,
www.fotoferma.pl
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

By dać wyobrażenie skali
produkcji w szklarni państwa
van den Nouweland wystarczy powiedzieć, że rocznie
ciętych jest tu blisko
70 000 000 róż. Plantacja zajmuje powierzchnię 20 ha
szklarni i znajduje się w okolicach Rotterdamu i Hagi,
w bezpośrednim sąsiedztwie
znanej ze słynnego sera miejscowości Gouda.

Trzy pokolenia
holenderskich
ogrodników
Historia uprawy roślin w rodzinie van den Nouweland
sięga ponad pół wieku. Dziadek Joop’a van den Nouweland, a potem jego rodzice już
przed wojną uprawiali warzywa i tak ją przetrwali. Gdy
Joop van den Nouweland dorastał jego rodzice wybudowali nowoczesną jak na tamte czasy szklarnię. — Pod
szkłem na powierzchni 1,5 ha
mój mąż i jego dorastający
dwaj bracia wspólnie z rodzicami uprawiali ogórki
— opowiada pani Mariola
van den Nouweland, żona
Joop’a. — W 1978 roku mąż
postanowił usamodzielnić się.
Napisał biznes plan i złożył go
do miejscowego banku, który po analizie udzielił wsparcia na zakup ziemi i budowę
nowej szklarni. Mając dobry
biznes plan mogliśmy pożyczyć większość pieniędzy na
inwestycje. Bank uczestniczył w pełni w naszym biznesie i liczył się z zyskami i ze
stratami, ale co najważniejsze
był naszym partnerem biznesowym — opowiada współwłaścicielka szklarni.
W maju 1979 roku, z Polski
z obecnego województwa kuREKLAMA

jawsko-pomorskiego do Holandii przyjechała pani Mariola. Na miejscu poznała Joop’a, z którym jeszcze w tym
samym roku w grudniu wzięła ślub. Załatwianie wszystkich formalności trwało
4 miesiące i dopiero w kwietniu pani Mariola mogła przyjechać ponownie do męża,
do Holandii. — Ponieważ zaczynaliśmy praktycznie od
zera tylko z kredytem i zaufaniem banku, każde z nas
musiało poświęcać się i pracować ciężko i wytrwale. Było
trudno, jednak na swoim pra-

Imiona kobiet
i ciekawe miejsca

W Holandii jest kilka firm hodowlanych zajmujących się
genetyką róż. Każda posiada
własne odmiany, które udostępnia ogrodnikom za
opłatą licencyjną. Nowym
odmianom nadawane są
najpierw numery, a potem
właściwe nazwy. Teraz nadaje się nazwy gór, ciekawych miejsc, lecz przez lata
były to imiona kobiet lub nazwy miast. Stąd znana w Polsce róża ‘Red Berlin’, ‘Bacara’
i ‘Mercedes’, której już nie
ma w sprzedaży od 15 lat.
Uprawa róż na całym świecie
wymaga licencji i jest kontrolowana. Na zdjęciu odmiana
‘Passion’ Fot. Marjoland

cuje się najlepiej — opowiada pani Mariola.

Chcieliśmy stworzyć
własną markę
W tym okresie znaczna część
okolicznych gospodarstw
szklarniowych produkowała
warzywa, a sprzedaż odbywała się na podstawie średniej
ceny z dnia, niezależnie od
tego kto i jaką ilość produkował. Po wielu latach uprawy
ogórków Mariola i Joop van
den Nouweland postanowili
zmienić produkcję. — Chcieliśmy zająć się czymś bardziej
indywidualnym, czymś, co
nas wyróżni. Chcieliśmy stworzyć własną markę, postawić
przed sobą nowe wyzwanie
i podnieść poprzeczkę jeszcze
wyżej. Mieć większe przychody i być docenianym w branży. Zdecydowaliśmy się na
uprawę róż — opowiada pani
Mariola.
Początkowo w 1987 roku
plantacja miała powierzchnię 1,5 ha. Stopniowo dokupując ziemię i kolejne obiekty rodzina Van den Nouweland powiększyła gospodarstwo do 3 ha, by z czasem podwoić uprawy do 6,5 ha.
W 2000 roku wybudowali
obiekt, który stał się chlubą rodziny — powstał Marjoland.
— W ten sposób mieliśmy
już trzy obiekty zlokalizowane jednak w różnych, dość
odległych miejscach. Przy dużych odległościach trudno
było sprawnie zarządzać produkcją. Postanowiliśmy scentralizować wszystkie jednostki wokół naszej najnowszej
inwestycji. I tak też się stało.
Dzięki kilku ofertom, które
pojawiły się w najbliższym
sąsiedztwie powiększyliśmy
areał w jednym miejscu i wybudowaliśmy nowe szklarnie. Oczywiście obiekty od-
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dalone musieliśmy sprzedać,
by mieć środki na zakup i budowę. Dzięki scaleniu produkcji i optymalizacji pracy
w 2009 staliśmy się największym producentem róż
w Holandii. Nasze gospodarstwo liczy teraz 20 ha — wyjaśnia pani Mariola.

Afrykańskie
czy holenderskie?
Joop van den Nouweland
wraz z żoną wychodzą z założenia, że trzeba dążyć w życiu
do wyznaczonego sobie celu.
— Jeżeli masz marzenia, to na
pewno osiągniesz sukces —
opowiada Pani Mariola. To
tak jak ze sportowcem na
olimpiadzie, który daje z siebie wszystko by spełnić swoje marzenie i osiągnąć cel, na
który pracuje przez lata — porównuje pani Mariola.
— Bardzo dokładnie liczymy
też ile kosztuje każdy metr
kwadratowy plantacji i każda
róża. Szczególnie, gdy energia
jest bardzo droga a musimy
konkurować z producentami
z Afryki i Ameryki Południowej — wyjaśnia. — W Afryce
są gospodarstwa uprawiające
róże nawet na 200 ha. Transport lotniczy do Europy jest
drogi, mimo tego koszty produkcji są wielokrotnie niższe
niż na naszym kontynencie.
Klient może wybierać afrykańskie róże, choć jakość europejskich produktów jest
często znacznie wyższa. Szczególnie w porze deszczowej,
REKLAMA

Rodzina Marioli i Joop’a van den Nouweland.
Od lewej Joop van den Nouweland, córka
Angelien z bratem Danielem, Mariola
van den Nouweland i małżeństwo Magdy
i Johana van den Nouweland. Fot. Marjoland
gdy przy wysokiej wilgotności
kwiaty z Afryki trudno osuszyć, co podczas transportu
prowadzi do gnicia kwiatostanów.
Zaczęliśmy więc poszukiwać nowych i lepszych odmian o dużym pąku, które
trudno uprawia się w Afryce.
Dzięki temu nie mamy obecnie bezpośredniej konkurencji dla uprawianych przez nas
5 odmian róż — wyjaśnia
pani Mariola.

‘Passion’ przez lata
była jedną z najpopularniejszych odmian
róż w Holandii
Nasze kwiaty
Wśród uwielbianej przez
klientów czerwonej róży wyróżnić można wiele jej odmian. — Odmiana ‘Passion’,
która jeszcze 2 lata temu stanowiała 100 proc. naszej produkcji, przez lata udowodniła, że jest jedną z najsilniejszych oraz najtrwalszych róż
o najintensywniejszym czerwonym kolorze. Dzięki tym
zaletom ‘Passion’ przez lata
była jedną z najbardziej popularnych odmian w Holandii. Obecnie jesteśmy dumni
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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

PHU EKO-AGROTECH producent pożytecznych mikroorganizmów
11-600 Węgorzewo, ul. Przemysłowa 7 L, tel. 87 427 02 56, e-mail: ekoagrotech@gmail.com

UWAGA!!!

TYLKO U NAS KUPISZ NAJTANIEJ

Efektywne mikroorganizmy bardzo dobrej jakości

UWAGA!!!

cProbiotyk dla zwierząt Doktor Em dla bydła, trzody, drobiu, pszczół
c Biopreparaty dla roślin ProBios: kondycjonowanie gleby, wzmocnienie i ochrona roślin uprawnych
cBio-Trakt – preparat do szamb, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz ProBios Plus przyspieszający fermentację gnojowicy
3613otpn-a-M

z tego, że możemy uprawiać
i oferować klientom bardzo
cenione i popularne odmiany
róż: czerwone — ‘Red Naomi’,
białe — ‘White Naomi’, jasnorożowe — ‘Sweet Dolomiti’
i biało-różowe — ‘Lovely Dolomiti’.
Kwiaty pakuje się w specjalne folie posiadające logo firmy
i elegancki nadruk. W ten
sposób stają się zawsze rozpoznawalne dla klientów.
Róże z Mariolandu przez
pięć dni w tygodniu wystawiane są na giełdzie kwiatowej. Każdego dnia świeże
kwiaty sprzedawane są eksporterom i klientom krajowym. Trafiają na rynek za pośrednictwem giełdy kwiatowej
bądź w bezpośredniej sprzedaży w jednej z „sieciówek”.
— W biznesie kierujemy się
zasadą od ogrodnika do klienta. Mamy dobry kontakt z odbiorcami by od razu reagować
na każde życzenia klienta
i jego uwagi. Rynek cały czas
się zmienia. Kilka lat temu
mieliśmy tylko jedną odmianę. Zauważyliśmy jednak, że
klient szuka róż bardziej ekskluzywnych z większą główką.
Stąd podjęliśmy decyzję by
zakupić sadzonki i uprawiać
nowe odmiany bardziej pożądane obecnie na rynku — wyjaśnia Mariola van den Nouweland.

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
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rolnicze abc
bierają właściwym kwiatom
światło i pożywienie, a nigdy
nie wyrosną na długą i kształtną różę. Przygięte łodygi tworzą podstawę do wrostu młodych i silnych kwiatów, a jednocześnie są niezbędne w procesie fotosyntezy. Zarówno
prawidłowe cięcie jak i pielęgnacja róż są bardzo istotne,
gdyż wpływają na szybkość
wzrostu i jakość młodej róży.
Każdy kto chce wykonywać tę
pracę musi być umotywowany i dobrze poinstruowany.

Historia zatoczyła koło

Człowiek to
kolejne ogniwo
To ludzie zajmują się pielęgnacją roślin, do czego potrzebne jest doświadczenie
i zrozumienie. — Zatrudniamy ok. 200 osób, z ktorych
jesteśmy bardzo zadowoleni
— opowiada pani Mariola.
Załoga w 80 proc. jest złożona z pracowników pochodzących z Polski. Współwłaścicielka gospodarstwa podkreśla, że są to ludzie pracowici,
sumienni, zaangażowani i odpowiedzialni. — Wykonują
swoją pracę bardzo dobrze
— mówi pani Mariola.
Potrzeba wiele pracy by doprowadzić krzew róży do efektywnego rozkwitu, dlatego codzienna sumienna pielęgnacja
jest niezbędna. Róże ścina się
dwa razy dziennie, przez
7 dni w tygodniu. Oprócz cięcia, równie ważna jest codzienna pielęgnacja. Dlatego też przygina się lub wycina
słabe i krzywe pędy, które zaREKLAMA
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Firma jest typowo rodzinnym przedsiębiorstwem i takim pozostanie. — Staramy się
stworzyć przyjazną, miłą i rodzinną atmosferę pracy.
Mamy świadomość, że realizacją dalszych planów muszą
zająć się nasi następcy. Wiadomo, lata lecą i ja i mój mąż
choć na chwilę chcemy zwolnić tempo. Dlatego kolejne
inwestycje realizowane są już
pod nasze dorosłe dzieci Johana, Daniela i Angelien, które zdecydowały przejąć po nas
całą firmę i prowadzić ją
wspólnie — wyjaśnia pani
Mariola.
Historia życia, emigracja
z Polski, założenie rodziny
w Holandii po 30 latach zatoczyły koło. — Mój syn Johan poznał Polkę Magdę,
z którą wziął ślub i założył rodzinę. Patrząc na nich w duszy cieszę się bardzo, że są razem i mają plany, jak my
przed laty z mężem.
25 lat temu zdecydowaliśmy
się na uprawę róż. Dziś z całą
pewnością mogę powiedzieć,
że nam się udało — mówi
współwłaścicielka największego różanego gospodarstwa w Holandii.

5r

Organizacja pracy i produkcji w szklarni – kwiaty zawieszone w powietrzu
Cała produkcja odbywa się na
tzw. wełnie mineralnej. Sadzonki rosną na specjalnie
przygotowanym podłożu powstałym z lawy wulkanicznej,
która poddana specjalnej obróbce tworzy doskonałe siedlisko dla roślin. Produkcja podłoża wygląda podobnie jak
produkcja waty cukrowej. Potem formowane są metrowej
długości bloki, które pakuje się
w maty. W przeciwieństwie do
waty szklanej wełna mineralna jest higroskopijna, dzięki
czemu doskonale utrzymuje
wilgoć.
By w szklarniach Marjoland
ułatwić obsługę kwiatów rośliny stoją na specjalnych stołach, pod którymi zainstalowany jest system dostarczający
dwutlenek węgla. Każdy
krzew posiada swój system
nawadniania, przez który odbywa się także precyzyjne nawożenie roślin. Nadmiar wody
spływa systemem rynien do
zbiorników, gdzie jest oczyszczana, by później ponownie
zostać wykorzystana. Obieg
wody w tym wypadku jest zamknięty. Taka technologia to
wynik obostrzeń nakładanych
przez holenderskie przepisy.
Woda jest w tym wypadku
najcenniejsza. Dlatego dachy
szklarni wyposażone są
w system rynien i rur, którymi zbierana jest cenna deszczówka i odprowadzana
do potężnych zbiorników.
Skład wody podawanej roślinom i same rośliny są cały
czas monitorowane. Dzięki
temu można szybko zareagować na pojawiające się
zagrożenia.

OWADY NAJDELIKATNIEJSZE
DLA RÓŻ
Róże w Marjoland produkowane są w oparciu o metody biologiczne. Zamiast
chemii w szklarni stosuje
się kompletny program
ochrony biologicznej,
w której główną rolę pełnią
pożyteczne owady, jak dobroczynek szklarniowy, dobrotnica szklarniowa (Amblydromalus limonicus, Amblyseius swirskii).
— Dla kogoś patrzącego
z zewnątrz może wydać się
to dość dziwne by zaprzęgać
te małe stworzenia do pracy
na rzecz człowieka. Jednak
dzięki wsparciu specjalistycznych firm i latom praktyki
osiągnęliśmy doskonałe wyniki — tłumaczy Mariola van
den Nouweland.
Są jednak takie sytuacje,
gdy owady nie są w stanie
wygrać z silną chorobą.
Wtedy konieczne jest podanie chemicznych środków
ochrony roślin. By nie spowodować zachwiania w populacji owadów, dawki są
jednak bardzo precyzyjne.
Mali opiekunowie plantacji
są przecież wielokrotnie
drożsi niż litr jakiegokolwiek środka ochrony roślin.
REKLAMA

AUTOMATYKA STEROWANIA
I RUCHOME STOŁY
W 20-hektarowej szklarni zainstalowane są system automatycznego sterowania: czujniki
analizujące temperaturę, wilgotność, przepływ wody, stężenie dwutlenku węgla, system
automatycznego nawadniania
i regulacji natężenia światła,
sterowanie uchylnymi oknami
i wiele rozwiązań, które ułatwiają pracę. Nie mówiąc już
o końcowym etapie produkcji
róż, czyli specjalnych maszynach automatycznie sortujących kwiaty i chłodniach, w których przechowywane są rośliny
zanim opuszczą Marioland.
Jedna ze szklarni wyposażona
jest w innowacyjny system automatycznych ruchomych stołów, na których rosną kwiaty.
Dzięki nim pracownik pelęgnujący rośliny stoi w miejscu,
a krzewy róż na długich na kilka metrów stołach podjeżdżają kolejno do niego.
DWA POZIOMY UPRAW
Optymalizacja produkcji i wysokie koszty gruntu wymusiły
ciekawe rozwiązanie. — Jeden z obiektów, powstał na
piętrze nad sortownią i pomieszczeniami biurowymi —
wyjaśnia pani Mariola.

Najnowsze technologie zastosowano także w sortowni.
Maszyny sortujące wyposażone są w kamery podłączone
do komputera. Ten steruje podziałem róż na odpowiednie
kategorie według: długości,
grubości, koloru i wielkości
kwiatu. Oddzielnej selekcji
i sprzedaży poddaje się również róże mniej kształtne. Te
o odpowiedniej długości, jednakowym kolorze i wielkości
główki są układane w bukiety
składające się z dziesięciu lub
dwudziestu kwiatów oraz pakowane w firmową folię. Gotowe bukiety umieszczone
w pojemnikach z wodą i załadowane na specjalne wózki
przejeżdżają do chłodni, gdzie
oczekują na transport.
EKSPERYMENTY
Z DIODAMI LED
W Marjoland zastosowano
pilotażowy projekt oświetlenia róż diodami LED. Eksperyment ma na celu sprawdzenie
wpływu oświetlenia LED w kolorach niebieskim i czerwonym na uprawę róż. Stwierdzono, że światło diod wpływają korzystnie na rośliny
i przyczyniają się do wzrostu
wydajności produkcji z metra
kwadratowego upraw.

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

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

ul. Towarowa 9/13, 10-959 Olsztyn
tel. (89) 651 29 26, 667 579 993
www.ekologicznerolnictwo.pl, biuro@ekologicznerolnictwo.pl

Odbuduj kondycję roślin po zimie
preparatami mikrobiologicznymi, które:
◊zwiększają odporność roślin na stres
◊zwiększają plony
◊zmniejszają koszty nawożenia konwencjonalnego
◊poprawiają strukturę gleby
◊powodują wzrost próchnicy
Zapraszamy do współpracy
rolników i działkowców!
2713otpn-a-G

Składnica maszyn Firma Borysiak,
Brodnica, tel. (56)697-07-65.
LOSZKI, knury hodowlane, transport GRATIS, 608-59-14-74.

SZYBKA pożyczka od 300zł! Provident Polska S.A. (taryfa wg opłat
operatora), 600-400-315.

SKOMĘTNO k/Kalinowa, Łąka do
skoszenia za odpłatność 3 ha,
513-048-359.
W gospodarstwie, 782-265-594.

CIĄGNIKI i maszyny rolnicze, naprawy/remonty ciągników i opryskiwaczy. Części zamienne. Szeroki
asortyment części do opryskiwaczy.

KUPIĘ prasę kostkującą: Sipma,
Welger, Claas, John Deere, Riviera, Famarol, Kombajn: Anna, Bolko, Karlik, Ciągnik Władimirec T-25,
Prasę rolującą Claas, Welger.
kom.518-857-308

DOJARZA, pracowników na oborę, 85-650-13-61.
3513otpn-b-M
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Składanie wniosków
na wsparcie bezpośrednie
Do 15 maja, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa można jeszcze
składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. — Jak co roku pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie służą pomocą w wypełnianiu
wniosków i kompletowaniu
dokumentów — zapewnia
Rafał Sobolewski, kierownik Działu Ekonomiki
w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
Na jednym formularzu
wniosku rolnicy mogą
ubiegać się o przyznanie
płatności bezpośrednich,
rolnośrodowiskowych oraz
o pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW).
Rolnikowi przysługują
płatności obszarowe do
powierzchni gruntów
rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa
rolnego, a kwalifikujących się do objęcia tymi
płatnościami, jeżeli:
– grunty były w posiadaniu rolnika w dniu
31 maja roku, w którym
został złożony wniosek
o przyznanie płatności,
– w dniu składania wniosku rolnik posiada działki
rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
gdzie minimalna powierzchnia działki rolnej
wynosi 0,1 ha,
– wszystkie grunty rolne
są utrzymywane zgodnie
z normami przez cały rok
kalendarzowy, w którym
został złożony wniosek
o przyznanie tej płatności,
– rolnik przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek
o przyznanie tej płatności,
– rolnikowi został nadany
numer identyfikacyjny
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.
Już w roku ubiegłym
ARiMR wysłała spersonaREKLAMA

rolnicze abc

Jak pomóc roślinom zbóż by wydały obfity plon?

lizowane wnioski wraz
z załącznikami graficznymi do wszystkich rolników, którzy ubiegali się
o płatności bezpośrednie
i rolnośrodowiskowe. Natomiast rolnicy, którzy po
raz pierwszy występują
o przyznanie takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze
powiatowym Agencji,
bądź pobrać go ze
strony internetowej
www.arimr.gov.pl.

Właściwy program dokarmiania
Klimat Polski charakteryzuje
się dużą zmiennością i nierównomiernym rozłożeniem
opadów w czasie wegetacji
roślin w poszczególnych latach. Niedoboru wody pojawiają się dość regularnie
i przypadają na miesiące wiosenne i jesienne. Niestety nie
są też rzadkością w pełni
okresu wegetacji, jak to miało
miejsce w 2006 i 2008 roku.
Bogdan Z. Jarociński

Przed wysłaniem
wniosku należy:
– zweryfikować dane dotyczące działek ewidencyjnych i rolnych podanych
w spersonalizowanym
wniosku;
– należy zapoznać się z danymi dotyczącymi maksymalnego kwalifikowalnego
obszaru (PEG) na działce
ewidencyjnej, zawartymi
w „Informacji dotyczącej
działek deklarowanych do
płatności”;
– jeżeli dane zawarte we
wniosku nie są zgodne ze
stanem faktycznym należy
podać prawidłowe dane.
We wniosku o przyznanie
płatności rolnik zobowiązany jest zadeklarować
wszystkie grunty rolne będące w jego posiadaniu
w dniu 31 maja 2013 r.,
niezależnie od tego, czy
ubiega się o przyznanie
płatności do tych gruntów.
Wypełniony i podpisany
wniosek wraz z materiałem graficznym i innymi
niezbędnymi załącznikami
należy złożyć do 15 maja
2013 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, ale nie później niż
do 10 czerwca 2013 r. za
każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będą
zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności
o 1 proc. Zmiany do
wniosku bez zmniejszenia
należności można składać
do 31 maja 2013 r. Zmiany
można składać także później, aż do 10 czerwca, lecz
za każdy dzień roboczy
opóźnienia stosowane
będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1 proc.

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

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Każdy rolnik zdaje sobie
sprawę ze skutków suszy
w uprawach rolniczych. Klimat Polski zaskakuje nas również wiosną, gdy pojawią się
przymrozki, a nawet wiosenne mrozy. W tym roku przedłużająca się zima opóźniła
również siew zbóż jarych
o około miesiąca. Jako autor
wielu badań dotyczących stosowania nawozów dolistnych,
a także nawozów dolistnych
typu „U”, pragnę podzielić się
z czytelnikami wiedzą, która
pozwala zminimalizować
skutki występowania niekorzystnych zjawisk pogodowych w uprawach rolniczych.

Zahamowany
wzrost roślin

Niedobór fosforu

Fot. Bogdan Z. Jarociński
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rowym, czy Fostarem lub Acidem PK 30:5.

Czy będzie plon?
Widziałem również opóźnione siewy zbóż jarych i mieszanek z jarymi. Otrzymywałem telefony od różnych rolników z zapytaniem – czy jest
w ogóle sens tak opóźnionego
siewu zbóż jarych? Jeśli będzie
jeszcze susza w okresie letnim
to, co to będą za plon?
Musimy zrozumieć, że jeśli
roślina otrzyma poprzez korzenie i w dokarmianiu dolistnym te pierwiastki, które
są potrzebne do rozwoju
i wzrostu plonu, to ona tym
REKLAMA

wszystkim nam się odpłaci.
Po pierwsze, niech każdy rolnik zastanowi się, w jakie warunki glebowe wysiał zboże
jare? Czy gleba jest kwaśna, czy
ma odczyn obojętny? Od tych
czynników zależy przyswajanie
składników pokarmowych
przez korzenie włośnikowe
zbóż. Zamieszczony wykres
przedstawia wpływ wartości
pH gleby na występowanie
i pobieranie pierwiastków
przez korzenie roślin zbóż.
Po wtóre przyswajalność
składników pokarmowych
z gleb, uzależniona jest też od
temperatury gleby. Dla fosforu i siarki wymagana jest temperatura gleby powyżej +15oC,
a dla pozostałych pierwiastków
+12oC. Wszystkie zabiegi dokarmiania dolistnego wykonujemy w godzinach popołudniowych, przy temperaturze
powietrza na powierzchni łanu
zbóż poniżej +20oC.
I jeszcze jedno, niech każdy,
kto zastosuje ten program dokarmiania dolistnego zbóż,
gdzieś na końcu pola pozostawi parę metrów niedokarmianego zboża, by przekonać się
czy to dokarmianie dolistne coś
daje, czy nie.

Mądrze dokarmić
Gdy rośliny wzejdą, w fazie
2-3 liści właściwych należy
opryskać zboża: Chelatem Fe13 lub Mikrovitem Fe-75 plus
Chelat Zn-14 lub Mikrovit Zn112 plus wodny roztwór mocznika (10 kg na 1000 litrów
wody), bądź Plonochronem
żelazowym plus Plonochronem cynkowym plus wodnym
roztworem mocznika (10 kg
na 1000 litrów wody).
Uwaga – gdy następne dni po
pierwszym zabiegu są bardzo
chłodne lub po opadach
deszczu będzie chłodno z temperaturą powietrza w nocy poniżej + 10oC, to ponownie wykonujemy oprysk tymi samymi
preparatami, co w pierwszym
zabiegu zmieniając tylko Chelat Zn na Chelat Cu lub Mikrovit Zn na Mikrovit Cu bądź
Plonochron cynkowy na Plonochron miedziowy.
W fazie krzewienia wykonujemy następny oprysk dolistny stosując np. Plonvit
Z plus Siarczan magnezu plus
Tytanit bądź Plonochron kompletny plus Plonochron magnezowy. Po 3-5 dniach stosujemy drugie dokarmianie dolistne w fazie krzewienia sto-

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

Po moim wykładzie, jaki miałem w dniu 24. kwietnia b.r.
w Nowej Karczmie koło Gdańska zlustrowałem gospodarstwo, a w nim uprawy zbóż ozimych, traw nasiennych, łąki
i pastwiska. Wszędzie było widać opóźnienie wiosny i bardzo
duże niedobory na roślinach.
Przede wszystkim niedobory
fosforu, co objawia się bardzo
słabym wzrostem roślin. Przy
nocnych spadkach temperatury niemalże do 0oC są to
wręcz zahamowania wzrostu
roślin. By ruszyła wegetacja
roślin zaleciłem wykonanie
oprysku dolistnego fosforem,
– np. Plonochronem fosfo-

GDZIE NAS
SZUKAĆ?
REDAKCJA
I REKLAMA
Anna
Uranowska
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl

rolnicze abc
Następne wydanie
19 czerwca 2013

Zapraszamy
3513otbp-a-M
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sując np. Plonochron fosforowy plus Plonochron potasowy
bądź Acid PK 30:5 lub Fostar.
Gdy rolnik wie, że wysiał zboże jare w glebę kwaśną to należy w fazie krzewienia wykonać trzeci oprysk stosując
np. Wapnowit plus Mikrokomplex lub Siarczan magnezu plus Tytanit bądź Plonochron wapniowy plus Plonochron magnezowy.
W fazie strzelania w źdźbło
stosujemy np. Plonochron potasowy plus Plonochron magnezowy plus wodny roztwór
mocznika (10 kg na 1000 litrów wody) bądź Plonvit Z plus
Siarczan magnezu plus Tytanit. Po 3-5 dniach jeszcze w fazie strzelania w źdźbło wykonać należy drugie dokarmianie stosując powtórnie ten
sam zabieg.
W fazie kłoszenia należy zastosować drugie dokarmianie
tuż przed kwitnieniem zbóż
dolistnym Mikovit 1 bądź Plonochron mikroelementowy.
Natomiast w fazie rozwoju
REKLAMA

DZIENNIK ELBLĄSKI

ziarniaków należy zastosować
w dokarmianiu dolistnym
np. UNI PK 10:18 plus Tytanit
bądź Plonochron kompletny.
A w fazie dojrzewania zastosować np. Plonvit Z bądź Plonochron kompletny.
Jeśli któryś z rolników chciałby dokarmić jeszcze zboża ozime, to proszę dopasować program nawożenia do właściwej
fazy wzrostu i dokonać zabiegów tym, co w danej fazie jest
zalecane dla zbóż jarych.

Konieczny właściwy
odczyn gleby
W uprawach rolniczych, gdzie
od lat stosowano doglebowo
wysokie dawki nawozów N, P,
K bez wapnowania gleb, następowało obniżenie ilości i jakości produkcji i zatruwanie
środowiska naturalnego. Jednym z najważniejszych zadań,
jakie stoją przed rolnikiem
i ogrodnikiem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb
poprzez stosowanie wapna.
Złą jakość gleby należy zmie-

nić przywracając jej równowagę biologiczną. Niekorzystne działanie niskiego odczynu gleby na mikroorganizmy
i na rośliny związane jest ze
zwiększeniem
wymycia,
a w konsekwencji ze spadkiem zawartości kationów wymiennych, zwłaszcza wapnia,
magnezu, a w pewnym stopniu potasu oraz z uruchomieniem szkodliwych jonów glinu,
kadmu i manganu w kompleksie sorpcyjnym. W rezultacie
na glebach kwaśnych nawożenie mineralne powoduje
małe przyrosty plonów
i w ogóle może nie działać.
W skrajnych przypadkach
może nawet działać ujemnie.
Wiadome jest, że poprzez wapnowanie gleby doprowadzimy do jej odkwaszenia. Możemy też poprawić życie gleby
poprzez zastosowanie humusu i mikroorganizmów glebowych. Na przykład Humus
Active zwiększa chłonność
wodną i sorpcyjną gleby. Dostarcza aktywną próchnicę

w postaci kwasów humusowych oraz mikroorganizmy.
Poprawia strukturę gleby i jakość owoców.
Gdy mamy kłopoty z otrzymaniem dobrego obornika
powinniśmy zastosować Humus Active przed orką na całej powierzchni lub po orce
w zależności od sposobu uprawy poszczególnych gatunków
roślin. Większość rolników
postrzega funkcję gleby jedynie jako dostarczycielki pierwiastków biogennych i wody.
Uważają oni za istotne tylko
nawożenie mineralne oraz odpowiednie
zaopatrzenie
w wodę. Bytujące w glebie
mikroorganizmy traktowane
są po macoszemu. Jedynie
obecność drobnoustrojów
chorobotwórczych (np. Fusarium) jest dostrzegana przez
rolników. Rola pozostałych
mikroorganizmów glebowych
w kształtowaniu warunków
wzrostu i rozwoju roślin niestety z reguły jest bagatelizowana.
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Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie
nagrodzony tytułem JAKOŚĆ ROKU 2012
jakości swoich produktów, usług lub działań na rzecz ekologii i innowacyjności.
Organizatorem konkursu od lat jest
Fundacja Qualitas, a jej partnerami: najstarsza państwowa instytucja zajmująca
się kwestiami związanymi z jakością Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, European Orfanization for Quality oraz
internetowa giełda długów długi.info.
Patronat medialny nad konkursem objął
„Dziennik Gazeta Prawna”.
Podczas Gali Finałowej, która odbyła
się 25 marca tego roku w Warszawie, właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ
z Mrągowa Janusz Gruszczewski odebrał
nagrodę za uhonorowany wyróżnieniem
produkt – ładowacz czołowy Ł-106 (T202/1).

Janusz Gruszczewski, właściciel Zakładu
Metalowego AGROMASZ w Mrągowie

W organizowanym w Polsce największym konkursie promującym wysoką jakość produktów i usług Zakład Metalowy
AGROMASZ uhonorowany został wyróżnieniem. W kategorii Produkt Roku otrzymał tytuł Jakość Roku 2012.
Odbywający się już po raz siódmy konkurs skierowany był do wszystkich firm zainteresowanych potwierdzeniem wysokiej

Na rynku od prawie ćwierć wieku
Obchodzący w tym roku jubileusz
22 lat działalności Zakład Metalowy
AGROMASZ w Mrągowie jest producentem ładowaczy czołowych wraz z osprzętem do wszystkich typów ciągników
rolniczych dostępnych na polskim rynku.
W ofercie Firmy znajdują się ładowacze
czołowe o udźwigu 800-1650 kg i wysokości podnoszenia 3-4 m. Znaczna część urządzeń przystosowana jest do współpracy
z ciągnikami wyposażonymi w przedni
TUZ oraz WOM. Dodatkowo produkowane przez AGROMASZ ładowacze mogą
być wyposażone w amortyzatory hydrauliczne tłumiące drgania oraz szybkosprzęg
umożliwiający szybkie odłączenie maszyny

od ciągnika, wpływające znacząco na komfort pracy z maszyną. Kolejnym walorem
ładowaczy czołowych jest możliwość włączenia ich instalacji do układu hydraulicznego ciągnika, co pozwala na uzyskanie
wolnych wejść hydraulicznych z tyłu ciągnika i jest wysoce cenione przez użytkowników.

AGROTECH 2011; ładowacz czołowy
Ł-106A nagrodzony tytułem Maszyny
Rolniczej Roku 2012 w kategorii maszyny
krajowej przyznanym podczas XVIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. W tym
roku podczas targów w Kielcach Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław
Kalemba na ręce właściciela firmy JanuUznanie specjalistów branży rolniczej
sza Gruszczewskiego przekazał wyróżnieŁadowacze czołowe produkowane nie za ładowacz czołowy Ł-104 za jakość
polityki jakości, klarowność obowiązująprzez Zakład Metalowy AGROMASZ wykonania i uniwersalność stosowania.
cych procedur, zaangażowanie kadry
z Mrągowa otrzymały wiele prestiżowych
w osiąganiu celów jakościowych, dbałość
nagród. Między innymi: ładowacz czołowy Laureat konkursu Jakość Roku 2012
Ł-106 nagrodzony Złotym Medalem przez
Kolejną nagrodę w marcu 2013 roku o zapewnienie najwyższej jakości produkTargi Kielce podczas XVII Międzynaro- Firma otrzymała w konkursie promują- tów i usług oraz efektywność zarządzania
dowych Targów Techniki Rolniczej cym najwyższą jakość wytwarzanych organizacją.
Przyznany tytuł Jakość Roku 2012 powyrobów. Tytuł JAKOŚĆ ROKU 2012
w kategorii PRODUKT ROKU otrzymał twierdził słuszność przyjętej i realizowanej
ładowacz czołowy Ł-106, o wysokości polityki jakości Firmy zgodnej z wprowadzonym w 2007 roku systemem zarządzapodnoszenia 3,40 m i udźwigu 1650 kg.
Kapituła konkursu doceniła wysokie nia ISO wg normy EN ISO 3834-2:2007
standardy obowiązujące w Zakładzie oraz EN ISO 9001:2008 w zakresie spawaMetalowym AGROMASZ w Mrągowie. nia materiałów metalowych i produkcji
Nagrodzona została skuteczność realizacji maszyn rolniczych.

Zakład Metalowy AGROMASZ
Gruszczewski Janusz
11-700 Mrągowo, ul. Lubelska 42B
tel./fax +48 89 741 21 92
e-mail: agromasz@o2.pl, www.agromasz.com.pl

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław
Kalemba wręcza wyróżnienie właścicielowi
Zakładu Metalowego AGROMASZ
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RYNKI ROLNE

Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Z danych monitoringu cen wynika, że w kwietniu w kraju
utrzymywał się wysoki popyt
na zboża. Nie wpływało to jednak znacząco na zmianę cen,
ponieważ na ich poziom miały
wpływ również opóźnienia
w tegorocznych zasiewach. Korzystne ceny odnotowano natomiast w produktach mleczarskich, gdzie w przeciągu miesiąca wzrosty wyniosły ponad
siedem procent.
W zbożach konsumpcyjnych na koniec kwietnia pomimo zmniejszenia zapotrzebowania ze strony młynów, ceny pszenicy utrzymywały się na poziomie
998,10 złotych za tonę. Na
przestrzeni miesiąca oznacza
to niewielki spadek wynoszący 0,45 proc. W porównaniu do roku poprzedniego,
cena skupu jest jednak wyższa o 6,84 proc.
Cena żyta konsumpcyjnego
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Dobre ceny
za produkty
mleczarskie
ponownie spadła i na koniec
kwietnia osiągnęła wartość
693,74 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem marca jest
to cena niższa o 0,82 proc.,
a w porównaniu do kwietnia
2013 roku jest niższa aż
o 26,35 proc.

Równowaga cen zbóż
w obrocie krajowym
Odwrotną sytuację można
było zauważyć w skupie zbóż
paszowych. Średnie ceny skupu kukurydzy wzrosły z poziomu 865,74 do 877,35 zł/t
i w stosunku do cen z końca
marca zanotowano wzrost
o 1,3 proc. Równocześnie jest
to cena o 4,21 proc. wyższa niż
rok wcześniej.
W przypadku jęczmienia paszowego także wystąpił wyraźny wzrost średniej ceny w skupie z 822,57 do 841,15 zł/t,
co oznacza od marca wzrost
o 2,21 proc. W porównaniu
jednak do przełomu kwietnia i maja 2012 roku jest to
cena o 5,83 proc. niższa.

rolnicze abc
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Na światowych rynkach
obrotu zbożami odnotowano
tendencje odwrotne.

Zniżki w roślinach
oleistych
W ostatnim tygodniu kwietnia ceny skupu rzepaku w dalszym ciągu oscylowały blisko
granicy 2 000 zł/t. Od marca
ich wartość uległa jednak
spadkowi i z 1 983 zł/t w ostatnim tygodniu kwietnia osiągnęły wartość 1 945 zł/t. Jest to
cena niższa o 1,95 proc. niż
w marcu. Porównanie z ceną
rzepaku sprzed roku spadek
wynosi 4,63 proc.
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1,46 proc. Osiągnięta na koniec
kwietnia cena jest jednak
o 1,71 proc. niższa niż w tym
samym okresie roku 2012,
kiedy otrzymywano 6,37 zł/kg
wagi żywej.
Ceny skupu żywca wieprzowego na koniec kwietnia miały podobne wartości jak pod
koniec marca. Po przejściowych wahaniach uzyskiwana
w skupie cena to 5,33 zł/kg
masy ciepłej poubojowej.
W skali miesiąca wzrost wyniósł zaledwie 0,01 proc., natomiast w skali roku 0,56 proc.

W drobiu spadki
Mięso indycze i brojlerów
kurzych w ciągu ostatniego
miesiąca taniało. Na koniec

Utrzymują się
ceny wołowiny
i wieprzowiny
Kwiecień nie przyniósł zmian
w skupie żywca. Utrzymuje
się stopniowy wzrost cen wołowiny. Na koniec kwietnia
cena wołowiny kształtowała
się na poziomie 6,26 zł/kg.
Przy cenie z końca marca, wynoszącej 6,17 zł/kg wagi żywej
oznaczało to wzrost o kolejne

W kwietniu
odtłuszczone mleko
w proszku kosztowało
o 26,65 proc. więcej
niż roku temu
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kwietnia w skupie żywca indyczego cena wyniosła 5,56 zł/kg
wagi żywe, co w porównaniu
z 5,57 zł/kg wagi żywej zanotowanej w marcu oznacza jedynie
niewielki spadek o 0,29 proc.
Jest to jednak cena o 4,07 proc.
wyższa w porównaniu do cen
w analogicznym okresie roku
poprzedniego.
Cena skupu brojlerów kurzych w kwietniu podlegała
ciągłym spadkom. Z poziomu 4,02 obniżyły się do wartości 3,88 zł/kg wagi żywej,
co oznacza od marca spadek o 3,36 proc. W porównaniu do roku poprzedniego
jest to jednak cena wyższa
o 2,45 proc.

Wzrost cen artykułów
mleczarskich
Znaczny wzrost cen podstawowych produktów mleczarskich na rynku europejskim
przyczynił się do wzrostu cen
również w Polsce. W zakładach przetwórczych objętych
Zintegrowanym Systemem
Rolniczej Informacji Rynko-
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wej cena obrotu masłem konfekcjonowanym w porównaniu z ceną 14,35 zł/kg na koniec marca, na koniec kwietnia wyniosła 14,92 zł/kg.
W tym samym okresie cena
masła w blokach wzrosła
z 13,25 do 14,38 zł/kg. Jest to
odpowiednio o 3,76 proc.
i 7,81 proc. więcej niż w marcu. W odniesieniu do cen
sprzed roku na masło konfekcjonowane wzrost wyniósł
6,29 proc., a na masło w blokach aż 26,22 proc.
Ceny za mleko w proszku
również ulegały znacznym
zwyżkom. Za kg mleka pełnego w proszku na koniec
kwietnia oferowano 12,87 zł,
a więc o 3,91 proc. więcej niż
w marcu. Natomiast za mleko
odtłuszczone w proszku na
koniec kwietnia płacono
11,65 zł/kg, czyli aż o 7,70 proc.
więcej niż w marcu. W porównaniu do końca kwietnia
2012 roku mleko w proszku
pełne kosztowało o 14,37 proc.
więcej, a odtłuszczone
o 26,65 proc. więcej.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
ZADBANA WDOWA
Zadbana wdowa, emerytka, spokojnego charakteru, mieszkam w domku na wsi, poznam
wdowca do 65 lat, pan może zamieszkać
u mnie.

52511otbp-v-M
własnoręczny podpis
Powyższe dane do wiadomości redakcji
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WE DWOJE NR 22/2014
PRAWDOMÓWNA
(63/158/56) Niezależna finansowo i mieszkaniowo, mieszkająca na wsi. Nie szukam przygód, jestem pracowita, z poczuciem humoru
i bardzo samotna. Pragnę poznać pana, o podobnych zainteresowaniach, chętnie wdowca
do lat 70, któremu też dokucza samotność.
Numer telefonu przyspieszy kontakt.
SPOD ZNAKU LWA
(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.
WDOWA
Jestem katoliczką, mam własny domek,
mieszkam poza Olsztynem, poznam pana niepalącego, do lat 80, który lubi ciszę, ład i porządek.
SAMOTNA WDOWA
Jestem wdową, finansowo i mieszkaniowo
niezależna, pragnę poznać pana po 70-tce,
który zapewni mi bezpieczeństwo, zaradnego
i w miarę uczciwego, niepijącego, na dobre
i złe. Najchętniej ze wsi.

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

PANIE 46-60 LAT
MIŁA I SAMOTNA
Kulturalna, atrakcyjna rozwódka, ceniąca szacunek i zaufanie, pozna pana miłego, życzliwego, opiekuńczego, najchętniej zmotoryzowanego. Cel – stały związek.
POGODNA
Po pięćdziesiątce, wysoka, szczupła, bez nałogów i zobowiązań, pozna pana uczuciowego,
bez zobowiązań, do 70 lat, na dalsze lata życia.
UCZCIWA WDOWA
Po 50-tce, z okolic Elbląga, szczupła, zadbana,
bez nałogów, niezależna finansowo, własne
M, lubiąca taniec i podróże, pozna pana po
50-tce, kulturalnego, uczciwego, bez nałogów, niezależnego, z Elbląga lub okolic. Cel –
stały związek.
SZCZUPŁA WDOWA
Niezależna finansowo i mieszkaniowo,
szczupła, średniego wzrostu, niepaląca, pozna
pana do lat 70, chętnie zmotoryzowanego.

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

POWYŻEJ 60 LAT
RENCISTA ZE WSI
(61/170/70) Mieszkam na wsi, posiadam mały domek, poznam panią
w swoim wieku, która lubi ciszę, spokój, wieś, domatorkę, uczciwą,
szczerą, która nie szuka przygód.
WAGA
Zadbany rencista, lubię podróże,
książki, sport. Poznam szczupłą panią. Cel – stały związek.
JÓZEF
Jestem bez nałogów, niekonfliktowy,
uczciwy, w średnim wieku, pozna panią do lat 50.
WESOŁY
63-letni, wykształcenie średnie, muzykalny, znam dwa języki obce, lubię
wędkowanie, jestem na rencie stałej,
abstynent, odpowiem na każdy list
lub oddzwonię.
EMERYT
(69/165/80) Niezależny mieszkaniowo i finansowo, bez nałogów,
pozna panią w odpowiednim wieku.
Cel – stały związek lub przyjaźń.
MIŁY WDOWIEC
Wdowiec, emeryt, po 70-tce, bez nałogów i mieszkania, pozna miłą, samotną panią, w wieku 70-85 lat. Jeśli
dokucza ci samotność – napisz.

Nr 22/2013

W WIEKU 46-60 LAT
PRACOWITY
(47/185/90) Wolny, bez nałogów,
własne M, miły, uczciwy, niezależny
finansowo, pozna panią do lat 55. Cel
– stały związek.
SZCZERY
(51/176) Samotny, wolny przystojny,
zaradny, pracujący, poznam miłą,

szczupłą panią w odpowiednim
wieku. Proszę o poważne fotooferty.
UCZCIWY RENCISTA
Zmotoryzowany, pracujący rencista,
szczery, o dobrym sercu, pozna panią,
która zechciałaby zamieszkać na wsi
w okolicy lasów i jeziora.
PO PIĘĆDZIESIĄTCE
Wolny, bez nałogów, na rencie, pozna
panią szczupłą, niską, na rencie, bez
nałogów, pani może być trochę niepełnosprawna.
SZCZERY
Jestem w wieku średnim, prawdomówny, niekonfliktowy, niezależny finansowo, pragnę poznać panią do lat
50 i pragnę urzeczywistnić Jej marzenia.
NIEZALEŻNY
59-letni, wolny, były drwal, rencista,
spod znaku wagi, własny dom koło Elbląga, poszukuję drugiej połowy, panią, która chciałaby zamieszkać
u mnie.
WOLNY
(60/172) Bez nałogów i zobowiązań,
wierzący, uczciwy, szczery, lojalny, niezależny finansowo, własne M, poznam panią o miłej aparycji, zadbaną,
uczciwą, gospodarną, wierzącą, bez
nałogów i zobowiązań, niematerialistkę, zdecydowaną na życie we dwoje.

hasło

31-45 LAT
SKORPION
(37/178) Brunet, niezależny finansowo, uczciwy, mieszkający na wsi,
bez zobowiązań i nałogów, lubi
dzieci, interesuje się sportem, pozna
panią w wieku 30-39 lat, szczupłą,
niematerialistkę, ze wsi lub małego
miasteczka, odpowiedzialną. Cel –
stały związek.
NIEŚMIAŁY
Po czterdziestce i dość ciężkich przejściach życiowych, pozna panią miłą,
sympatyczną, ceniącą szczerość
i uczciwość, na dobre i złe chwile
w życiu.
KAWALER Z MAZUR
Brunet, wysoki, bez zobowiązań i nałogów, o stałych dochodach, pracujący dorywczo, uczciwy, poza panią
w swoim wieku.

Panie

praszamy do kontaktu telefonicznego
pod numerem 89 539 76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 19 czerwca
2013 roku. Jadwiga Gliniewicz

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

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-

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

rubryki. W tym wydaniu jest to numer 22/2013. Należy też pamiętać,
by do listu załączyć znaczek pocztowy
za 1,60 zł. Ogłoszenia są bezpłatne,
ale muszą być napisane na kuponie

e dwoje

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

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

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

