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Dobrze znoszą kiełkowanie w niższych temperaturach

Zalety jesiennego
wysiewu traw
Trawy, jako najważniejsza grupa roślin, odgrywają znaczącą
rolę w nowoczesnym rolnictwie. Pod względem
gospodarczym ich udział w areale użytków zielonych decyduje
o wielkości i jakości plonów. Stanowią najtańszą paszę w
gospodarstwie rolnym, ale o opłacalności i racjonalności
uprawy traw decyduje wiele czynników technologicznych.
Michał Kot
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Powszechnie wiadomo, iż wysoka efektywność zbiorowisk
trawiastych zależy w głównej
mierze od wykonania prawidłowych zabiegów agrotechnicznych. Zadowalające efekty
plonotwórcze można już osiągnąć poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru terminu siewu, jak i sposobu siewu.

Ważne warunki
siedliskowe
Wysiew traw najczęściej
przypada na termin wiosenny.
Jednakże trawy cechuje duża
tolerancja na opóźnianie terminu siewu. Rośliny te mogą
być zarówno wysiewane
w okresie letnim, czyli do
końca lipca, jak również
w okresie jesiennym, we
wrześniu. Zastosowanie późniejszego terminu siewu nie
ograniczy plonu w latach pełnego użytkowania.
Wybierając właściwy termin siewu należy kierować się
warunkami siedliskowymi,
a zwłaszcza zasobnością gleb
w wodę. W ostatnich latach
obserwuje się coraz częstsze
zjawisko suszy glebowej, towarzyszącej w okresie wegetacji. Następuje wówczas zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, dający w konsekwencji spadek plonu. Powodzenie siewów późno-letnich
i jesiennych uwarunkowane
jest również od panujących
w danym rejonie warunków
termicznych. Fakt ten nabiera ogromnego znaczenia, jeśli
chodzi o długość trwania
okresu wegetacji, tzn. od momentu wschodów roślin, aż do
pojawienia się pierwszych
przymrozków.

Jesienią
jest więcej wody
Poprawa warunków wilgotnościowych wczesną jesienią
może przynieść spodziewany
długotrwały sukces. Rośliny
zdążą równomiernie wzejść
i osiągnąć dostateczną wysokość, aby z łatwością przezimować i wiosną osiągnąć pełnię rozwoju w postaci zadowalającego przyrostu zielonej masy.
Na glebach lżejszych
i umiarkowanie wilgotnych
jesienny wysiew traw może
zapewnić szybkie kiełkowanie
nasion i dobre ukorzenienie
się siewek.

przy jesiennym terminie siewu można
osiągnąć wyższą produkcję pasz

I mniejsza konkurencja
chwastów
Warto zaznaczyć, iż trawy są
roślinami tolerancyjnymi na
niskie temperatury w okresie
wschodów. Większość gatunków traw jest odporna
na mrozy np. wyczyniec łąkowy, kostrzewa trzcinowa
i kostrzewa czerwona, stokłosa bezostna. Właściwe
przezimowanie traw przemawia zatem za stosowaniem terminu jesiennego.
Za stosowaniem jesiennego
siewu traw przemawia również stosunkowo niskie zachwaszczenie o tej porze
roku. Użytki zielone zakładane wiosną, w początkowej fazie rozwoju bardziej
narażone są na działanie

konkurencyjne tej grupy roślin. W przypadku wykonania podsiewu trawami na
istniejącym już użytku zielonym dodatkowym atutem
jest wysokość starej darni,
która w tym czasie jest możliwie niska. Ma to ogromne
znaczenie w tej sytuacji, gdyż
piętrowość obecnej runi powoduje obniżenie jej konkurencyjności względem
nowo podsianych roślin.

Uszlachetnianie
zdegradowanej runi
Wspominając jedną z metod renowacji użytków zielonych, jaką jest podsiew,
warto nadmienić, iż z punktu
widzenia ekonomicznego zabieg ten jest najszybszym
i najefektowniejszym zabiegiem poprawiającym i uszlachetniającym zdegradowaną ruń, a przede wszystkim
tanim w wykonaniu. Jest to
najlepsza metoda polecana
rolnikowi, gdyż pod względem paszowym daje spodziewane rezultaty.
Najczęściej podsiew stosuje się w terminie późno-letnim oraz jesiennym. Zabieg
ten udaje się na glebach wilgotnych, po zbiorze II lub III
pokosu. Przy doborze gatunków do podsiewu decyduje szybki rozwój po zasiewie i szybki wzrost roślin.
Najczęściej poleca się takie
gatunki jak życica trwała,
kupkówka pospolita, życica
wielokwiatowa, stokłosa bezostna i obiedkowata (uniolowata).
Podsiew ma na celu „zabliźnienie” starej darni,
utrzymanie trwałości danego użytku zielonego oraz poprawienie wartości pokarmowej stanowiska.

Jesienny termin siewu traw ze względu na pełne użytkowanie kośno-pastwiskowe w roku następnym jest godny polecenia Fot. Anna Uranowska

Wyższa
wydajność
Jesienny wysiew traw jest
godny polecenia również ze
względu na pełne użytkowanie kośno-pastwiskowe, które ma miejsce w roku następnym. Takich rezultatów
rolnik nie osiągnie przy wiosennym zasiewie. Konsekwencją jest wzrost wydajności
paszy z tej samej powierzchni bez pozyskiwania dodatkowego areału użytków zielonych. Biorąc pod uwagę obniżenie kosztów produkcji zastosowanie jesiennego terminu siewu zasługuje na większe
zainteresowanie ze strony rolników.

Międzyplony
ozimych
Kontynuując powyższe zagadnienie należy wspomnieć
o uprawie traw jako mieszanki w formie międzyplonów ozimych. Mieszanki takie
zwiększyłyby udział roślin towarowych w strukturze zaREKLAMA

siewów gospodarstwa. Międzyplony ozime uznawane są
za najpewniejszą formę uprawy. Cel ten osiągnąć można
wykorzystując do uprawy
przede wszystkim życice,
zwłaszcza wielokwiatową. Gatunek ten wysiać można
w drugiej połowie lata, tuż po
zbiorze wczesnych ziemniaków, jak również w pierwszej dekadzie września.
Stwierdzenie to nabiera
ogromnego znaczenia w przypadku wystąpienia suszy.
Potrzeby wodne roślin uprawianych w międzyplonach
pokrywane są zazwyczaj
z opadów jesiennych i zimowych. Ma to przełożenie na
pozyskanie dużej ilości zielonej masy już w pierwszym
pokosie wiosennym, stanowiąc zarazem cenną paszę.
Następnie należy wykonać
orkę pod uprawę plonu wtórnego, bądź pozostawić do dalszego wzrostu, zbierając kolejny pokos latem.
W praktyce rolniczej między-

plony ozime traktowane są jako
cenne źródło surowca do sporządzania kiszonek. Jest to także efektywny sposób dostarczenia bydłu najwcześniejszej
młodej zielonki, co ostatecznie ma wpływ na racjonalizację
kosztów w pozyskaniu wartościowej paszy i zwiększeniu
produkcji mleka i mięsa.

Oszczędności
O sukcesie w nowoczesnym
rolnictwie głównie decyduje
aspekt ekonomiczny. Mając
na uwadze wyżej wymienione
zalety stosowania jesiennego
terminu siewu traw, można
osiągnąć duże oszczędności
z tytułu intensyfikacji produkcji pasz. Możliwe rozwiązania uwzględniają efektywność w obniżeniu nakładów
pracy przy poniesieniu niewielkich nakładów kapitałowych. Nie należy jednak zapominać, iż ostatecznie powinny być one w pełni zaakceptowane przez samych rolników.
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W dniach 26-27 lipca 2013
roku Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, w ramach wyżej wymienionego
projektu zorganizował Festyn Kulinarno – Kulturowy
Litwa – Polska – Rosja, który odbył się na terenie Pałacu i Folwarku w Galinach
koło Bartoszyc. W pierwszym dniu Festynu odbyło
się seminarium na temat
„Nasze kulinarne dziedzictwo”, podczas którego o tradycjach i przyszłości kuchni
rosyjskiej, litewskiej i polskiej mówił dr Grzegorz
Russak. O ochronie dziedzictwa kulturowego na
przykładzie Muzeum Mazurskiego w Owczarni koło
Kętrzyna, prelekcję i dyskusję prowadził jego właściciel Aleksander Puszko. Seminarium odbywało się
w Wozowni Pałacowej
w otoczeniu wystawy fotograficznej „Piękno Odnalezione”.
Drugi dzień Festynu oficjalnie otworzył Marek Bojarski, dyrektor W-MODR,
z udziałem przedstawicieli
obwodu kaliningradzkiego
i Litwy. Później Grzegorz
Russak, jako przewodniczący jury zapowiedział rozpoczęcie fascynującego konkursu kulinarnego, w którym uczestniczyło sześć
ekip, w tym trzy z Polski,
dwie z obwodu kaliningradzkiego i jedna z Litwy.
W pierwszej części konkursu
ekipy walczyły o najlepsze
pierogi, w drugiej natomiast
o najlepszą potrawę z ziemniaków. Najlepsze „pierogi
z mięsem i kapustą kiszoną”,
w ocenie jury, wywalczyła ekipa z Baru „Młyn” w Baniach
Mazurskich. Drugie miejsce
za „pierogi pelmeni” przypadło siostrom z ekipy rosyjskiej,
trzecie to „pierogi z mięsem

i kaszą gryczaną” w wykonaniu ekipy z koła gospodyń
wiejskich w Galinach, które
zwyciężyło również w drugiej
kategorii konkursu na najlepszą potrawę z ziemniaków –
„plińce z pomadą”. W tej kategorii drugie miejsce przypadło ekipie z Litwy za „placki
ziemniaczane z sosem grzybowym”, trzecie miejsce, za „zrazy ziemniaczane z grzybami
leśnymi” ponownie uzyskały
siostry z Rosji. Poza konkursem w degustacji przygotowanej przez wszystkie ekipy
uczestniczyło ponad 200
osób.
Festyn skupił wielu ciekawych lokalnych twórców ludowych, prezentujących
swoje wyroby, głównie z powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, węgorzewskiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego, lidzbarskiego
i olsztyńskiego oraz samorządy lokalne i instytucje rolnicze. Ciekawie zaprezentowało się Nadleśnictwo Bartoszyce oraz samorządy z powiatów braniewskiego i bartoszyckiego oraz hodowcy
gołębi. Na scenie wystąpiło
osiem kapel i zespołów. Do
Festynu aktywnie włączyło
się lokalne stowarzyszenie
oraz sołtys wsi Galiny.
Wydarzenie to odbyło się
w pięknej scenerii i otoczeniu Zespołu Pałacowego
w Galinach. Można było
skorzystać z przejażdżki
bryczką, odwiedzić mini zoo
i pospacerować w parku.
Festyn miał na celu kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach
kulinarnych i kulturowych
terenów przygranicznych
Warmii i Mazur, obwodu kaliningradzkiego i Litwy –
zgodnie z założeniami projektu. W imprezie uczestniczyło prawie 700 osób, w tym
80 z Rosji, Litwy i Mołdawii.

Gwałtowny spadek cen zbóż
Mocno opóźniony początek żniw i związana z tym rosnąca
podaż ziarna zbóż z nowych zbiorów, wpływają na ceny
w skupie. Ocenia się, że prognozowane wcześniej wielkości
całkowitych tegorocznych zbiorów będą wyższe niż
przedstawiano w dotychczasowych prognozach.
Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ceny pszenicy konsumpcyjnej
w skupie w ostatnim tygodniu
lipca oscylowały na poziomie
791,59 złotych za tonę. Oznacza to znaczny spadek o 15,45
proc. w porównaniu do cen
z końca czerwca. Cena ta jest
również o 17,22 proc. niższa od
ceny z w analogicznego okresie roku 2012. Najwyższe spadki cenowe wśród zbóż odnotowano w skupie żyta konsumpcyjnego. Na koniec
ubiegłego miesiąca osiągnęły
one poziom 433,82 zł/t. Jest to
spadek o 42,58 proc. Wartość
ta oznacza, że po prawie dwuletnim okresie relatywnie wysokich cen żyta wróciły one do
wartość z przełomu lipca
i sierpnia 2011 roku. W porównaniu do ceny 854,52 zł/t
zkońca lipca 2012 roku notowana cena jest aż o 96,98 proc.
niższa.

Niższe ceny
zbóż paszowych
Również wśród zbóż paszowych odnotowano dalsze spadki cen. Są one jednak większe
niż w przypadku zbóż konsumpcyjnych. Jedynie notowane w skupie ceny pszenżyta podlegały podobnym obniżkom (około 29,28 proc.).
Średnie ceny skupu jęczmienia paszowego spadły z 746,65
do 676,68 zł/t i spadek wynosił 10,3 proc. Cena ta jest także niższa o 19,28 proc. od notowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W przypadku kukurydzy
miesięczny spadek cen w skupie wyniósł 3,20 proc. Oznacza


Panie z koła gospodyń wiejskich w Galinach Fot. WMODR
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to spadek cen tego zboża
z 858,80 do 832,17 zł/t. W porównaniu do notowań z przełomu lipca i sierpnia 2012
roku jest to cena niższa
o 5,87 proc.
Podobnie jest na rynkach
obrotu zbożami w krajach Unii
Europejskiej i na rynkach światowych. Na giełdach towarowych odnotowano znaczne
spadki cen zarówno ziarna
zbóż konsumpcyjnych i paszowych.

Pojawienie się taniego surowca z zagranicy wpłynęło na drastyczne spadek
cen rzepaku
Trwające zbiory w połączeniu
z pojawieniem się taniego surowca z zagranicy wpłynęły
na drastyczne obniżenie cen
rzepaku na koniec lipca. Cena
skupu spadła do wartość
1 503 zł/t, co oznacza spadek
w przeciągu miesiąca rzędu
32,80 proc. Porównanie z ceną
sprzed roku jest to w spadek
wynoszący 36,06 proc.
Porównanie i analiza notowań z ostatnich kilku lat wska-

    





   
 

zuje, że obecna cena jest porównywalna z cenami uzyskiwanymi za nasiona rzepaku
w listopadzie 2010 roku.

Ceny wołowiny spadają,
a reszta cen rośnie
Lipiec w obrocie żywcem
charakteryzował się stabilizacją cen skupu ukierunkowaną
na dalsze lekkie wzrosty. Wyjątkiem są ceny żywca wołowego, które po okresowym
wzroście ponownie spadły.
W ciągu lipca cena wołowiny
w skupie osiągnęła poziom
5,83 zł/ kg wagi żywej, co
w porównaniu z końcem
czerwca, kiedy cena wynosiła
5,98 zł/kg wagi żywej oznacza
spadek o około 2,70 proc. Także w skali roku cena za żywiec
wołowy spadła o 9,63 proc.
Trwa ponowny wzrost cen
skupu żywca wieprzowego.
W lipcu ceny na mięso wieprzowe wzrosły z 5,75 do
5,91 zł/kg masy poubojowej
ciepłej, co oznacza wzrost
o 2,65 proc. w skali miesiąca.
W porównaniu do cen sprzed
roku cena z końca lipca 2012
roku była wyższa o 6,44 proc.
i wnosiła 5,53 zł/kg masy poubojowej ciepłej. Notowana
cena skupu żywca wieprzowego wyrażona w euro jest wyższa
od cen w takich europejskich

krajach jak Dania, Belgia, Holandia, Francja, czy Niemcy.
Lipiec przyniósł również dodatnie zmiany w cenach skupu
żywca drobiowego. W obrocie
brojlerami kurzymi oraz żywcem indyczym ceny skupu uległy dalszej niewielkiej zwyżce.
W tym okresie ceny żywca indyczego wzrosły o 1,70 proc.
z poziomu 6,01 do 6,11 zł/kg
wagi żywej. W porównaniu do
roku poprzedniego, gdy cena
w lipcu wynosiła 5,23 zł/kg
wagi żywej, tegoroczna stawka
jest wyższa aż o 14,40 proc.
Także cena skupu brojlerów
kurzych na koniec lipca lekko
wzrosła z 4,07 do 4,20 zł/kg
wagi żywej, co oznacza wzrost
wynoszący 3,04 proc. Także
w porównaniu do cen z poprzedniego roku omawiana
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i rzepaku

cena jest o 4,29 proc. wyższa.

Poprawa sytuacji
w skupie jaj
spożywczych
W lipcu wzrostowi uległy
ceny osiągane w obrocie jaj
spożywczych. Średnia cena
w notowaniach wynosła
30,25 zł/100 sztuk, co oznacza
wzrost o 1,49 proc. w skali
miesiąca. Jednak w porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie ceny były niższe o 23,88 proc.
Wzrost cen dotyczy wszystkich kategorii wielkości w poza
najmniejszymi, poza klasą „S”.
Spadek cen w tej klasie wyniósł
4,47 proc. ciągu lipca
z 18,70 do 17,70 zł/100 szt.
W pozostałych kategoriach
wielkości odnotowano wzrosty
cen w zakresie od 1,44 do
3,49 proc.

Stagnacja
w obrocie produktami
mleczarskimi
W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej
MRiRW w lipcu wzrost cen,
obowiązujące w obrocie masła
i mleka w proszku, uległy spowolnieniu. Masło w blokach na
koniec lipca w sprzedaży kosztowało 16,17 zł/kg, co w porównaniu do ceny 16,05 zł/kg
z końca czerwca oznacza
wzrost zaledwie o 0,76 proc.
Ceny masa konfekcjonowaREKLAMA

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

nego w tym samym czsie wzrosły z 16,20 do 16,94 zł/kg, czyli o 4,36 proc. W odniesieniu
do roku ubiegłego wartości
cenowe tych produktów są
zdecydowanie wyższe – masła
w blokach o 30,51 poc, a masła
konfekcjonowanego
o 25,32 proc.
Również ceny oferowane na
rynku za pełne mleko w proszku
podlegały w lipcu dalszej niewielkiej zwyżce. Za kg pełnego
mleka w proszku, na koniec
ubiegłego miesiąca oferowano
14,44 zł, a więc o 1,36 proc. więcej niż wczerwcu. Jest to również
cena o 30,18 proc. wyższa od
uzyskiwanej za ten produkt
w przed rokiem.
Jedynie za odtłuszczone mleko w proszku na koniec lipca
płacono mniej niż miesiąc
wcześniej. Uzyskana cena
w wysokości 12,98 zł/kg w porównaniu do ceny z końca
czerwca wynoszącej 13 zł/kg
jest o 0,10 proc. niższa. W porównaniu do lipca 2012 roku
tegoroczna cena jest wyższa
o 31,95 proc.

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
11 września 2013
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Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy
wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród osób mieszkających lub chcących
zamieszkać na terenach
wiejskich.

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

WE DWOJE

numer rubryki. W tym
wydaniu jest to numer
25/2013. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy
za 1,60 zł. Ogłoszenia są
bezpłatne, ale muszą
być napisane na kupo-

31-45 LAT

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.

tań zapraszamy do kontaktu telefonicznego
pod numerem 89 539
76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym
ABC” 11 września 2013
roku. Jadwiga Gliniewicz

Panie WE DWOJE NR 25/2013

Panowie
KAWALER
(33/182) Jestem spokojny,
o wrażliwym sercu, poznam
panią w wieku 20-30 lat, pani
z dzieckiem mile widziana.
BRUNET
(37/178) 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.
WOLNY
Po czterdziestce i dość ciężkich
przejściach życiowych, pozna
panią miłą, sympatyczną, ceniącą szczerość i uczciwość, na
dobre i złe chwile w życiu.
Z MAZUR
Brunet, wysoki, bez zobowiązań i nałogów, o stałych dochodach, pracujący dorywczo,
uczciwy, poza panią w swoim
wieku.

nie 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 py-

WOLNY PO 50-TCE
Posiadam własny dom pod lasem, poszukuję drugiej połowy, poznam panią, która zamieszkałaby u mnie.
UCZCIWY
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.
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
hasło
i zobowiązań,
niematerialistkę, zdecydowaną na życie
we dwoje.

POWYŻEJ 60 LAT

PANIE 46-60 LAT

SPOKOJNY 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
panią szczupłą. Cel – stały
związek.
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.

WDOWA Z PASŁĘKA
Poznam pana w odpowiednim
wieku, cel – stały związek.
KULTURALNA
Miła, samotna, 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

e dwoje

Nr 25/2013

związek.
SZCZUPŁA
Niezależna finansowo i mieszkaniowo, szczupła, średniego
wzrostu, niepaląca, pozna pana
do lat 70, chętnie zmotoryzowanego.
SAMOTNA
Bez nałogów, mieszkająca
sama na wsi, uczciwa, szczera,
pragnie poznać pana, który tak
jak ona jest bardzo samotny
i chciałby zamieszkać razem
z nią.

POWYŻEJ 60 LAT
ZADBANA EMERYTKA
Wdowa, spokojnego charakteru, mieszkam w domku na
wsi, poznam wdowca do 65 lat,
pan może zamieszkać u mnie.
SZCZERA
(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.
WDOWA
Jestem katoliczką, mam własny
domek, mieszkam poza Olsztynem, poznam pana niepalącego, do lat 80, który lubi ciszę,
ład i porządek.
NIEZALEŻNA
(67/167/70) Bardzo samotna,
niezależna mieszkaniowo i finansowo, poznam pana lubiącego ciszę, spokój i wieś, szczerego, uczciwego, bez nałogów,
zmotoryzowanego.
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.

imię i nazwisko ...............................................................................................................
adres................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia ...............
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Powyższe dane do wiadomości redakcji
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Realne zagrożenie ze wschodu

Nie można lekceważyć afrykańskiego p
Groźna choroba, jaką jest afrykański pomór świń, zagraża
nam ze strony wschodniej granicy naszego państwa. Jan B.
Liedtke, powiatowy lekarz weterynarii z Nowego Miasta
Lubawskiego, doradza zachowanie czujności, bowiem uważa,
że istnieje realna możliwość przeniesienia choroby, co
mogłoby spowodować katastrofalne skutki oznaczające
dewastację stad trzody chlewnej.
Stanisław R. Ulatowski
s.ulatowski@gazetaolsztynska.pl

Dotychczas w Polsce nie odnotowano przypadków zakażenia stad przez chorobę o egzotycznej nazwie, jaką jest
afrykański pomór świń.

Dziki bez paszportu
Sytuacja jest jednak groźna
i na wschodniej granicy wprowadzono obostrzenia, by nie
dopuścić do przeniesienia zarazków na teren naszego kraju. Na przejściach granicznych założono maty dezynfekujące, przyjezdni natomiast
nie powinni wwozić żywności
na teren naszego kraju.
Pozostaje jednak problem,
że afrykański pomór mogą
przenosić też dziki, które
w niekontrolowany sposób
migrują przez granicę.

Zagęszczenie
hodowli
Trzeba wiedzieć, że największa koncentracja hodowli
świń w regionie warmińskomazurskim jest w okolicach
Nowego Miasta Lubawskiego
i Lubawy. Jan. B Liedtke oblicza, że na wspomnianym terenie jest około 1200 zagród,

Niedopuszczalny jest
zakup świń
z niepewnego źródła
gdzie funkcjonują większe,
bądź mniejsze hodowle trzody chlewnej.
— Sporo stad liczy od 100 do
500 sztuk zwierząt, ale jest
kilka hodowli z obsadą ponad

2 tysięcy świń. Z tej racji jesteśmy szczególnie uczuleni
na wszelkie sygnały dotyczące rozprzestrzeniania się pomoru świń za naszą wschodnią granicą. Trzy lata temu,
kiedy zaistniała podobna sytuacja jak teraz, zorganizowaliśmy ćwiczenia w jednym
z gospodarstw w gminie Biskupiec Pomorski. Wówczas
w obejściu podjęto działania
mające na celu skuteczną
i bezpieczną likwidację ogniska choroby. We wrześniu planujemy zorganizować podobne ćwiczenia, ale w znacznie większej skali — zapowiada doktor Liedtke.

Przypatruje się
stadu
Henryk Mierzyński, rolnik
z Lipowca w gminie Kurzętnik w swojej zagrodzie hodu-

je świnie i twierdzi, że
w związku z zagrożeniem ze
zwiększoną uwagą obserwuje swoje zwierzęta.
— Na szczęście zaraza nie
przyszła do Polski i mam nadzieję, że do nas nie dotrze
i myślę, że nie trzeba od razu
robić paniki, a tylko przez to
spadają ceny żywca — uważa
rolnik z Lipowca.

Najważniejsze
zapobiegać
Lekarze weterynarii mówią
zdecydowanie, że nie należy
lekceważyć tej groźnej wirusowej choroby, a najskuteczniejszą bronią jest w takich
przypadkach zapobieganie
i przestrzeganie odpowiednich zasad.
— Chodzi głównie o zakładanie mat przed każdym gospodarstwem, ścisłe dezynfekcje, zakaz przebywania osób
trzecich na terenie, gdzie hodowana jest trzoda. Niedopuszczalny jest zakup świń
z niepewnego źródła i zezwolenie na sytuację, gdzie osoby
trzecie (by tylko wymienić
dostawców premixów czy odbiorców trzody), które wchodzą na teren hodowli bez żadnych zabezpieczeń, tworzyły realne zagrożenie w roz-

– Trzy lata temu zorganizowaliśmy ćwiczenia w
gminie Biskupiec Pomorski. We wrześniu planujemy podobne, ale w znacznie większej skali
— zapowiada Jan B. Liedtke, powiatowy lekarz
weterynarii z Nowego Miasta Lubawskiego
Fot. Stanisław R. Ulatowski

przestrzenianiu się tej choroby. Również nie bez znaczenia
jest higiena osobista osób hodujących trzodę chlewną

— wyjaśnia lekarz weterynarii Andrzej Brozdowski, będący jednocześnie biegłym
sądowym.
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Stwierdzono ogniska afrykańskiego pomoru świń w odległości mniejszej niż 150 km od granicy z krajami Unii Europejskiej.
Szczególne zaniepokojenie budzą przypadki występowania choroby w populacji dzików z centralnej Rosji. Szlaki migracji dzików (odyńców) z tej części Rosji mogą prowadzić przez terytorium Białorusi do Polski Fot. Wojciech Benedyktowicz

  



JAN B. LIEDTKE, POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII W NOWYM
MIEŚCIE LUBAWSKIM
Apeluję do hodowców zwierząt,
którzy zauważyli objawy
nasuwające podejrzenie choroby
zakaźnej do natychmiastowego
zgłoszenia podejrzenia choroby do
lekarza weterynarii opiekującego
się gospodarstwem lub
właściwego miejscowo organu
samorządu terytorialnego, policji
bądź powiatowego lekarza
weterynarii. Należy zaopatrzyć się
w odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych
w gospodarstwach do natychmiastowego użycia. Należy też
przygotować maty dezynfekcyjne do wyłożenia przed
wjazdami do gospodarstw i wejść do budynków
inwentarskich. Przypominam, że nie wolno wpuszczać osób
postronnych do budynków inwentarskich oraz pomieszczeń
paszarni, trzeba także zabezpieczyć budynki inwentarskie
przed zwierzętami dziko żyjącymi i nie wprowadzać świń do
stada bez wymaganych świadectw zdrowia.
Fot. Stanisław R. Ulatowski
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Skąd przyszedł pomór afrykański?
W kwietnia 2007 r. na terytorium Gruzji wykryto pierwotne ognisko afrykańskiego
pomoru świń, który występuje w Afryce w Mozambiku,
Zambii i na Madagaskarze.
Jest to identyczna sekwencja
materiału genetycznego i tylko jeden typ tego wirusa.
Uważa się, iż wirus został
przeniesiony ze statku, który
przybił do portu w Poti nad
Morzem Czarnym. Prawdopodobnie dostał się do Gruzji
poprzez zlewki i odpady użyte do karmienia świń pochodzących ze statku. Choroba
bardzo szybko rozprzestrzeniła się na terytorium Armenii, Azerbejdżanu, Federacji
Rosyjskiej, a teraz Ukrainy
i Białorusi. Dotychczasowe
straty w Federacji Rosyjskiej
wywołane chorobą szacuje
się obecnie na ponad 1 mld
USD.
Stała obecność zakażenia
wśród migrujących dzików,
nielegalny obrót wieprzowiną i żywymi zwierzętami,
karmienie świń zlewkami
i odpadami to tylko niektóre
z przyczyn rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń u naszych sąsiadów.
Produkty żywnościowe także mogą być źródłem dalszego zakażenia (wędzenie nie

niszczy wirusa). Trudno też
śledzić drogę rozprzestrzeniania się choroby, gdy nie
ma właściwej infrastruktury
i odpowiednich służb weterynaryjnych.

Fot. S.R.Ulatowski

Od czasu zgłoszenia pierwszych ognisk choroby na terytorium Rosji przemieszczanie świń oraz pochodzących od nich produktów
z terytorium Federacji Rosyjskiej do UE jest zakazane. Komisja Europejska 3
lutego 2011 r. przyjęła decyzję 2011/78/UE w sprawie niektórych środków zapobiegających przeniesieniu wirusa afrykańskiego
pomoru świń z Federacji
Rosyjskiej do Unii Europejskiej. Decyzja ta
nakłada m.in. na kierowców środków transportu
użytych do przewozu świń
na terytorium Federacji Rosyjskiej, do zapewnienia

Objawy, które powinny nas niepokoić
Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i nieuleczalną. Wywołany przez wirusa, dotyka świnie wszystkich ras i dziki, które z łatwością rozprzestrzeniają chorobę.
U chorych zwierząt można zaobserwować:
– wypływ z worka spojówkowego,
– objawy kliniczne: sinicę skóry uszu, brzucha, boków
ciała, drobne i liczne wybroczyny na skórze,
– krwistą biegunkę i wymioty
– duszność, pienisty wypływ z nosa,
– niedowład zadu
– objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek
mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych
– ronienia
– chore zwierzęta w ciągu kilkunastu dni padają
Rozprzestrzenianie wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających
gospodarstwo, przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie
oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami)

Afrykański pomór świń nie jest groźny dla człowieka
prawidłowego oczyszczenia
i zdezynfekowania powracających pojazdów. Do tego
stosowna dokumentacja
jest obligatoryjna.
Komunikat białoruskich
władz z 21 czerwca br. potwierdził wykrycie wirusa
afrykańskiego pomoru
świń w próbkach pobranych od padłej świni na terytorium Białorusi. 4 lipca
opublikowano kolejną informacje o drugim ognisku
choroby oddalonym od granic Polski o 450 km.

Od pierwszego zgłoszenia
polskie służby weterynaryjne wprowadziły dodatkowe
obostrzenia. Obecnie przemieszczanie świń oraz pochodzących od nich produktów z terytorium Białorusi do UE jest zakazane.
Ryzyko dotarcia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski jest wysokie.
Więcej informacji na stronie www.wetgiw.gov.pl
Opracowała Anna Uranowska na
podstawie materiałów Głównego
Inspektoratu Weterynarii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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W ostatnich tygodniach ubój rytualny dotyczy wszystkich

Kto kogo ubija?
12 lipca Sejm odrzucił projekt ustawy
dopuszczającej w Polsce ubój rytualny.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z listopada 2012 r. rządowy projekt
nowelizacji miał regulować polskie
prawo dostosowując je do ustawy
o ochronie zwierząt a przez to do
polskiej konstytucji, dając tym samy
podstawy dopuszczające ubój zwierząt
bez ogłuszania.
Przemysław Wieczorek
rolniczeabc@rolniczabc.pl

Fot. Archiwum prywatne

Temat ten mimo sezonu
urlopowego gości dość często
w mediach, a emocje jakie
wywołuje poruszają dosłownie
wszystkich. Korzystając z wiedzy praktyków pracujących
z bydłem mięsnym postaramy
się przybliżyć problemy z jakimi borykają się producenci
rolni, zakłady ubojowe i eksporterzy mięsa – po wprowadzeniu zakazu uboju rytualnego.
Nowoczesna produkcja bydła mięsnego w kraju jest popularna dopiero od kilku, kilkunastu lat. Gdy okazało się,
że oprócz dominującej produkcji bydła mlecznego, kryjąc jałówki lub krowy mleczne bydłem mięsnym możemy uzyskać cielęta mieszańcowe przeznaczone na opas –
ten kierunek produkcji podjęło wiele gospodarstw. W ten
sposób oprócz podstawowej
produkcji mleka niektóre gospodarstwa zaczęły równolegle prowadzić chów bydła mieszańcowego o profilu mięsnym.

Moim zdaniem głównie chodzi o pieniądze. Są oczywiste
fakty, z którymi dyskutować
nie wypada. 2/3 produkcji
europejskiej wołowiny trafia
do świata muzułmańskiego
i czy nam się to podoba, czy
nie tego faktu nie zmienimy.
Gra jest o to, kto tę wołowinę
sprzeda. Czy bezpośrednio

Wieloletnie budowanie
zaplecza produkcyjnego
Po poważnej zapaści w światowej produkcji wołowiny
konsumpcyjnej na przełomie
wieku, wywołanej ujawnieniem przypadków choroby
„szalonych krów” (BSE), doszło do radykalnej zmiany
w podejściu władz Unii Europejskiej do spraw ochrony
zdrowia ludzi i zwierząt.
Szczegółowo określono m.in.
sposoby żywienia zwierząt, co
wyeliminowało przyczyny zachorowań i dostosowano procedury zwiększające bezpieczeństwo żywnościowe ludzi.
Od tego momentu w Polsce
dzięki zaangażowaniu wielu
środowisk promujących konsumpcje wołowiny zachęcano
producentów i konsumentów
do zainteresowania się mięsem wołowym. Produkcja
krzyżówek mleczno-mięsnego
bydła równolegle z produkcją
mleka daje większą stabilność i ciągłość przychodów
w gospodarstwie, co wobec
zmiennych cen na rynku produktów rolnych jest niebagatelną sprawą dla każdego
przedsiębiorcy.

Ceny za kilogram żywca wołowego są na pograniczu opłacalności, a nierzadko w zależności od regionu są nawet poniżej jego poziomu Fot. Przemysław Wieczorek

Po latach pracy osiągnięto
wysoką jakość polskiego mięsa i jego przetworów – co jest
źródłem dumy wielu rolników
i przedsiębiorców. Włożono
ogromny wysiłek i środki finansowe na promocję polskiego mięsa i popularyzację
spożycia wołowiny. Czy wydane pieniądze są nieważne, a
podjęte działania niepotrzebne? Czy nie powinniśmy przywrócić polskim rolnikom dostępu do najbardziej chłonnych rynków zbytu?

Nie ma produkcji
bez rynków zbytu
Obserwatorzy i osoby zaangażowane w rynek wołowiny
oceniają, że szczyt produkcji

Godne umieranie
zwierząt

bydła mięsnego pojawił się kilka lat temu, gdy kontrahenci
z Turcji weszli z zamówieniami na nasz rynk. Wtedy to
ceny wołowiny bardzo wzrosły,
po latach w końcu zyskując poziom opłacalności dla producentów rolnych. Duża konkurencja z Włoch nie wytrzymała cen oferowanych przez tureckich odbiorców. W Polsce
w tym czasie skupowano każdą sztukę i wywożono z kraju
już mrożone mięso. W tym
okresie ceny skupu za krzyżówki mleczno-mięsne i czyste rasowo mięsne zbliżyły się do
siebie na tyle, że korzystniejszy
stał się opas i produkcja tych
pierwszych. Stąd rynek krzyżówek w wielu gospodarstwach

polskich producentów mleka
znacznie się rozwinął.
Wzrost zainteresowania
i eksport przyczynił się jednakże do wejścia wyższych
ceł, które to zmusiły kontrahentów z południa Europy do szukania innych miejsc
zaopatrzenia. Rynek wołowiny w pewnym stopniu wyhamował. Obecnie rynek notuje wahania produkcji
i sprzedaży. Ceny za kilogram żywca wołowego są na
pograniczu opłacalności
a nierzadko w zależności od
regionu są nawet poniżej
jego poziomu. Dodatkowo
na rozchwianie rynku wpływa też temat uboju rytualnego i jego zakazu.

Ze źródeł niezależnych i od
osób, które mogły naocznie
ocenić obój humanitarny i rytualny rysuje się niejasny obraz. Zwierzęta w obu przypadkach spędzane są do
tzw. poczekalni, które w wielu przypadkach wyposażona są
w wydzieloną zagrodę do ogłuszania lub graniczą z nią bezpośrednio. W wyniku dużego
huku, który powstaje ponieważ bydło ogłusza się przez postrzał, u zwierząt sąsiadujących
w poczekalni pojawia się duży
stres, niepokój i pobudliwość.
Kolejny etap to podwieszanie
na linię technologiczną i podciąganie w górę ogłuszonej,

żywiec a oni dalej dostarczają
towar do Holandii i do Niemiec. Czy im w związku z całą
sytuacją także obniżono ceny
ja nie wiem. Sądz, że są to
mniejsze wahania. Jednak
w kraju efekt jest taki, że cała
sytuacja jest wykorzystywana, a ja dostaję coraz
mniejsze pieniądze za swoją
produkcję.
Gdyby jeszcze rozważyć taką
sytuację, że wołowina w sklepie, gdzie każdy konsument
ją kupuje była tańsza, to ja
bym powiedział, że to ma
sens. Dostępność się zwiększy, koniunktura i popyt, co
przełoży się na zapotrzebowanie i to bym zrozumiał. Jednak, jeżeli konsumenci nie wi-

dzą obniżki cen, to nie kupią
wołowiny, a ja nie zyskam.
Więc kto na tym zyska? Zyska
przemysł mięsny w Europie
Zachodniej, gdyż zrobiła się
luka po nas, bo my z niego
wypadliśmy i to oni będą
sprzedawać. Nie wykluczone,
że nasze mięso będą sprzedawać, gdyż nagle nie zwiększą
produkcji, ponieważ hodowla
i opas bydła trwa latami.
Najgorsze z tego wszystkiego
jest to, że w sklepie mięso wołowe nie staniało. Mało tego,
jak się czyta publikacje, artykuły oraz komentarze do nich,
to się okazuje, że ten temat
spowodował konflikt w społeczeństwie, gdyż ludzie nie wiedzą, jak ten temat wygląda,

o co w tym wszystkim chodzi.
Mało tego media i politycy,
którzy uzasadniali swoje takie
a nie inne stanowisko, wprowadzili w błąd opinię publiczną, gdyż te zajawki w mediach są nie zawsze
prawdziwe i pokazują zdarzenia, które miały miejsce poza
granicami kraju, często
z ubojni z południa Europy lub
sprzed wielu lat. Cel hodowli
zwierząt jest wiadomy i oczywisty, a w tym przypadku
tylko ludzie się pokłócili.
To jest cała prawda o rynku
wołowiny, całe sedno tego tematu, w grę wchodzi walka
o pieniądze i o rynki zbytu.
Ktoś musi stracić, by zyskać
mógł ktoś.

JERZY FABISIAK, HODOWCA BYDŁA MIĘSNEGO ZE ŚWIĘTAJNA
polscy producenci i zakłady,
czy inny kraj?
W Polsce promuje się i zachęca hodowców do hodowli
bydła mięsnego. By produkcja była opłacalona zachęcano nas dojść do ilości 100
mamek stada podstawowego.
Jak staliśmy się liczącym
producentem żywca w Europie, to znów wymyśla się kolejne afery, koninę, drobiową, a teraz wołową. Ale
to są sztuczne problemy wywoływane po to, by nas Polaków od tego rynku odsunąć. Dlatego też
wykorzystano lukę w naszym prawie. Tę niedogodność, to co nasz Trybunał

Konstytucyjny uchylił i rękami naszych polityków ubój
z wielu względów nie przeszedł. Co skutkuje tym, że
nas usunięto z tego rynku.
Efekt jest taki a liczyłem to
dzisiaj przed naszą rozmową
– mam na to faktury i dokumenty – że moje ceny za kg
żywca byka mięsnego, który
szedł na eksport, spadły od
końca 2012 do dnia dzisiejszego o 16,9 proc. – a to był
właśnie cały mój zysk!!!
Oczywiście to mięso do krajów,
które są głównym importerem
i tak trafi. Będzie ono nasze
krajowe lub też innego producenta, poprzez pośrednika.
Jestem w stałym kontakcie
z ubojnią, do której sprzedaje
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PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Daleka droga do
takiego samego końca
W wyniku odrzucenia przez
rząd projektu ustawy dopuszczającej ubój zwierząt bez ogłuszania, część zwierząt z przeznaczeniem na tzw. ubój rytualny musi zostać wywiezione
z kraju, by poza jego granicami
po długiej wyczerpującej podróży być poddanym właśnie
takiemu ubojowi. Transport
ich to duża operacja logistyczna, która niesie za sobą także
stres, często wycieńczenie i niską kondycję zwierząt docierających do miejsca przeznaczenia. Zwierzęta przewożone są
w specjalnie przystosowanych
pojazdach ciężarowych setki
a nawet tysiące kilometrów.
Oczywiście pojazdy są wyposażone we wszelkie systemy,
jednak sama wielogodzinna
podróż może spowodować
duży stres. Stąd najczęściej
przewożone są mniejsze sztuki, które znacznie lepiej znoszą
podróż, by w miejscu przeznaczenia zostać poddane końcowemu opasowi i odpocząć po
podróży. W ten sposób wrócimy do sytuacji sprzed kilkunastu lat, gdy z Polski masowo
wywożono cielęta, a główny
zarobek na opasach inkasowali rolnicy z krajów, gdzie
zwierzęta uzyskiwały wiek ubojowy.
Odległy transport żywych
zwierząt oraz ich końcowy
opas w miejscu przeznaczenia
wpłyną na niższy zarobek dla
polskiego rolnika oraz dostępność i ceny dla konsumentów. Teraz polska wołowina może rzadziej gościć na
polskich stołach. Straci po
pierwsze hodowca, a potem
konsument.
Także każdy technolog żywności wie, że zwierzęta poddane wielogodzinnemu przewozowi w wyniku stresu itp. zamieniają całą pulę glikogenu
znajdującego się w mięśniach
w kwas mlekowy, który niestety nie sprzyja konserwacji mięsa i produkcji wysokiej jakości
wyrobów spożywczych. Rachunek ekonomiczny szybko
zweryfikuje polskie zaplecze
produkcyjne. Staniemy się ponownie eksporterem cieląt,

a nasza dobra pozycje na rynku wołowiny zmieni się na dobrą pozycję naszych sąsiadów.

Zamieszanie
medialne a ceny
Należy pamiętać, że samo
nagłaśnianie tematu uboju
rytualnego, odbija się także na
bieżącej produkcji wołowiny.
Ceny za kg żywca w ostatnich dniach i miesiącach zaczynają spadać a produkcja
opasów przestaje być opłacalna. Ostatecznie i tak najwięcej zarabiają pośrednicy,
którzy eksportują naszą wołowinę za granicę, gdyż przy
cenie w sklepie ponad 30 zł/kg
w kraju nie ma na nią dużego
popytu. Jesteśmy przecież społeczeństwem na dorobku, które ogląda każdą złotówkę kilka razy. Czy zatem to, że produkujemy a inne kraje od nas
chętnie kupują powinno być
naszym sukcesem, czy powodem do zmartwienia?

W ostatnich latach
włożono ogromny
wysiłek i środki finansowe na promocję
polskiej wołowiny
Problem dotyczy wielu hodowców w kraju jak i w naszym regionie. Szacuje się, że
liczne grono producentów
bydła mlecznego poddaje inseminacji krowy mleczne by
uzyskać krzyżówki z przeznaczeniem na opas. Szkoda byłoby zaprzepaścić wysiłek wielu organizacji, związków
i zrzeszeń, które czynnie działały na rzecz produkcji wołowiny w Polsce, a podjęte działania i szum medialny mogą
się do tego niestety przyczynić.
Hodowla czysto rasowego
bydło mięsnego, cenionego
poza granicami naszego kraju nie przynosi godziwego dochodu w stosunku do poniesionych nakładów. Z informacji jakie można zebrać
z rynku, ceny za kg żywca
czysto rasowego są w wielu
miejscach tylko o kilkadziesiąt
groszy wyższe od cen za krzyżówki. Zdarza się też, że za starą krowę HF-a o wadze min.
700 kg rolnik otrzyma więcej
niż za młodego 650 kg opasa
krzyżówki, a jakość konsumpcyjna mięsa jest przecież niższa. Wysiłek, czas i koszty, jakie wkłada rolnik w odchowanie bydła mięsne musi
przecież być wynagrodzony
godziwą zapłatą, którą zapewniał hodowcom właśnie
eksport polskiej wołowiny.
Porównując dane historyczne produkcja żywca wołowego w naszym kraju biorąc pod
uwagę kilkadziesiąt lat wstecz
uległa gigantycznemu spadkowi. Polska była w tamtych
latach jednym z większych

Fot. Archiwum prywatne

rolnicze abc
pozbawionej świadomości
sztuki i jej skrwawianie. Huk,
mieszanina różnych obcych
zapachów odbywa się w sąsiedztwie oczekujących, poddenerwowanych zwierząt.
W przypadku uboju rytualnego nie ma huku wystrzału.
Może to przyczyniać się do
mniejszej świadomości zwierząt przebywajacych w przyległej poczekalni o przyszłych
zdarzeniach.
Oczywiście nie należy tematu generalizować, gdyż są to jedynie obserwacje z zakładów
produkcyjnych,
ubojni,
a śmierć zwierząt na pożytek
nas ludzi w celu zaspokojenia
potrzeb żywieniowych zawsze
pozostanie śmiercią.
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RYSZARD PRZEKWAS, ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

Jeśli mówimy o uboju rytualnym, to należy powiedzieć,
że mamy już sierpień a uboju
rytualnego nie mamy od
stycznia. A więc to już 8 miesiąc, gdy tego uboju już się
nie wykonuje. W kraju jest
jeszcze inny problem i tego
nie załatwimy ubojem rytualnym. Nie musimy się oszukiwać, wołowina jest droga
dla konsumenta. Społeczeństwo mało zarabia i nie stać
przeciętnego Kowalskiego na
kilogram wołowiny, on zawsze kupi tańszą wieprzowinę, czy też drób. Zakładaliśmy, że wyższej jakości
produkty kulinarne znajdą
nabywców wśród klasy
tzw. średniej, ludzi wykształconych i zarabiających na dobrym poziomie. Niestety ta
klasa mimo, że wykształcona, posiadająca duże zdolności i wiedzę, niestety nie
zarabia na takim poziomie,
by dedykowane produkty wyższej jakości były w ich zasięgu – nad czym bardzo

ubolewam. Ci właśnie byliby
potencjalnymi konsumentami a jeśli ich nie stać to kto
ma jeść tą wołowinę?
W kraju nie ma prawdziwego
rynku wołowiny. Dobre kulinarne wyręby jedynie trafiają
do sklepów firmowych. Jeśli
sprzedaje się najwyższej
klasy wołowinę kulinarną ras
Limusine, Charoleise, Angus,
Simental, czy mieszańców
tych ras – to cena plasuje się
na poziomie 30-50 zł/kg
i więcej. Cena tak wysoka powoduje, że potencjalny konsument decyduje się na zakup innych gatunków mięsa.
Na przełomie lat 70. i 80.,
w okresie reglamentacji
mięsa, spożycie wołowiny
mieliśmy na poziomie
17,5 kg na osobę. Otrzymywaliśmy kartki, z których kupowaliśmy cały należny nam
przydział. Fakt, była to
tzw. wołowina z kością, która
nie była wołowiną kulinarną,
z którą obecnie mamy do czynienia. Chociaż nie była aż
taka zła, gdyż wówczas nasze
bydło czarno-białe, miało korzystniejszy stosunek mięśni
do kości. Ta nasza tzw. ncb –
była bardzo dobrze umięśniona. Obecnie bydło czarnobiałe z domieszką rasy HF,
uszlachetniane jest różnymi
rasami mięsnymi, uzyskując
wyższe walory kulinarne. Naprawdę jednak konsument

kupuje wołowinę z bydła
czarno-białego, bo ta jest dostępna w sprzedaży. Obecnie
spożycie mięsa wołowego
w Polsce osiąga poziom tylko
2,75 kg, więc spadek konsumpcji jest bardzo wyraźny.
Prawdziwy rozwój hodowli
bydła mięsnego w naszym
kraju rozpoczął się od 1994
roku. Wówczas to powstał
Krajowy Związek Hodowców
Bydła Mięsnego – w tej
chwili Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego. Startowaliśmy
z pozycji niemal „zerowej”,
bowiem hodowla bydła
mięsnego znana była w naszym kraju w latach 60., ale
przywilej prowadzenia takiej
hodowli miały tylko zakłady
doświadczalne wyższych
szkół rolniczych, czy też Zakłady Doświadczalne Polskiej
Akademii Nauk. Czyli w przyszłym roku będziemy obchodzić już 20-lecie prowadzenia
hodowli 14 ras bydła mięsnego i mieszańców tychże ras
w naszym kraju. Najbardziej
lubianą i popularną w Polsce
jest rasa Limusine, której pogłowie wśród bydła ras mięsnych stanowi ponad 60 proc.
Na drugim miejscu usytuowała się rasa Charoleise
o pogłowiu ok. 18 proc., Hereford 10 proc, Simental
mięsny 6 proc., a pozostałe
rasy tylko po ok. 1 proc.

Zakładając na dzisiaj, że
w naszym Związku jest
25 tys. krów mamek w czystych rasach, to można założyć, że łącznie z mieszańcami
nie objętymi nadzorem
oceny wartości użytkowej
bydła mięsnego jest szlachetnego bydła mięsnego łącznie
tylko ok. 100 tys. sztuk mamek. Stanowi to niewielki
procent w stosunku do bydła
mlecznego. Dlatego też to, co
na rynek mięsa wołowego
trafia, to głównie bydło
mleczne i w niewielkim procencie mieszańce mięsne.
Najwyższej jakości mięso kulinarne jest eksportowane
poza granice kraju, gdzie są
konsumenci, którzy za kilogram polskiej wołowiny
mogą zapłacić wyższą cenę.
Od kilku kolejnych lat,
PZHiPBM korzystając z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego prowadzi kampanię
pod hasłem „Polska wołowina na Polskim stole” oraz
„Odkryj dobre Polskie
mięso”. Związek podczas regionalnych oraz krajowych
wystaw hodowalnych organizuje degustacje doskonałej
wołowiny kulinarnej. Myśle,
że poprzez promocje wołowiny w końcu dotrzemy do
Polskiego konsumenta. Walory kulinarne wołowiny są
doceniane oczywiście po jej
spożyciu.

eksporterów wołowiny. Obecnie może dojść do sytuacji, że
odbudowana od kilkunastu
lat produkcja zostanie zmarginalizowana, a kraj nasz sta-

nie się importerem taniej wołowiny z krajów ościennych
lub Brazylii.
Warto mieć to na uwadze,
gdyż każda śmierć zwierzęcia

jakkolwiek byłaby przeprowadzona i tak będzie zawsze
śmiercią. Czy będzie ona wykonana by zaopatrzyć nas, czyli Homo Sapiens w pokarm, czy

też może stać się naszą zagładą,
gdy nie dostarczymy pożywienia na czas lub podejmiemy
próbę by inny kraj nas zaczął
żywić.

REKLAMA

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

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.
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Gala AgroLigi 2012 w Warszawie

Wśród najlepszych w kraju
Reprezentanci naszego regionu świetnie
poradzili sobie w ogólnopolskim finale
konkursu AgroLiga 2012. W obu
konkursowych kategoriach zdobyli tytuł
wicemistrza krajowego. Impreza
finałowa odbyła się 11 czerwca w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie, a dyplomy
i wyróżnienia wręczył laureatom
prezydent Bronisław Komorowski.
Stanisław Bawoł, WMODR
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Celem konkursu AgroLiga
jest wyróżnienie i promocja
rolników oraz firm, które produkują wysokiej jakości wyroby i potrafią je umiejętnie
sprzedać na coraz bardziej
wymagającym rynku. Nagrodzeni i wyróżnieni są liderami w nowoczesnej produkcji
rolnej w swoich regionach
i umiejętnie korzystają z możliwości dofinansowań, jakie
oferuje Unia Europejska. Pod
każdym względem mogą służyć za wzór naśladowania dla
innych. O wysokiej randze
konkursu AgroLiga świadczą
późniejsze dokonania laureatów, którzy po latach stają
się wizytówkami polskiego
rolnictwa i agrobiznesu.
Takimi wizytówkami często
stają się reprezentanci naszego województwa, którzy
w konkursie zajmują czołowe
miejsca w kraju. Nic w tym
dziwnego, typowo rolniczy
region musi mieć czym się pochwalić. W tegorocznej edycji
konkursu mistrzowie naszego
województwa zdobyli tytuł
wicemistrzów w ogólnopolskim finale.

Wicemistrz
w kategorii rolnik
W kategorii rolnik I wicemistrzem krajowym zostali
państwo Elżbieta i Kazimierz
Czacharowscy z Tuszewa
w gminie Lubawa. Laureaci
prowadzą gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę wysokiej jakości materiału zarodowego oraz produkcję
tucznika. Pan Czacharowski,
zajmując się rolnictwem, kontynuuje tradycje rodzinne.
Gospodarstwo o powierzchni
30 hektarów przejął w 1993
roku po rodzicach. Świadomy,
że rolnictwo będzie szło z duchem czasu, już na początku
postawił na nowoczesną produkcję roślinną i zwierzęcą.
Szybko zaczął inwestować –
w 1997 roku postawił kilka
budynków inwentarskich wyposażonych w najnowocześ-

niejsze urządzenia, oparte na
innowacyjnych technologiach.
Kazimierz Czacharowski sporo też inwestował w nowe
maszyny i urządzenia do
uprawy i pielęgnacji roślin:
ciągniki, kombajny, pługi,
opryskiwacze, agregat uprawowo-siewny. W tym czasie
kupił też dodatkowe grunty
rolne, powiększając powierzchnię gospodarstwa do
212 hektarów użytków rolnych.
W produkcji trzody chlewnej rolnik stosuje systemy
utrzymania zwierząt na płytkiej ściółce dla loch i na rusztach w odchowalni i tuczarni,
a zwierzęta żywione są z autokarmników. Produkcja
zwierzęca to hodowla wysokiej jakości materiału zarodowego trzody chlewnej loszek i knurków ras mięsnych,
loszek ras wbp i pbz oraz
knurków ras duroc i pietrain
oraz krzyżówki tych ras. Produkcja roślinna to głównie
siew zbóż na zapotrzebowanie
paszowe dla świń oraz produkcja rzepaku ozimego na
sprzedaż. W produkcji roślinnej rolnik stosuje wysokowydajne odmiany zbóż
i rzepaku, nowoczesne technologie produkcji, tj. optymalne nawożenie organiczne
i mineralne, jak też racjonalną ochronę roślin.
Rolnik aktywnie uczestniczy w organizowanych wystawach zwierząt hodowlanych,
w których zajmuje czołowe

— Laureaci AgroLigi
to kwiat polskiego rolnictwa – powiedział
minister Stanisław
Kalemba
lokaty. Chętnie udostępnia
gospodarstwo zwiedzającym
zorganizowanym grupom rolników dzieląc się swoją praktyką i osiągnięciami produkcyjnymi. Pan Kazimierz w inwestycjach korzystał z dofi-

Od lewej państwo Elżbieta i Kazimierz Czacharowscy z Tuszewa w gminie Lubawa – I wicemistrz krajowy w kategorii rolnik.
Patrycja i Wojciech Bednarczuk prezes firmy Greengrow z Wikrowa – wicemistrz AgroLigia 2012 w kategorii firma Fot. W-MODR.
nansowania do pobieranych
kredytów oraz funduszy unijnych PROW 2007-2013, w ramach Działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.

Wicemistrz
w kategorii firma
Wicemistrzem konkursu
AgroLiga 2012 w kategorii
firma również został reprezentant województwa warmińsko-mazurskiego – firma
Greengrow Sp. z o.o. z Wikrowa w gminie Gronowo
Elbląskie. Firma specjalizuje się w produkcji warzywnej
i przechowywaniu warzyw.
Nagrodzono przede wszystkim innowacyjność firmy
w dziedzinie produkcji i przechowalnictwa, czego efektem są wysokiej jakości produkty. Firma Greengrow
działa też aktywnie na polu
upowszechniania najnowocześniejszych technologii
wśród polskich wytwórców.
Firma Greengrow Sp. z o.o. istnieje od 2008 roku. Na jej czele stoi prezes Wojciech Bednarczuk. Jednak historia i dobre
tradycje sięgają dużo dalej
wstecz. W 1982 roku Maria
i Tadeusz Bednarczukowie rozpoczęli w swoich gospodarstwach produkcję warzyw wysokiej jakości. Ogromny wysiłek, zaangażowanie i zamiłowanie do pracy sprawiły, że

powstało gospodarstwo na
skalę europejską.
Firma posiada statut Uznanej Grupy Producentów Warzyw. Dziś pola uprawne Greengrow rozciągają się na powierzchni ponad 700 hektarów. Podstawę uprawy stanowią warzywa korzeniowe,
głównie: marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy, por,
a także na niewielkiej powierzchni koper. W 2012 roku
Greengrow dostarczyła na
rynki europejskie ponad 23
tys. ton świeżych warzyw. Aby
sprostać zapotrzebowaniu odbiorców na całoroczne dostawy świeżych warzyw, firma
zainwestowała w nowoczesne
przechowalnie warzyw, w których można pomieścić blisko
20 tys. ton. To najnowocześniejszy i najbardziej innowacyjny tego typu budynek
w Europie. Warzywa, które tu
trafiają po okresie przechowania tj. od połowy września
do końca maja są myte, sortowane i pakowane, a do odbiorców trafiają zawsze świeże i schłodzone do temperatury 5 stopni Celsjusza. Cały
proces „przyjęcia, magazynowanie, chłodzenie, sortowanie, pakowanie i dystrybucja
warzyw” objęty jest nadzorem systemu bezpieczeństwa
żywności według normy BRC
Globar Standard for Ford Sa-

fety. Wszyscy dostawcy Greengrow posiadają Certyfikat
GLOBAL G.A.P. Dzięki dbałości o każdy etap produkcji
oraz dzięki nowoczesnym
standardom przechowywania,
produkty wyjeżdżające z firmy
z Wikrowa i trafiające do konsumentów są bezpieczne dla
zdrowia i mają gwarancję najwyższej jakości.

Zasłużony
dla rolnictwa
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego listy gratulacyjne oraz
pamiątkowe puchary. Prezydent dziękując i gratulując
uczestnikom spotkania podkreślił trud ich codziennej
pracy. Zauważył, że polski
sektor rolno-spożywczy odniósł w ostatnich latach
ogromny sukces, a nasze rodzime produkty obecne są
na rynkach całego świata. Po
oficjalnych uroczystościach
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z Laureatami
spotkał się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław
Kalemba. Spotkanie miało
charakter wieńczący dwudziestolecie istnienia Konkursu AgroLiga. — Bardzo się
cieszę, że po raz kolejny mogę
się z Państwem spotkać. Laureaci AgroLigi to kwiat pol-

skiego rolnictwa, przetwórstwa i doradztwa rolniczego
— powiedział minister witając gości.
Kilkudziesięciu laureatów
ogólnopolskiego konkursu
AgroLiga z lat 1993-2012
otrzymało z rąk Ministra Rolnictwa Złote Laury 20-lecia
„Agroligi” oraz honorowe odznaki „Zasłużonych dla rolnictwa”. Odznaki odebrali
przedstawiciele wyróżnionych
firm z naszego regionu: Elżbieta Czacharowska i Wojciech Bednarczuk prezes firmy Greengrow z Wikrowa.
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LOSZKI, knury hodowlane, trans
port GRATIS, 608-59-14-74.

W gospodarstwie, 782-265-594.

