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Nowe wydarzenie w branży rolniczej

Moc innowacji na Agro-Power Mazury
Kilkuset wystawców z branży rolniczej z Polski i zagranicy,
zgromadzonych na olbrzymiej powierzchni hali wystawowej
— takiego wydarzenia jeszcze na Warmii i Mazurach nie było.
W dniach 18-20 października 2013 roku w ostródzkiej Arenie
firma Agro-Plon organizuje targi rolne Agro-Power Mazury.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Na innowacje stawiają ostatnio niemal wszyscy, w każdej
gałęzi gospodarki i biznesu.
Nic w tym dziwnego, klienci
i konsumenci poszukują produktów i usług na coraz wyższym poziomie, z coraz nowocześniejszymi, inteligentnymi i przyjaznymi technologiami. Z duchem czasu idzie
więc także branża rolnicza
i okołorolnicza. Na targach
Agro-Power Mazury — które
odbędą się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur Arena Ostróda
— innowacji i innych atrakcji
na pewno nie zabraknie.

Innowacje na
wyciągnięcie ręki
Przez trzy dni Mazury staną
się stolicą rolniczych innowacji. Do Ostródy zjadą się
producenci oraz dealerzy maszyn i urządzeń rolniczych,

przedstawiciele koncernów
chemicznych oraz nawozowych, producenci pasz i dodatków paszowych, a także
wiele innych firm z tej branży z Polski i Europy. Uczestnicy mazurskich targów będą
mieli okazję nie tylko zapo-

— Chcemy pokazać
nowe oblicze
rolnictwa
mówi Patrycja Woycicka,
organizator targów

znać się z nowościami w branży. W programie wydarzenia
znajdują się także widowiskowe pokazy maszyn i technologii wykorzystywanych
w rolnictwie, a także konkursy i inne atrakcje. Branża rolnicza rozwija się w zaskakującym tempie, a producenci
oferują coraz to nowsze urządzenia, technologie czy inte-

Konferencje dla szukających wiedzy

ligentne maszyny rolnicze.
Przyjadą najlepsi i najwięksi
— na pewno będzie więc co
oglądać, podziwiać, a może
nawet kupić.
Inicjatorzy targów Agro-Power Mazury postawili sobie za
cel przygotowanie wydarzenia
skoncentrowanego na nowościach i trendach. Innowacyjne mają być nie tylko rozwiązania prezentowane przez wystawców, ale i sama formuła
targów. Dlatego na tydzień
przed targami zostanie uruchomiona opcja umawiania
spotkań z wystawcami za pomocą interaktywnej mapy targów. Każdy, kto się zarejestruje na stronie internetowej
targów będzie miał możliwość
stworzenia własnego planu
odwiedzin poprzez wybór interesujących wydarzeń oraz
wystawców i będzie mógł
umówić się na spotkania z wybranymi firmami. Będzie miał
także dostęp do artykułów
oraz relacji z targów.

Nowoczesne technologie
z kraju i z zagranicy
Przedsięwzięcie realizuje
firma Agro-Plon, która na
bazie własnych doświadczeń

Producenci maszyn rolniczych oferują obecnie coraz to nowsze urządzenia i technologie.
Będzie można je zobaczyć podczas październikowej imprezy w Ostródzie Fot. www.sxc.hu
w branży rolniczej, postanowiła stworzyć wydarzenie, jakiego dotychczas nie było
w Polsce. — Chcemy pokazać
nowe oblicze rolnictwa. Targi kierujemy zarówno do właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych, jak i firm
z branży rolniczej. Spodziewamy się podmiotów z Polski
i Europy — mówi Patrycja
Woycicka, organizator targów. — Wystawa będzie gościć znanych producentów
i dealerów maszyn i urządzeń
rolniczych, koncerny chemiczne i nawozowe, producentów pasz i dodatków paszowych, firmy nasienne oraz

wiele innych firm z branży.
Nie zabraknie również widowiskowych pokazów maszyn

i technologii wykorzystywanych w rolnictwie, a także
konkursów i innych atrakcji.

Rozdajemy wejściówki
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w targach Agro-Power
Mazury mogą kupić bilety za pośrednictwem strony internetowej: www.agropowermazury.pl. Wystarczy zarejestrować się
i wypełnić prosty formularz, co pozwoli na zakup biletu w nieco
niższej cenie. Kto nie zdąży — nic straconego. Bilety będzie
można kupić bezpośrednio przy wejściu do hali wystawowej.
Dodatkowo 20 osób ma szansę otrzymać wejściówki na
Agro-Power Mazury ufundowane przez organizatora targów.
Wystarczy zadzwonić lub napisać e-mail i podać swój adres,
a my przekażemy ufundowane przez organizatora bilety.
Nasz telefon 89 539 74 73 i e-mail: rolniczeabc@rolniczeabc.pl
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Fot. Arena Ostróda CT-KWiM

W bogatym programie targów przewidziano również liczne
konferencje, które pozwolą uczestnikom na zdobycie nowej,
fachowej wiedzy oraz na wymianę doświadczeń. — Zależy
nam na tym, aby targi były okazją nie tylko do przyjrzenia się
innowacyjnym i nowoczesnym rozwiązaniom w branży rolniczej, ale też okazją do zdobycia przydatnej wiedzy — zapewnia Patrycja Woycicka. Główna tematyka wszystkich konferencji skoncentrowana będzie na wykorzystywaniu środków
unijnych w rolnictwie oraz na odnawialnych źródłach energii,
którymi branża rolnicza jest coraz żywiej zainteresowana. Pojawią się eksperci, którzy opowiedzą o prawnych i ekonomicznych aspektach budowy farm fotowoltaicznych, ekonomicznym zarządzaniu oświetleniem oraz o domach
pasywnych i energooszczędnych, które na świecie są niezwykle popularne, a w Polsce ich idea dopiero raczkuje.
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Najlepsze Gospodarstwo
Ekologiczne 2013 roku

Buraki cukrowe nową rośliną żywicielską

Przędziorki

Nagrody zwycięzcom wręczyli Wice Marszałek Województwa
Jarosław Słoma, Dyrektor W-MODR Marek Bojarski, Dyrektor
OT ARR w Olsztynie Andrzej Milkiewicz Fot. M. Cyrankowski
W roku bieżącym po raz szósty wybieraliśmy najlepsze gospodarstwo ekologiczne województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy udziale Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego
w Olsztynie. Do konkursu zostało zgłoszone 12 gospodarstw,
które były oceniane w dwóch
kategoriach: „ekologiczne gospodarstwo towarowe” oraz
„ekologia-środowisko”. Komisja
konkursowa między innymi
oceniała: dostosowanie rodzaju i wielkości produkcji do posiadanych warunków klimatyczno-glebowych, wpływ gospodarowania na środowisko,
wielkość produkcji i jakość
uzyskiwanych produktów, innowacyjność, rozwój gospodarstwa, działalność edukacyjną itp.
Rozstrzygnięcie konkursu
oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się 7 września podczas XIV Wystawy Zwierząt
Hodowlanych i Jesiennych Targów Ogrodniczych. Za zdobycie pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach nagrody pieniężne ufundował
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pierwsze miejsce i nagrodę
w wysokości 5 tys. zł. w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” zdobyli Agata
i Krzysztof Niebrzydowscy ze
wsi Włodowo gm. Świątki.
Otrzymali również nagrodę
rzeczową w postaci pilarki
ufundowanej przez Oddział
Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. Państwo
Niebrzydowscy rozpoczęli gospodarowanie w roku 1996
przejmując po rodzicach 24
ha oraz 6 krów mlecznych
utrzymywanych w systemie
konwencjonalnym. Obecnie
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gospodarstwo posiada 87 ha
użytków rolnych oraz utrzymuje około 30 krów mlecznych. W roku 2010 Niebrzydowscy postanowili przestawić produkcję na ekologiczną.
Zwierzęta utrzymywane w systemie ekologicznym osiągają
wydajność około 5500 l/rok
i produkują 180 000 litrów
mleka, które skupuje ekologiczna Mleczarnia „EkoŁukta”.
Pozyskiwane mleko jest wysokiej jakości, klasyfikowane najczęściej w klasie super ekstra
posiadając poniżej 20000 bakterii oraz 300000 komórek somatycznych w 1 ml.
W kategorii „ekologia-środowisko” pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 5
tys. zł zdobyli Sylwia Szlandrowicz i Rusłan Kozynko, właściciele Rancza Frontiera ze
wsi Warpuny gm. Sorkwity.
Gospodarstwo zostało wyróżnione m.in. za różnorodność
utrzymywanych tradycyjnie
w gospodarstwie zwierząt:
owiec rasy wschodnio-fryzyjskiej, bydła rasy Jersey, koni śląskich, konia polski szlachetnej
półkrwi, arabów, konia walijskiego, kur zielononóżek, biegusa indyjskiego, kaczek staropolskich, gęsi kołudzkiej, gęsi
garbonosej, indora czerwonego, karpi. Gospodarze wraz
z córką wszystkie zwierzęta
otaczają miłością i dbałością, co
przekłada się na jakość uzyskiwanych produktów. Najważniejszym atutem gospodarstwa jest jednak wytwarzanie w 100 proc. z własnego surowca wielce smakowitych
podpuszczkowych dojrzewających serów owczych i dżersejowych oraz serów z przerostem pleśni niebieskiej.
W tym roku na III Ogólnopolskim Festiwalu Nieskończonych Form Mleka w Sandomierzu — „Czas Dobrego
Sera” Ranczo Frontiera otrzymało pierwsze miejsce w kategorii serów długo dojrzewających za Ser Owczy Blue i Ser
Dżersejowy Blue.

– jak z nimi walczyć?
Przędziorki są ważną grupą szkodników dotychczas kojarzonych z uszkodzeniami
w szklarniach i na warzywach w gruncie oraz na fasoli. Okazuje się, że przędziorek
zasiedla też nieużytki i inne rośliny. W roku 2011 zaobserwowano po raz pierwszy
w naszym kraju jego pojaw w buraku cukrowym. Niestety to jest zła informacja dla
producentów. Nie ma, bowiem zarejestrowanych środków chroniących uprawy
buraka i jak na razie nie wiadomo, jak z przędziorkami walczyć.
Magdalena Jakubowska,
IOR – PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W 2011 roku zaobserwowano zwiększoną liczebność
szkodnika na plantacjach buraka cukrowego w okolicach
województwa kujawsko-pomorskiego oraz na kilku plantacjach w województwie mazowieckim. Miało to miejsce
od pierwszej do trzeciej dekady sierpnia. Od dwóch lat
przędziorki na burakach obserwuje się od południowej
części kraju (rejony najcieplejsze), poprzez Polskę centralną, a od roku 2013 również na Warmii i Mazurach –
rejony uprawy buraka cukrowego w okolicach Kętrzyna.

Zmiany klimatyczne
sprzyjają przędziorkom
Głównie na Kujawach
i w centralnej Polsce, w ostatnim czasie wystąpiły na niektórych plantacjach objawy
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przyżółknięcia i zasychania liści buraków. Zjawisko najpierw pojawia się na fragmentach pól graniczących

z miedzami, przydrożnymi pasami zieleni i uprawami wieloletnimi. Z czasem rozprzestrzenia się placowo na ca-

łych połaciach plantacji. Początkowo na liściach pojawiają się żółtawe przebarwienia

Eks p e r t ra d z i

Kredyty dla gospodarstw

Anna Zielińska,
Ekspert ds. Finansowania
Agrobiznesu BGŻ S.A.

REKLAMA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pole silnie uszkodzone przez przędziorki Fot. Magdalena Jakubowska

– W jaki sposób, oprócz kredytów preferencyjnych, rolnicy mogą pożyczyć pieniądze na sfinansowanie swojej działalności?
– Doskonałą alternatywą
jest nowy kredyt inwestycyjny w Banku BGŻ o nazwie Agro Progres. Kredyt

ten może być przeznaczony
na finansowanie wszelkich
inwestycji w gospodarstwach rolnych. To szeroka
i elastyczna forma finansowania, przy czym koszty są
porównywalne do kredytów
preferencyjnych. Z kredytu
inwestycyjnego mogą skorzystać osoby prowadzące
działalność rolniczą, które
chcą powiększać, rozwijać
i unowocześniać swoje gospodarstwa, poprzez zakup
ziemi, maszyn czy stada
podstawowego.
– Dlaczego warto szukać alternatywy dla kredytów
preferencyjnych?
– Od przyszłego roku dostęp do kredytów preferencyjnych może być utrud-

niony. Dotyczy to szczególnie tych rolników, którzy
chcą powiększyć powierzchnię swoich gospodarstw. A skoro mogą pojawić się problemy z uzyskaniem kredytu preferencyjnego, warto poszukać innego, bardziej dogodnego
rozwiązania. Z naszego kredytu inwestycyjnego mogą
skorzystać także ci rolnicy,
którzy nie spełniają warunków, aby otrzymać kredyt
preferencyjny.
– Jakie są główne zalety
kredytu inwestycyjnego?
– Kredyt może być udzielony nawet na 30 lat, a bank
na życzenie klienta wystawia
promesę kredytową ważną
przez 12 miesięcy. Dzięki

niej kredytobiorca może
zrealizować wszystkie swoje plany inwestycyjne w ciągu roku. Możliwość wyboru
stałego oprocentowania
sprawia, że raty są równe,
a zmiana stóp procentowych nie wpływa na obciążenia domowego budżetu.
W przypadku przejściowego
pogorszenia się sytuacji
w gospodarstwie, można zawiesić spłatę kapitału korzystając z tzw. „wakacji kredytowych”.
– Jak długo trwa otrzymanie takiego kredytu?
– Procedura udzielania
kredytu jest przyjazna i została ograniczona do minimum. Przy okresie kredytowania do 15 lat klient nie

ŚRODA 11.09.2013

GAZETA OLSZTYŃSKA

OCHRONA ROŚLIN

rolnicze abc
przypominające niedobory
niektórych pierwiastków
(magnez, mangan) a następnie
uszkodzone liście zmieniają
barwę na żółtopomarańczową.
Rośliny takie tracą turgor i niestety zasychają.
Co charakterystyczne dla żerowania przędziorków na
spodnich powierzchniach
liści można zauważyć małe (do
0,5 mm) pomarańczowe punkciki. Są to samice szkodników. Na spodzie liści można
też zauważyć drobne oprzędy,
z dorosłymi przędziorkami
wraz z ogromną ilością jaj, na
których łatwo gromadzi się
kurz i drobne ziarnka piasku.
Roztocz wysysa soki, żerując
na spodniej części liścia. Sucha,
słoneczna pogoda i wysokie
temperatury to czynniki sprzyjające rozwojowi przędziorków. W wyniku intensywnego
żerowania na górnej stronie
blaszki liściowej bardzo szybko pojawiają się drobne i jasne plamki, gdyż puste komórki wypełnione są powietrzem.
Niebezpieczeństwo jest tym
większe, że szkodnik może się
przemieszczać aktywnie na
plantacji, a także jest rozprzestrzeniany biernie z wiatrem, wytwarza bowiem przędzę unoszoną podmuchami
powietrza.

DZIENNIK ELBLĄSKI

Głównym gatunkiem zasiedlającym plantacje buraków cukrowych i innych roślin
rolniczych jest przędziorek
chmielowiec.
Prawdopodobnie upały i niedostateczne ilości wody przyczyniły się do tego, że starsze,
słabe i wyschnięte rośliny
w bardzo małym stopniu broniły się przed opanowaniem ze
strony żarłocznych roztoczy
oraz larw. Konsekwencją licznego występowania tych
szkodników w roślinach okopowych jest zakłócenie fotosyntezy, a co za tym idzie ograniczenie substancji pokarmowych. Także zahamowanie
wzrostu i plonowania oraz pogorszenie jakości plonów poprzez obniżenie ilości i jakości
cukru występującego w liściach. Bezpośrednie wkłuwanie się przędziorków do komórek liścia powoduje zmniejszenie zawartości chlorofilu,
a tym samym hamowania procesu fotosyntezy. Może to,
w krótkim czasie prowadzić do
chloroz, brunatnienia i zasychania liści.

w sezonie wegetacyjnym.
Stosuje się preparaty zawierające oleje parafinowe –
Promanal 60 EC i Paroil 95
SC, które utrudniają wylę-

Sanmite 20 WP, Ortus 05
SC, Omite 30 WP lub Pennstyl 600 SC, Catane 800 EC,
Envidor 240 SC lub insektycydu.

Konsekwencją licznego występowania
przędziorka na roślinach okopowych jest
pogorszenie jakości plonów
ganie się larw lub uniemożliwiają im oddychanie. Później można użyć akarycydów: Apollo 500 SC, Nissorun 050 EC, Magus 200 SC,

Stosowanie wyłącznie chemicznej ochrony nie zawsze
jest skuteczne, ze względu na
odporność. Ważne jest stosowanie środków o różnych me-

chanizmach działania przemiennie.
Utrudnieniem
w ochronie buraków może
okazać się sposób jego bytowania. Zasiedla bowiem głównie dolne strony liści, dodatkowo powlekając je przędzą
stanowiącą barierę w dotarciu
cieczy roboczej akarycydów
kontaktowych do opanowanej
powierzchni i organizmów
przędziorków. Wskazane
może okazać się zatem użycie
akarycydu
działającego
wgłębnie.
W przypadku tych grup
szkodników, alternatywą dla
środków chemicznych może
być stosowanie czynników
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biologicznych, które są skuteczne i bezpieczne dla uprawianych roślin oraz dla ludzi
i zwierząt. Oprócz naturalnie występujących wrogów
naturalnych, można indukować czynniki biologiczne, które są dostępne na naszym
rynku: Phytoseiulus System,
Spidex, Fitopak, Phytoline P,
Therodiplosis System, Feltiline, Spidend, Mirical-N, Miripak, Spiral, Amblyline Cal,
Californicus System, Anderline A, Andersoni System,
Degenerans-System, które są
przeznaczone do zwalczania
konkretnych gatunków roztoczy.

REKLAMA

Zwalczanie
przędziorków
Przędziorki w uprawach
pod osłonami zwalcza się
zwykle jeden lub dwa razy

Nie ma zarejestrowanego środka
Na razie nie ma zarejestrowanego żadnego środka na przędziorka w buraku, a niestety szkody jakie może wyrządzić są
znaczne. Z obserwacji przeprowadzonych na lustrowanych plantacjach, prawdopodobnie nie mamy w tej uprawie do czynienia
z występowaniem przędziorka wiosną, ale za to późnym latem.
Biorąc pod rozwagę częstsze występowanie wysokich temperatur i suszy, można spodziewać się w przyszłości zagrożenia
ze strony przędziorków nie tylko na burakach, ale na wielu
roślinach uprawianych w polu. To jest duże wyzwanie dla
przemysłu cukrowniczego, warzywniczego, ochrony roślin
oraz dla naukowców w ustaleniu optymalnej strategii zwalczania tych szkodników.

musi przedstawiać biznesplanu – ocena zdolności
kredytowej może być przeprowadzona w oparciu o aktualnie prowadzoną produkcję.
Ponadto, w odróżnieniu
od kredytów preferencyjnych, kredyt inwestycyjny
daje swobodę w ustaleniu
zakresu i skali planowanej
inwestycji oraz elastyczny

harmonogram spłat, dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności. W indywidualnych przypadkach
jest możliwość ustalenia
rocznych spłat kapitału.
Bank nie wymaga wysokiego wkładu własnego.
Więcej informacji o nowym
kredycie inwestycyjnym na:
www.bgz.pl

„Agro na Obcasach”
17 września Bank BGŻ S.A Oddział Centrum Biznesowe
w Olsztynie organizuje spotkanie kobiet działających
w branży rolniczej pt.: „Agro na Obcasach”.
Tematy spotkania to: „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej
a płatności bezpośrednie” oraz „Wsparcie Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020”. W spotkaniu oprócz kobiet-rolniczek wezmą udział min. szefowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, KRUS, przedstawicielki Urzędu
Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.
329513otbr-a -K
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Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Targi i wystawa przy Jagiellońskiej
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Pokaz najpiękniejszych zwierząt hodowlanych, mnóstwo
stoisk z artykułami na działkę
i do ogrodu, piknikowa atmosfera i, jak zwykle, słoneczna
pogoda — w ubiegłą sobotę
przy ulicy Jagiellońskiej odbyły się targi, które co roku przyciągają tłumy zwiedzających
z Olsztyna i okolic.
W tym roku po raz pierwszy
odbyła się Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona z Jesiennymi Targami Ogrodniczymi.
Choć nazwa nieco zmieniona,
kilkunastoletnia tradycja zobowiązuje. Podczas imprezy
coś dla siebie mogli znaleźć nie
tylko rolnicy i ogrodnicy.

Wystawa prawdziwych
czempionów
Głównym punktem programu podczas tegorocznych targów była Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na specjalnie
przygotowanym wybiegu
mogliśmy podziwiać najlepsze

zwierzęta, prezentowane przez
hodowców z województwa
warmińsko-mazurskiego. Do
komisyjnej oceny wystawiono
bydło mleczne i mięsne, trzodę chlewną, owce i konie.
Komisja miała trudne zadanie — wszystkie zwierzęta
wyglądały i prezentowały się
doskonale. Oceniano zarówno
parametry każdego zwierzęcia,
jak i sposób jego zaprezentowania na wybiegu. Podczas,
gdy hodowcy chwalili się swoimi najlepszymi okazami, zwiedzający mogli chodzić pomiędzy boksami i podziwiać
zwierzęta, które na co dzień
żyją na naszym terenie. Była
też okazja, by napić się świeżego mleka prosto od krowy.

Młodzi hodowcy i pokazy
ozdobnych ptaków
Podczas wystawy wiele emocji wzbudzili nie tylko doświadczeni rolnicy, ale też
najmłodsi hodowcy, którzy
zaprezentowali na wybiegu
równie młode okazy ze swoich
rodzinnych hodowli. Rośnie
więc kolejne pokolenie rolników, którzy zadbają o tradycję

i wysoką jakość chowu i hodowli w naszym regionie.
Oprócz dużych zwierząt hodowlanych, dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród
najmłodszych, cieszyła się wystawa gołębi rasowych i pokazy ptactwa ozdobnego. Sporo osób zatrzymywało się też
przed stosikiem hodowcy królików, który zaprezentował
naprawdę okazałe zwierzaki.
Ważący ponad 9 kg królik
był niekwestionowanym liderem tego stoiska.

Okazja do działkowych
i ogrodowych zakupów
Równolegle z WarmińskoMazurską Wystawą Zwierząt
Hodowlanych odbywały się
jesienne Targi Ogrodnicze. Po
raz pierwszy we wrześniowej
odsłonie, a mimo to zwiedzający nie zawiedli. Choć sezon
ogrodniczy powoli się kończy, kolejki na stoiskach były
długie. Można było kupić nasiona, zioła świeże i suszone,
rozsady roślin, drzewa i krzewy ozdobne oraz sporo maszyn i urządzeń, niezbędnych
do prac w ogrodzie i na dział-

7 września w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie mogliśmy
podziwiać najlepsze zwierzęta, prezentowane przez hodowców z całego województwa Fot. G. Czykwin
ce. Zaprezentowały się również profesjonalne firmy
z dziedziny aranżacji ogrodów. Kto chciał, mógł zasięgnąć porady eksperta.
Jak co roku, dużą grupę stanowili też twórcy ludowi, na
których stoiskach można było
kupić regionalną biżuterię,
wyroby z wikliny, rzeźby i obrazy oraz pięknie zdobione
naczynia kuchenne. Nie zabrakło również producentów

regionalnej, tradycyjnej żywności. Długie kolejki do miodów i wędlin świadczą o tym,
że tradycyjna żywność przeżywa swój prawdziwy renesans.

Rozstrzygnięte
konkursy
Jak co roku, podczas wrześniowej imprezy w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego pozna-

liśmy zwycięzców wielu konkursów, m.in.: „Ogród przyjazny rodzinie i turystom”
oraz „Doradca roku 2013”.
Można też było skorzystać
z profesjonalnego poradnictwa, świadczonego przez firmy
i instytucje działające w branży rolniczej.
Imprezę tradycyjnie zorganizował Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
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Jak nowoczesne opony oszczędzają paliwo

Duży rozmiar to nie wszystko
Duży może więcej — powie to każdy
rolnik, który użytkuje w polu ciągnik
o pokaźnej mocy. Jednak prawdziwą
harówkę mają tu nie konie
mechaniczne, a opony, które tę moc
muszą efektywnie przekazać. Michelin
stworzył serię opon, które na pierwszy
rzut oka przeczą fizyce, ale potrafią
zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Rafał Radzymiński
r.radzyminski@gazetaolsztynska.pl

Czy Formułę I z rolnictwem
może łączyć wspólna cecha?
Brzmi trochę groteskowo, ale
tak właśnie jest. To ciśnienie
w oponie. Każdy kto miał
okazję obejrzeć choćby jeden
wyścig, wie, jak precyzyjnie
dobiera się ciśnienie w oponie,
by pracowała jak najefektywniej. Tę prostą zasadę stosuje
się również w ciągnikach rolniczych, mimo iż rozwijają
prędkości niemal 10-krotnie
niższe.
Michelin stworzył opony
AxioBib w technologii Ultraflex, które najefektywniej pracują na niskim ciśnieniu roboczym. — Trudno czasem
przekonać do tego rolników
starszego pokolenia, którzy
wciąż kierują się zasadą, że
dobra opona to opona dobrze napompowana — przytacza Bogdan Ingielewicz,
przedstawiciel technicznohandlowy opon rolniczych
w Michelin Polska.
Ingielewicz współpracuje
z dużymi gospodarstwami
północno-wschodniej Polski.
W swojej bazie ma około
1000 adresów, a znaczną
część pracy poświęca też na
przedstawianie rolnikom nowoczesnej technologii, która
przekłada się na szereg korzyści. — Cieszy mnie to, że
młode pokolenie rolników za-

Opony AxioBib przylegają większą
powierzchnią do podłoża, zazębiają się większą ilością klocków
bieżnika, co sprawia, że koło maksymalnie wykorzystuje siłę
uciągu Fot. Michelin Polska

czyna szukać nowych, efektywnych rozwiązań, które
przynoszą wymierne korzyści
— dodaje. — Ale też i coraz
więcej gospodarzy starszego
pokolenia udaje się przekonać, kiedy sami zaczynają kalkulować finanse.

Gdzie odnajdują te
oszczędności?
Wedle doświadczenia Bogdana Ingielewicza, większość
ciągników rolniczych ma robocze ciśnienie w oponach
rzędu 1,8-2,5 bara. Tymczasem
opony w technologii Ultraflex
konstrukcyjnie stworzone są
do pracy przy niskim ciśnieniu,
między 0,8-1 barem. A to
oznacza, że opona przylega
większą powierzchnią do podłoża, zazębia się większą ilością
klocków bieżnika, co sprawia,
że koło maksymalnie wykorzystuje siłę uciągu. — Redukujemy w ten sposób uślizg
koła, obrazowo ujmując:
z opony robi nam się gąsienica — dodaje Ingielewicz.
Ciągnik szybciej i lżej prowadzi się, a co najważniejsze,
spala 15-16 proc. paliwa
mniej. — Podczas jednych
z testów uzyskaliśmy nawet
24 proc. oszczędności, ale
przyjmując nawet 15-procentową redukcję spalania,
w skali roku pracy maszyny
zaczynamy oszczędzać spore
pieniądze — kalkuluje Ingielewicz.

Opona gigant
Ponieważ moce ciągników rolniczych rosną,
wraz z mocą rosną i rozmiary opon. Choć
w tym przypadku nie o sam rozmiar chodzi, a o zastosowaną technologię. Kiedy
moce najcięższych ciągników zaczęły przekraczać bariery 200 koni mechanicznych,
potem dochodziły do 260, 300, a teraz przekraczają nawet 350 koni, fachowcy od opon
zaczęli opracowywać opony, które przeniosłyby ogromne momenty obrotowe oraz obciążenie. Michelin przedstawił prototypową oponę o największych
gabarytach, jakie dotąd wyprodukował dla rolnictwa. Gigant
serii AxioBib ma rozmiar 850/75 R42. Przekładając to na prostszą matematykę — ważąca ponad 300 kg opona ma 2,32
metra wysokości i zdolna jest znieść obciążenia rzędu 9,5 tony.

Opony są dedykowane do
ciągników o pokaźnych mocach. W regionie pracuje już
ponad 200 takich maszyn.
Jeśli rocznie przepracowują
w polu około tysiąca motogodzin, po pierwszym sezonie pracy już odrabiamy wyższą o około 20 proc. cenę
zakupu opon serii Ultraflex
w stosunku do cen innych
marek premium. Zakup
opon do takich maszyn to inwestycja na około osiem lat,
po czterech zwraca się zakup
opon na tylną oś, a z każdym
kolejnym rokiem pracują tylko na zysk.

Innych nie kupię
Na opony AxioBib zdecydował się niedawno Andrzej
Gackiewicz, właściciel gospodarstwa pod Węgorzewem.
Jego areał liczy się już nie
w setkach, a tysiącach hektarów. Do najcięższych polowych prac wykorzystuje ciągnik o mocy... 365 koni! —
Przyszedł czas na wymianę
opon. Przekonał mnie do
nich doradca Michelin. Jakie mam o nich zdanie?
Takie, że kiedy w pozostałych maszynach przyjdzie
czas na wymianę opon, innych jak AxioBib nie kupię
— zachwala. I przytacza
anegdotę, kiedy to pierwszy
raz w pole pojechał na nowym
ogumieniu wspomnianym
ciągnikiem ten sam operator,
który obsługiwał maszynę dotychczas. — Zadzwonił do
mnie i powiedział, że chyba
wszystkie filtry kwalifikują się
do wymiany, bo ciągnik nie
ma siły uciągu. Okazało się, że

operator ruszał z podpiętym
sprzętem z tego samego biegu
co wcześniej. A wcześniej przy
ruszaniu opony najzwyczajniej
buksowały, bo nie miały zaparcia. Darmowy poślizg szedł
w powietrze. Teraz opony wyraźnie zmniejszają poślizg
i w tym samym czasie maszyna po prostu wykonuje więcej
pracy — opisuje Andrzej Gackiewicz.

Ciągnik przy użyciu
opon AxioBib spala
15-16 proc. mniej
paliwa
Ciągnik Gackiewicza pracuje na razie na ciśnieniu
1 bara, ale po kolejnej konsultacji rozpocznie pracę na
docelowym ciśnieniu 0,8 bara.

Zobaczyć i uwierzyć
Przedstawiciele Michelin
współpracują w terenie z dużymi gospodarstwami od 15
lat. Ale ich praca nie polega je-

dynie na sprzedawaniu produktów. Duży nacisk firma
kładzie na edukowanie gospodarzy. — Nie sztuka kupić
oponę, ale sztuka kupić właściwą oponę do właściwego
sprzętu. Kiedyś jeden rolnik
uparł się na model opony,
która nie była dedykowana
jego ciągnikowi. Powiedziałem, że nie sprzedam mu jej,
bo już po roku będzie żałował
— Bogdan Ingielewicz przytacza jeden z przykładów. —
Z drugiej strony miło jest
przyjechać do gospodarstwa,
w którym operator ciągnika
mówi o oponach: rewelacja,
inny uciąg, inne spalanie.
Edukacyjny wymiar mają
też pokazy polowe dla rolników. Ten sam sprzęt, ta sama
praca i te same opony, ale
różne ciśnienie. — Rolnicy
sami widzą efekty, choć i tak
wciąż dopytują i nie dowierzają, czy jeżdżąc z tak niskim
ciśnieniem, coś nie stanie się
oponie — dodaje Ingielewicz.
Ale przestrzega też rolników
przed zmniejszaniem ciśnienia w oponach nieprzystoso-

Jak nie niszczyć gleby?
Opona maszyny rolniczej, która ma bardzo wysokie ciśnienie, ma mniejszą powierzchnię styku z gruntem. A to oznacza, że nacisk na każdy centymetr kwadratowy powierzchni
mocniej ugniata ziemię pod kołami — najzwyczajniej uszkadzając ją (opona z ciśnieniem 0,8 bara zamiast 1,6 ugniata
ziemię na głębokość mniejszą nawet o połowę). Gleba zdegradowana ugniataniem traci swoją porowatość, co pogarsza jej przewietrzanie i ukorzenianie się roślin. Zbita gleba
ma gorsze właściwości absorbcji wody, co sprawia, że
w ugniecionej po maszynie koleinie gromadzi się woda,
wypłukując tym samym nawozy z sąsiednich obszarów.

wanych do tego. Opona taka
zacznie obracać się na feldze,
co po roku użytkowania będzie kwalifikować ją do wymiany.

Specjalna konstrukcja
Bo właśnie sekret opon
AxioBib tkwi w ich konstrukcji. Mają wzmocnione barki,
które są odporne na naprężenia, ich mieszanka zapobiega
przegrzewaniu się podczas
jazdy, czoło bieżnika jest płaskie, co zmniejsza ugniatanie
gleby, zaś zwiększony obszar
ugięcia boku poprawia komfort jazdy.
AxioBib charakteryzuje się
nawet do 40 proc. niższym
poziomem wibracji i hałasu
na zakrętach na drodze. Opony tej technologii oznaczane
są symbolem IF (Improved
Flexion tyre — o podwyższonym ugięciu) lub VF (Very
High Flexion tyre — o bardzo
wysokim ugięciu).
Technologia ta nie wymusza
konieczności zmiany ciśnienia
roboczego, kiedy wjeżdżamy
sprzętem na pole oraz kiedy
wracamy np. szosą do gospodarstwa. Ale jeśli ciągnik pracuje tylko w transporcie drogowym, obniżanie ciśnienia
nie ma sensu.
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Właściwy pokrój roślin zapowiada przyszłoroczny plon

Jaki powinien być rzepak zanim

Rzepak zasadniczo źle toleruje stosowanie uproszczeń uprawowych.
Optymalny wzrost i rozwój następuje w przypadku klasycznego systemu
uprawy i starannego przygotowania roli do siewu Fot. Marcin Jarocki

Jesienna agrotechnika rzepaku musi
prowadzić do wytworzenia przez rośliny
odpowiedniego habitusu.
Przedspoczynkowy pokój roślin jest
bowiem bardzo mocno związany
z pokrojem roślin plonujących. To, dlatego
panuje powszechna opinia, że na poziom
plonów rzepaku wpływa już agrotechnika
letnio-jesienna. Warto więc zapoznać się
z niektórymi elementami technologii,
decydującymi o pokoju rzepaku.
Marcin Jarocki
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Rzepak rokuje największe
szanse na przezimowanie
wówczas, gdy posiada od 7 do
9 liści w rozecie, osadzone na
możliwie krótkiej tj. 4-5 cm ło-

dydze, której grubość powinna
wynosić od 0,5 do 1 cm.

Krępy
to znaczy silny
Jest pewnym, że tylko takie
właśnie rośliny – niewybujałe, krępe, o dobrej kondycji –

REKLAMA

Oddział Lutry zatrudni

REPREZENTANTA TERENOWEGO
Rejon: Warmińsko-Mazurskie

odpowiedzialnego za:
• sprzedaż do gospodarstw rolnych
• utrzymywanie kontaktów biznesowych z klientami
oczekiwania:
• znajomość zagadnień rolniczych z zakresu uprawy roślin
• wykształcenie min. średnie, rolnicze mile widziane
• dobra organizacja pracy własnej
• prawo jazdy kat. B
zapewniamy:
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
• konkurencyjne wynagrodzenie
• udział w szkoleniach
• samochód i inne narzędzia pracy

są w stanie przetrwać zimę
i zapewnić optymalną przedzbiorową obsadę, stanowiącą pierwszy, najważniejszy
element struktury plonu rzepaku.
Znamiennym jest również
fakt, że generatywna inicjacja
plonu ma miejsce już jesienią.
To wtedy właśnie, od momentu wytworzenia przez rośliny 7 liścia, rozpoczyna się
tworzenie zawiązków rozgałęzień produktywnych — wraz
z łuszczynami i powstającymi
w nich nasionami. Poszczególne operacje agrotechniczne wykonywane przez producenta powinny być więc
nakierowane na uzyskanie
przez rośliny rzepaku takiego
właśnie pokroju.

Rzepak nie lubi
uproszczeń
Uprawa roli należy do pierwszych elementów technologii
produkcji rzepaku. Należy
podkreślić, że gatunek ten zasadniczo źle toleruje stosowanie uproszczeń uprawowych.
Optymalny wzrost i rozwój
następuje w przypadku starannego przygotowania roli
do siewu. Klasyczny system
uprawy roli, obejmujący wykonanie pożniwnego i przedsiewnego zespołu upraw daje
największą gwarancję wytworzenia przez rzepak właściwej rozety. Głębsze spulchnienie gleby umożliwia prawidłowy rozwój korzeni rzepaku i zapobiega powstawaniu ich deformacji.
Palowy system korzeniowy
REKLAMA

CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres:
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rzepaku, w przypadku zaniechania orki siewnej, nie jest
w stanie prawidłowo się rozwinąć. Dodatkowo rozety rzepaku, w przypadku zastosowania technologii bezorkowej, odznaczają się drobniejszym pokrojem, zmniejszoną
masą, a ich hipokotyl (redakcja: jest to część podliścieniowa u siewki – strefa przejściowa między korzeniem,
a łodygą) jest cieńszy.

Właściwy termin
siewu
Niezmiernie ważnym zabiegiem agrotechnicznym, determinującym wzrost i rozwój
rozety liściowej w okresie letnio-jesiennym, jest właściwy
termin i gęstość siewu.
Za najkorzystniejszy termin
siewu uznaje się taki, który zapewni roślinom rzepaku
75-80 dni pełnej wegetacji,
czyli z minimalną temperaturą 5oC. W polskich warunkach klimatycznych siewy rzepaku powinny być zakończone bardzo wcześnie, tj. do
25 sierpnia. W warunkach Polski północno-wschodniej okres
ten jest jeszcze krótszy — mieści się między 10 a 20 sierpnia
(agrotechnicznie tolerowane
mogą być jednak 5-7 dniowe
opóźnienia). Warto wspomnieć, że wszystkie uprawiane
w kraju odmiany (populacyjne
i mieszańcowe), wbrew obiegowej opinii, jednoznacznie
niekorzystnie reagują na opóźnienie terminu siewu.
Siewy zbyt wczesne zdarzają się raczej rzadko, jednak jeśli wystąpią w połączeniu ze
sprzyjającymi warunkami
siedliskowo-klimatycznymi,
mogą spowodować zbyt duże
wybujanie rozet.
Częściej natomiast zdarzają
się siewy opóźnione, przy których rośliny rzepaku wytwarzają drobne rozety, o niedostatecznie rozwiniętym systemie korzeniowym. Opóźnienie
siewu skutkuje gorszym zimowaniem, szczególnie w la-

tach o krótkiej jesieni i mroźnych, śnieżnych zimach. Przyczynia się to do wypadania roślin i w konsekwencji nie zapewnia utrzymania właściwej
obsady roślin plonujących.

Gęstość siewu zależy
od warunków
Gęstość siewu również wydatnie wpływa na pokrój roślin
przed zimą. Jest powiązana
z rodzajem gleby, sposobem
przygotowania stanowiska pod
zasiew (system płużny, bezorkowy, siew bezpośredni) oraz
pozostaje pod wydatnym wpływem samego terminu siewu.

Substancje aktywne
fungicydów z grupy
triazoli korzystnie
modelują pokrój
rzepaku jesienią
Uznaje się, że w gorszych
warunkach siedliskowych rzepak powinien być wysiewany
gęściej, siewy rzadsze powinny być wykonywane na lepszych stanowiskach, na których często stosowane są intensywne technologie produkcji (o dużym udziale przemysłowych środków produkcji — nawozów oraz środków
ochrony roślin). Zbyt gęste
siewy rzepaku są uznawane za
błąd w agrotechnice tego gatunku. Przyczyniają się do nierównomiernego wzrostu roślin, do niewłaściwego pokroju przed zimą (smukłość pokroju, mała liczba liści, wysoko umieszczony stożek wzrostu), wreszcie obniżenia samej
mrozoodporności i zimotrwałości.
Przy technologiach intensywnych optymalna powschodowa obsada odmian
mieszańcowych rzepaku powinna mieścić się w przedziale 45-50 roślin/m2, a dla odmian populacyjnych ok.

60/m2. Przy technologiach
o niższych nakładach materiałowych, powinno zwiększyć
się obsadę odpowiednio do:
55 roślin na 1 m2 dla mieszańców i 80 dla populacyjnych.
W obydwu przypadkach prowadzi to do lepszej konkurencyjności rzepaku wobec chwastów, wskutek wcześniejszego
zwarcia międzyrzędzi. Za najbardziej odpowiednią uznaje
się 18-centymetrową rozstawę rzędów, gdyż zapewnia najkorzystniejszą architekturę
łanu i strukturę elementów
składowych plonu.
Dla rzepaku optymalna głębokość siewu powinna wynosić 2 cm. Zbyt głębokie
umieszczenie nasion opóźnia
wschody, które dodatkowo są
nierównomierne. Siewy płytsze niż 2 cm mogą okazać się
zgubne, gdyż wschodzące
siewki rzepaku mogą natrafić
na substancje czynne herbicydów.

Jesienne
nawożenie
Wśród jesiennych czynników agrotechnicznych — mających wpływ na habitus roślin przed zimą — nawożenie
azotowe jest klasyfikowane
za terminem i gęstością siewu.
Niedostateczna ilość tego
składnika, występująca z reguły po przedplonach zbożowych, skutkuje słabym wykształcaniem przez rzepak
pożądanego pokroju, rośliny
wówczas słabiej się hartują, są
podatne na przemarzanie.
Z kolei luksusowe zaopatrzenie roślin rzepaku w azot
przynosi skutki równie szkodliwe. Elongacyjny wzrost roślin (redakcja: wzrost wydłużeniowy komórek) zastaje
spotęgowany, wynosząc stożek
wzrostu zbyt wysoko ponad
powierzchnię gleby. W nadmiarze pierwiastek ten sprzyja większemu uwodnieniu
tkanek roślin, co zakłóca prawidłowy przebieg procesu
hartowania. Obniża się rów-
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spadnie śnieg?
nież zawartość cukrów — przy
niedostatecznej ich ilości pogarsza się zimotrwałość.
Oczywiście, sam efekt nawożenia azotem jest ściśle zależny od przebiegu warunków termiczno-wilgotnościowych jesienią (ciepła jesień
i optymalne uwilgotnienie
prowadzi do wybujania roślin) oraz warunków termicznych występujących podczas zimy — decydujących
z kolei o wymarzaniu. Przy
warunkach nie sprzyjających
nadmiernemu wzrostowi roślin jesienne dawki azotu wynoszące ok. 30-40 kg N ha-1
mają z reguły pozytywny
wpływ na przedspoczynkowy
pokrój i wigor roślin.
Pozostałe makroelementy
(PK) stosowane jesienią również wydatnie oddziaływają
na cechy morfologiczne roślin.
Fosfor przyczynia się do harmonijnego wzrostu i rozwoju
roślin, uodparnia je na przemarzanie oraz na niektóre
choroby, wreszcie chroni
przed negatywnymi skutkami
przenawożenia azotem. Niedobór tego składnika zaburza
prawidłowy proces tworzenia rozety. Potas z kolei reguluje gospodarkę wodną roślin, przy jego niedostatku
rośliny bardzo silnie obniżają swoją zimotrwałość, są bardziej podatne na stresowe
warunki środowiska – wymarzanie, czy stres chłodnowodny.

Groźne
zachwaszczenie
Kolejnym elementem agrotechniki, mającym wpływ na
pokrój roślin przed zimą jest
regulacja zachwaszczenia.
Obecność chwastów w łanie
skutkuje silną konkurencją
pomiędzy rozwijającymi się
roślinami rzepaku a chwastami. Rośliny rzepaku walczą
wówczas o światło i składniki
pokarmowe z chwastami. Jest
to oddziaływanie bardzo negatywne, gdyż rzepak wynosi
wówczas pąk wierzchołkowy
zbyt wysoko, wytwarzając przy
okazji mniej liści. Przekłada
się to jednoznacznie na gorsze
zimowanie roślin. Dlatego zabiegi zwalczania chwastów
należy rozpocząć jak najwcześniej. Obecnie, praktycznie tylko ochrona herbicydowa, przynosi najlepsze rezultaty.

bez ograniczenia ich skuteczności (rośliny są mniejsze),
a dodatkowo uzyskuje się poprawę zimotrwałości roślin
rzepaku. Ponadto substancje
aktywne fungicydów z grupy
triazoli wpływają na cechy
morfologiczne roślin, modelując ich pokrój. Skracają długość ogonków liściowych rze-

REDAKCJA
I REKLAMA

paku i zapobiegają nadmiernemu wyniesieniu pąka
wierzchołkowego. Jest to drugorzędne działanie tych środków, jednak ich wpływ na
wytworzenie właściwej rozety rzepaku jest jak najbardziej korzystny.
Jesienne plonotwórcze i plonochronne czynniki techno-

logiczne powinny prowadzić
do uzyskania przez rzepak
właściwego pokroju. Tylko
prawidłowo wytworzone
przedspoczynkowe rozety rzepaku zapewnią w konsekwencji uzyskanie wysokich
plonów nasion, czego nie
można bagatelizować.
Literatura u autora

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

rolnicze abc
Następne wydanie
9 października 2013
Zapraszamy
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Ochrona przed
szkodnikami
Nie bez znaczenia jest również chemiczna ochrona rzepaku przeciwko sprawcom
chorób, której stosowanie
również wpływa na habitus
roślin. Rozpoczyna się ona
już od zaprawiania nasion.
Kwalifikowany materiał siewny daje gwarancje uzyskania
wyrównanych wschodów.
Ewentualne stosowanie fungicydów powinno mieć miejsce jesienią. Można wtedy
ograniczyć dawkę środków

Największe szanse na przezimowanie
ma rzepak gdy:
• Posiada od 7 do 9 liści w rozecie, osadzone na możliwie
krótkiej tj. 4-5 cm łodydze, której grubość powinna wynosić
od 0,5 do 1 cm.
• Staranne przygotujemy glebę do siewu stosując klasyczny
system uprawy roli, który obejmie wykonanie pożniwnego
i przedsiewnego zespołu upraw.
• Siew rzepaku kończymy bardzo wcześnie. W polskich
warunkach klimatycznych, tj. do 25 sierpnia, w Polsce północno-wschodniej nawet między 10 a 20 sierpnia. Zapewnia to roślinom 75-80 dni pełnej wegetacji (min. temperaturą 5oC)
• W gorszych warunkach siedliskowych rzepak wysiewamy
gęściej. Siewy rzadsze powinny być wykonywane na lepszych
stanowiskach, na których często stosowane są intensywne
technologie produkcji. Optymalna powschodowa obsada odmian mieszańcowych rzepaku przy technologiach intensywnych to 45-50 roślin/m2, a dla odmian populacyjnych ok.
60/m2. Przy technologiach o niższych nakładach materiałowych, powinno zwiększyć się obsadę odpowiednio do:
55 roślin na m2 dla mieszańców i 80 dla populacyjnych. Właściwy rozstaw rzędów to 18 cm, a głębokość siewu powinna
wynosić 2 cm.
• Stosujemy optymalne nawożenie azotem, fosforem i potasem — dostosowane do przebiegu warunków termicznowilgotnościowych jesienią
• Stosujemy zabiegi zwalczające chwasty i choroby rzepaku
• Zaprawiamy nasiona i używamy kwalifikowanego materiału nasiennego
90413otbs-a -C
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W Stradunach szkolą producentów mleka

Jak dobrze kisić kukurydzę?
Sezon zbioru i kiszenia kukurydzy zbliża się
wielkimi krokami, a w kilku miejscach
naszego regionu został już rozpoczęty,
szczególnie w regionach o słabej jakości
glebach lub dotkniętych suszą. W terenie
coraz częściej widzimy sieczkarnie
i towarzyszące im ciągniki, które jak
mrówki uwijają się w sprzęcie kiszonek.
REKLAMA

Przemysław Wieczorek,
www.fotoferma.pl
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

By przekazać wyniki aktualnych badań i pochwalić się
osiągnięciami na poletkach
doświadczalnych, także pokazać praktyczne aspekty
zbioru i konserwacji kukurydzy firma Agrocentrum
wspólnie z AdiFeed oraz Limagrain Polska zaprosiły ponad setkę najlepszych hodowców z terenu północnowschodniej do wspólnych
warsztatów.

Bliżej rolników
Po raz kolejny zorganizowano „Szkołę zakiszania”, której celem jest ciągłe podnoszenie świadomości i wiedzy
hodowców na temat jakości
pasz objętościowych oraz ich
wpływu na efektywność produkcji mleka. Głównymi tematami teoretycznej edycji
były: mikotoksyny w kiszonkach, zakiszanie kukurydzy
z dodatkiem inokulanów, pasze objętościowe podstawą
efektywnego żywienia bydła
i strawność włókna w kiszonkach z kukurydzy.
Inauguruja „Szkoły zakiszania 2013” odbyła się w Ełku.
Pierwszy wykład na temat
mikotoksyn i niekorzystnego wpływu na produkcję mleka i na zdrowotność krów,
poprowadził Pierre Pichon
z Lallemand Animal Nutrition. Następnie Żaneta Chodorowska mówiła o zwrocie
inwestycji w przypadku zastosowania zakiszaczy bilogicznych, które ułatwiają
i usprawniają kiszenie. Kolejną część poprowadził Piotr
Zaczek kierownik produktów
bydlęcych Agrocentrum, który zaprezentował wykład:
„Pasze objętościowe – pod-

stawą efektywnego żywienia
bydła”. Prezentacji „Nowoczesnych trendów w kiszonkarstwie” oraz omówieniem
najnowszych wyników badań
z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny podjął Mariusz
Koczara z Limagrain Polska.
W części praktycznej „Szkoły zakiszania”, oceniano przydatności kukurydzy do zbioru, skoncentrowano się na
procesie zakiszenia, jakości
kiszonki z kukurydzy, ocenie

dzili kilka dni na fermie
w Stradunach szkoląc się z zakresu pielęgnacji i selekcji
krów do udziału w wystawach
zwierząt hodowlanych. Okazuje się że w regionie, gdzie
produkcja mleka jest dominująca jest wielu młodych entuzjastów, którzy planują przejąć po swoich rodzicach hodowlę i prowadzić ją na jeszcze wyższym poziomie.

Wprowadzenie
zarodników grzybowych
i patogenów
bakteryjnych
do kiszonek zawsze
ma miejsce na polu

Kiedy rozpoczynamy „zielone żniwa”, gdy kosimy kukurydzę na zielonkę możemy od razu założyć, że jest
w niej od 1 miliona do 1 miliarda żywych komórek bakterii i grzybów. To właśnie
porażenie grzybami (tlenowymi, beztlenowymi) i ich
rozrost jest przyczyną zanieczyszczenia mikotoksynami.
Grzyby pleśniowe odpowiedzialne za produkcje mikotoksyn w kiszonkach możemy
podzielić na trzy grupy:
• Fusarium – pochodzi
głównie z pola
• Monascus – rozwija się
podczas przechowywania
(niedostateczne ubicie)
• Penicillium – wzrasta po
otwarciu pryzmy przy dużym dostępie tlenu
Musimy sobie uzmysłowić,
że wprowadzenie zarodników
grzybowych i patogenów bakteryjnych do kiszonek zawsze
ma miejsce na polu. Dlatego
tak ważny jest właściwy termin zbioru zakiszanego materiału i maksymalne ograniczenie rozwoju chorób grzybowych jeszcze na polu. Niebagatelne znaczenie ma tu
również odpowiednia wysokość koszenia kukurydzy,
taka, abyśmy nie zbierali zabrudzonych ziemią części łodygi.

jakości cięcia i frakcjonowania
kiszonki. Dużym blokiem tematycznym było również właściwe pobieranie próbek kiszonek do analiz laboratoryjnych i sianokiszonek oraz ocena ich wartości pokarmowych.

Pokazy pielęgnacji
i selekcji krów
Wychodząc z założenia, że:
„Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąca”,
organizatorzy postanowili
w formie szkolenia i spotkań
na fermie w Stradunach, przekazać dużą część wiedzy również młodym rolnikom.
Wśród zaproszonych hodowców znalazła się grupa młodzieży reprezentująca Forum
Młodych Hodowców Polskiej
Federacji Hodowców Bydła
I Producentów Mleka. Oprócz
uczestnictwa w „Szkole Zakiszania” młodzi hodowcy spę-

Skąd się biorą
mikotoksyny?

Konsekwencją zanieczyszczenia pasz objętościowych
pleśniami będą straty najważniejszych składników pokarmowych takich jak cukry
i białka, ale również spadek
poboru paszy przez zwierzęta
powodowane zagrzaniem,
spadkiem smakowitości, złym
zapachem paszy itp.
Światowa Organizacja Zdrowia Żywności FAO wykazała
na podstawie badań że 25
proc. światowych zbiorów
zbóż jest zanieczyszczonych
mikotoksynami. Wśród nich
95 proc. pochodzi głównie
z pola. Mikotoksyny charakteryzują się wysoką stabilnością chemiczną i fizyczną, stąd
bardzo trudno je usunąć. Niestety w przypadku Deoksyniwallenol-u i toksynie T-2 temperatury na poziomie
120-180°C nie powodują detoksyfikacji.

Szkodliwe działanie
grzybów
Wyróżniamy trzy podstawowe niepożądane efekty
działania mikotoksyn. Jest to
spadek pobrania suchej masy,
obniżenie wykorzystania paszy, a także obniżenie mleczności krów. Analiza negatywnego wpływu mikotoksyn na
zwierzęta jest o tyle trudna, że
niedociągnięcia wynikające
z błędów żywieniowych mogą
dawać podobny obraz. Wpływ
obniżonej zawartości energii
w paszy, czy też niezbilansowanego białka będzie dawał
taki sam efekt jak działanie
mikotoksyn. Także nie można
jednoznacznie powiedzieć czy
to czynniki żywieniowe, czy
działanie mikotoksyn spowodowało zaburzenie produkcji.
Stąd bezpośrednie diagnozowanie wpływu mikotoksyn
jest bardzo trudne.

Dobre praktyki
kiszonkarskie

Pasze, Koncentraty,
Dodatki Funkcjonalne
Wytwórnia Pasz w Kałęczynie
12-200 Pisz, Kałęczyn 8, Tel: +48 87 424 17 60
e-mail: biuro@agrocentrum.pl

W regionie, gdzie produkcja mleka jest dominująca, jest wielu młodych entuzjastów hodowli
bydła Fot. Przemysław Wieczorek
90013otbs-a -C

Jeśli chodzi o zabezpieczenie
zakiszanego materiału mamy
tylko dwa rozwiązania. Pierwsze to prewencja by grzyby
pleśniowe nie rozwijały się
i nie produkowały mikotoksyn. Drugie rozwiązanie to
neutralizacja, wiązanie przez
zastosowanie specjalistycznych preparatów, mikosorbantów w dawce żywieniowej — co w praktyce jest bardzo kosztowne.
Zatem, by zminimalizować
straty składników pokarmowych w kiszonkach należy
kierować się tzw. Dobrymi
praktykami kiszonkarskimi.
Dobra praktyka kiszenia to
kilka niezwykle ważnych
aspektów gwarantujących
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Zarządzanie silosami

Wybór właściwej odmiany kukurydzy i czysty zbiór zakiszanego materiału w optymalnej
dojrzałości i wilgotności to jeden z warunków uzyskania wartościowej kiszonki
Fot. Przemysław Wieczorek

uzyskanie najwyższej jakości
kiszonek, które z kolei gwarantują wysoką produkcję
mleka i zdrowie krów.
Najistotniejsze z nich to:
• wybór odmian kukurydzy
przystosowanych do panujących warunków glebowych
o wysokiej odporności na porażenia grzybowe i wysokich
walorach odżywczych
• pielęgnacja areału uprawy
• czysty zbiór zakiszanego
materiału w optymalnej dojrzałości i wilgotności
• dobre ścięcie materiału na
kiszonkę z dognieceniem
ziarna
• natychmiastowe ubicie z zastosowaniem inokulantów
biologicznych zabezpieczających pryzmę przed wtórną
fermentacją, które gwarantują szybkie uzyskanie odpowiednio niskiego pH kiszonki
i odpowiednią proporcję pożądanych kwasów organicznych — mlekowego, octowego, propionowego
• szczelne okrycie pryzmy, silosu z właściwym dociążeniem foli okrywającej silos,
lub pryzmę
• dostosowanie wymiarów
pryzm silosów do wielkości
stada zwierząt
• w czasie skarmiania silosu
odpowiednie tempo skarmiania, prawidłowe wybieranie
przez wycinanie zakładanej
w dawce ilości kiszonki.

W odpowiednich
proporcjach
Pasze objętościowe to fundament żywienia bydła. Każda krowa jest przeżuwaczem

wyposażonym w wielokomorowy żołądek, w którym odbywa się za pomocą symbiotycznej mikroflory rozkład
i trawienie pasz, a w szczególności pasz włóknistych.
W zależności od fazy laktacji pasze objętościowe mogą
stanowić od 50-90 proc. suchej masy dawki. Krowy wysokowydajne w pierwszych
100 dniach laktacji pobierają minimum 50 proc. dawki
pasz objętościowych by
z końcem laktacji zwiększyć
udział do 90 proc.
Jedna z podstawowych zasad żywienia mówi, że im
lepsza pasza objętościowa
tym mniejszy udział mieszanek uzupełniających w dawce. I mimo tego, że producenci pasz chętniej widzieliby wzrost sprzedaży swoich
produktów, jednak nie kosztem dawki żywieniowej, która może zostać przewartościowana i zachwiana. Przekłada się to na jakość mleka,
wydajność zwierząt i długowieczność stada.
Wysokiej wartości pasze
objętościowe gwarantują lepsze parametry mleka, tłuszczu, białka, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość i w rezultacie cenę mleka. Najbardziej cenotwórczym składnikiem litra mleka jest białko, tłuszcz, od
pewnego czasu także ilość
mleka.
Naturalną konsekwencją
wysokiej jakości pasz objętościowych są mniejsze problemy zdrowotne zwierząt,wysoka płodność i niższe

koszty żywienia. Wszystkie te
składowe rzutują na wysokie
profity gospodarstw.

Sianokiszonka
a kiszonka
W wielu regionach kraju ze
względów na położenie geograficzne bazą żywienia są
sianokiszonki, kiszonki z kukurydzy, rzadziej z lucerny
i motylkowych.
Wiele można wymienić pozytywów na temat sianokiszonki z traw, gdyż zdarza się,
że ze względu na trudności
z uprawą kukurydzy jest ona
jedyną paszą objętościową.
Oczywiście z punktu widzenia żywieniowego głównym nośnikiem energii, skrobi jest kiszonka z kukurydzy.
Skrobia zawarta w kukurydzy
jest prekursorem kwasu propionowego w żwaczu, oraz
przypadku skrobi chronionej jest ona bezpośrednim
prekursorem glukozy. Wyniki badań ubiegłorocznych kiszonek z kukurydzy, gdzie
większość była zebrana dość
późno (38-40 proc. suchej
masy) przy wysokim poziomie skrobi strawność materii
organicznej łodyg była jednak
bardzo niska. Dlatego tak
ważne jest by zbierać je w odpowiednio suchej masie.
Optymalnym przedziałem
jest ok 30-35 proc. s.m.
Ważne by oprócz optymalnego cięcia zadbać również
o gniecenie, gdyż do każdego
uszkodzonego ziarniaka ma
dostęp mikroflora żwacza,
która wykorzysta w pełni całą
zawartą skrobię.

By dobrze przygotować miejsce do przechowywania pasz
objętościowych, takich jak kiszonka z traw, czy też kukurydza należy uwzględnić ilość
skarmianych sztuk oraz częstotliwość wybierania kiszonki. Należy wybierać regularnie silos, by postęp tygodniowy
w przód był min. 2 metry.
Należy racjonalnie gospodarować pryzmą nie dopuszczając do przegrzewania się co
generuje straty. Zastosowanie konserwantów w przypadku pasz objętościowych
ma duże znaczenie. Grzanie
się kiszonki w silosie powoduje straty energetyczne w paszy. Gorsza pasza, to gorsze
wyniki produkcyjne. Straty
finansioowe w tym wypadku
mogą być znacznie wyższe
niż koszty zastosowania preparatu konserwujacego kiszonkę.

Ferma Straduny
Druga część szkolenia odbyła się na fermie w Stradunach w obecności kierownika
produkcji zwierzęcej, doświadczonego zootechnika
i specjalisty Macieja Kurowskiego. Z podstawionych wyników oceny średnia wydajność stada to ponad 10 000
litrów mleka rocznie, gdzie
średnia województwa jest
o ponad 2 000 niższa. Recepta na taki wynik to aby dochować się dobrego stada należy wychować samemu każde zwierzę począwszy od cielęcia a kończąc na krowie. To
jest gwarancją sukcesu produkcji, ponieważ hodowlę
prowadzi się według własnej
selekcji krów ukierunkowanej
na pożądane cechy produkcyjne zwierząt.

• AUTO
• RODZINA
• BIZNES
• AGRO

OGŁOSZENIA DROBNE

LOSZKI, knury hodowlane, transport GRATIS, 608-59-14-74.
ŁUBIN słodki sprzedam ok.10t. Cena do
uzgodnienia, tel.608-481-576.
NAWOZY Azotowe, NPK, (polskie i importowane) w konkurencyjnych cenach; Niemieckie Granulowane Wapno Nawozowe;
BAZI OLSZTYNEK, (89)519-14-15, 605780-852.
PASZE, Koncentraty Paszowe. BAZI
OLSZTYNEK, (89)519-14-15, 605-780-852.

REKLAMA

Pinguin Foods Polska Sp. z o.o., zakład w Ełku

nawiąże współpracę z rolnikami zainteresowanymi
uprawą zielonego groszku do mrożenia
1 obszar do uprawy powyżej 16 ha 1 odległość do 100 km od zakładu w Ełku
1 zbiór specjalistycznymi kombajnami i transport surowca zapewnia ﬁrma

OPERATORA sieczkarni i traktorzystę,
504-182-528.

Kontakt: dział surowcowy 519-066-687

W gospodarstwie, 604-211-735.
90113otbs-a -K

89913otbs-a -W
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Chrostowo Zalesie

„Mleczna Akademia” w gospodarstwie
Przemysław Wieczorek,
www.fotoferma.pl
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W ostatnią niedzielę sierpnia,
w gospodarstwie rolnym Ewy
i Bogdana Dzielińskich
w Chrostowie w gminie Czernice Borowe w powiecie przasnyskim już po raz piąty zaprezentowano 40 odmian kukurydzy oraz blisko 120 odmian
traw i ich mieszanek. Na przygotowanych przez właściciela
gospodarstwa poletkach doświadczalnych swoje odmiany
przedstawiły firmy: KWS,
RAGT, Pioneer i Barenbrug.
Atrakcyjne w swej formule
pokazy polowe coraz częściej
organizowane są przez firmy
zaopatrujące rolników. Spotkania z hodowcami i produ-

Do Chrostowa 25 sierpnia przyjechały tłumy zaproszonych hodowców i wystawców Fot. www.fotoferma.pl
centami mają za zadanie
krzewienia wiedzy rolniczej,
prezentację nowości i przekazywanie informacji dotyczących zmieniających się

technologii produkcji. Rolnicy mogą sami przekonać
się jak sprawdzają się odmiany, technologie i proponowane preparaty i co osią-

gają hodowcy zwierząt gospodarskich.
Spotkanie u Państwa Dzielińskich zostało nazwane
„Mleczna Akademia”. Zapro-

REKLAMA

Nawozy oferujemy w ciągłej sprzedaży
z dostawą do klienta,
klienta w atrakcyjnych cenach:
• ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY 32%
• NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY NPK 8-20-30
• INNE GRANULOWANE NAWOZY
AZOTOWE I FOSFOROWO-POTASOWE

szeni goście i firmy posiadające poletka doświadczalne w obrębie gospodarstwa oraz firmy
wystawiające sprzęt rolniczy,
prezentowali podczas pokazów sprzęt i bardzo szczegółowo omawiali uporządkowane w kilka kategorii bloki tematyczne. Rolnicy podzieleni
na grupy mogli uczestniczyć
w każdej z interesujących ich
prelekcji i prezentacji.
Jako że Akademia powinna
mieć swoje wydziały powołano: Wydział Hodowli i Uprawy Roślin; Ochrony i Nawożenia Roślin; Genetyki; Mechanizacji Rolnictwa; Zoohigieny, Finansów oraz Żywienia
Zwierząt. Ten podział dawał
możliwość porozmawiania ze
specjalistami z danej branży
i odwiedzenia poletek doświadczalnych, na których
szczegółowo omawiano rośliny. Tam też odbyły się liczne
pokazy maszyn do cięcia, przetrząsania, prasowania, zwożenia płodów rolnych.
Wydział Żywienia Zwierząt,
czyli to co w oborze i wokół,
omawiał wraz z gospodarzem
specjalista ds. żywienia Adam
Korzeniowski. Przed każdym
z obiektów widoczna była dedykowana gama produktów
żywieniowych i informacja
o stosowaniu i zalecanej dawce pokarmowej.

50 hektarów
i 10 700 litrów mleka

Posiadamy również:

Gospodarze spotkania Ewa
i Bogdan Dzielińscy współpracują z wieloma firmami.
Korzystają z ich doradztwa
i serwisu, co oprócz głównych
sponsorów „Mlecznej Akademi” Provimi i Mifarm, zgromadziło również wiele innych
firm z branży. Jako że gospodarstwo utrzymuje się z głównie z produkcji mleka warto
o nim coś więcej powiedzieć.
Państwo Dzielińscy prowadzą gospodarstwo o powierzchni 50 ha. Na tym areale uprawiają głównie trawy,
kukurydzę z przeznaczeniem
na zielonkę i kiszonkę dla
krów oraz buraki cukrowe.

KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY
PROWADZIMY SKUP ZBÓŻ
Amiga Mrągowo Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741 42 41, 89 741 77 22, fax 89 741 77 21, kom. 501 257 644
e-mail: hurt@amiga.agro.pl, biuro@amiga.agro.pl
www.amiga.agro.pl
6512otpn-c-M

Produkcja roślinna ukierunkowana jest na wykarmienie stada liczącego 50 szt.
krów dojnych, które generuje środki na utrzymanie i życie całej rodziny. Oczywiście
oprócz krów, których średnia wydajność wynosi 10 700
litrów mleka, w gospodarstwie utrzymywana jest młodzież z przeznaczeniem na
remont stada.

Przemyślane
żywienie
Długoletnia współpraca
z doradcami żywieniowymi
Provimi Adamem Korzeniewskim skutkuje doskonałymi wynikami produkcji. Odchów cieląt i młodzieży oprócz
własnych pasz objętościowych
opiera się na programie dopasowanym do potrzeb fermy.
Zaraz po odsadzeniu hodowca podaje preparat mlekozastępczy Mlekotek oraz mieszankę uzupełniającą granulowaną Fernando.
Młodzież oprócz odchowalni,
podzielona jest w kojcach na
krupy wiekowe i korzysta z przyległego do niego okólnika.
Sztuki dojne ze względu na
wysoką wydajność utrzymywane są w oborze uwięziowej. Stąd też dój odbywa się
przewodowo na stanowisku,
co sprzyja starannej opiece
i pielęgnacji najlepszych sztuk.
Żywienie krów dojnych na
fermie opiera się głównie
o kiszonkę z kukurydzy o zawartości suchej masy 33 proc.
i udziale 37 proc. skrobi oraz
o sianokiszonki o zawartości
blisko 19 proc. białka ogólnego, a także o suszone wysłodki.

Mieszanki
uzupełniajace
Ze względu na wysokie parametry pasz objętościowych i ich
wysoką jakość Bogdan Dzieliński zdecydował się na uzupełnienie dawki pokarmowej
o specjalnie przygotowane na
jego potrzeby mieszanki uzupełniające z podziałem na okres
laktacji i wydajność poszcze-
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gólnych zwierząt. By uzupełnić
pasze objętościowe, na fermie
zastosowano mieszanki na rozdojenie o zawartości 19 proc.
białka, wraz z korektorami
białkowymi, a także mieszanki okołoporodowe. Wszystkie
wymienione mieszanki wpływają głównie na produkcję
i zabezpieczają zwierzęta kompleksowo, zaspokajając ich wymagania produkcyjne.

Żywienie krów
dojnych opiera się
głównie na kiszonce
z kukurydzy,
sianokiszonce
i suszonych wysłodkach
By chronić stado a zwłaszcza
sztuki wysokowydajne i starsze wieloródki, hodowca stosuje dodatki mineralne obniżające poziom komórek somatycznych, a także wpływające na poprawę i uwidocznienie owulacji.
W dawce żywieniowej
uwzględniany jest także dodatek wspomagający strawność włókna, który w przypadku, gdy dana kiszonka lub
balot ma wysoki poziom włókna — czyli jest to najczęściej
późniejszy pokos — to powoduje poprawę strawności.

Dobre przygotowanie
do laktacji
By dobrze przygotować
zwierzęta do startu w laktacje na fermie zastosowano
odrębną precyzyjną dawkę
dla sztuk zasuszonych z podziałem na dwa etapy.
W pierwszym etapie od
0-5 tygodnia krowy zasuszone otrzymują sianokiszonkę, słomę, oraz mieszankę
mineralno witaminową, by
w kolejnym etapie od 5-8 tygodnia już przed wycieleniem przygotować żwacz
i mikroflorę. W tym okresie
podawana jest sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy
oraz niewielkie ilości ok. 1 kg
mieszanki uzupełniające zawierające w swym składzie 19
proc. białka, korektor białkowy oraz dodatek mineralno-witaminowy. Tak przeprowadzony okres przygotowania sztuk do wycielenia
i późniejszy start w laktację
gwarantuje pełen sukces produkcji i hodowli.
Tak szerokie spektrum dodatków żywieniowych dopasowanych do potrzeb każdej
sztuki wpływa na wyniki produkcyjne i zdrowotność stada. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku odbioru
mleka przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Sierpc,
która oczekuje by kupowany
od hodowców surowiec miał
najlepsze parametry.
85613otba-a-M
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PANIE 31-45 LAT
WOLNA RYBA
Bez zobowiązań, kochająca życie,
zwierzęta, spacery, szalona, romantyczna, poznam pana o podobnych
zainteresowaniach. Cel – przyjaźń lub
stały związek.
PANIE 46-60 LAT
UCZCIWA BLONDYNKA
(48/164/76) Pogodna, bez nałogów,
niezależna finansowo, własny dom,
zmotoryzowana, poznam pana do 60
lat, bez nałogów. Cel – przyjaźń lub
stały związek.
POGODNA
Atrakcyjna, sympatyczna, przed 50tką, szczupła, 165 cm wzrostu, bez

nałogów, pracująca, pogodna, lubiąca przyrodę, pozna pana
w wieku do 56 lat, bez nałogów,
odpowiedzialnego, pogodnego,
najchętniej wdowca.
WODNICZKA
Miła 50-letnia, pracująca, energiczna,
pozna samotnego, odpowiedzialnego
pana, najchętniej z okolic Ełku.
UCZCIWA
Po 50-tce, wdowa, z okolic Elbląga,
sympatyczna, szczupła, niezależna
mieszkaniowo i finansowo, bez nałogów, lubiąca spacery, podróże,
pozna pana bez nałogów, uczciwego, o dobrym sercu, w odpowiednim wieku. Cel – stały związek.

wdowca, zmotoryzowanego, do lat
68. Pan może zamieszkać u mnie.
PANI Z IŁAWY
(po 60/160/59) Bez nałogów, wykształcenie średnie techniczne, katoliczka, pozna pana bez nałogów,
lubiącego prace w ogrodzie, posiadającego prawo jazdy. Cel –
wspólna pomoc na dalsze lata w jesieni życia.
WDOWA KOZIOROŻEC
(62/163) Lekko puszysta wdowa, na
rencie, o miłej aparycji, posiadam
dom, poznam samotnego pana,
chętnie wdowca do 65 lat.
MARYNIA
(67/167/70) Bardzo samotna, niezależna mieszkaniowo i finansowo,
poznam pana lubiącego ciszę, spokój i wieś, szczerego, uczciwego, bez
nałogów, zmotoryzowanego.

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
ZADBANA
62-letnia wdowa, emerytka,
szczupła, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, nie szukająca przygód, pragnę poznać wdowca bez nałogów, w podobnym wieku, który
potrafi kochać i pragnie być kochany.
WDOWA
(63/165/80) Uczciwa, emerytka, spokojnego charakteru, mieszkam sama
w domu na wsi, poznam najchętniej

52511otbp-z-M
własnoręczny podpis

pozna pana wolnego, w wieku 5860 lat, bez nałogów.
WDOWA EMERYTKA
(60/160) Domatorka, niepaląca,
pozna pana poważnie myślącego
o życiu we dwoje, lubiącego przyrodę, podróże, spacery, zmotoryzowanego, który posiada dom na wsi.

Powyższe dane do wiadomości redakcji

PO PIĘĆDZIESIĄTCE
(53/164/70) Poznam pana wolnego, który nie szuka przygód, lubiącego spacery, rozmowy i zacisze
domowe, energicznego, ceniącego
uczciwość, szacunek, z poczuciem
humoru. Pan może mieszkać w okolicach Olsztyna. Cel – stały związek.
SAMOTNA
58-letnia, bez zobowiązań, o wolnym sercu, mieszkająca na wsi,
pozna pana, może być starszy od
niej, najchętniej ze wsi.
BRUNETKA
(56/165) Wolna, bez zobowiązań,
pozna pana w odpowiednim wieku
pochodzenia ukraińskiego.
SYMPATYCZNA
(160/70) Rosjanka, mieszkająca od
wielu lat w Polsce, psycholog, miła,
sympatyczna, wrażliwa, uczuciowa,

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

RENCISTA
(61/170/70) Mieszkam na wsi, mam
własny domek, poznam zadbaną panią w swoim wieku, która lubi ciszę,
wieś, domatorkę szczerą, uczciwą,
która nie szuka przygód.
ZARADNY
Poznam panią do lat 60, rozwiedzioną,
pannę lub wdowę, jestem niekarany,
bez nałogów, mieszkam na wsi.
UCZCIWY WDOWIEC
Po 70-tce, samotny, własne M, emeryt, zmotoryzowany, pozna panią
z okolic Giżycka, bez zobowiązań
i nałogów, uczciwą. Cel – przyjaźń.

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

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
WAGA
Zadbany, jestem na rencie i jeszcze
pracuję, posiadam dom na wsi, lubię podróże, książki, sport, przyrodę,
poznam panią do lat 60, szczupłą,
pogodną, niekonfliktową. Cel – stały
związek lub przyjaźń.
PO 60-TCE
Wdowiec, wysoki, zmotoryzowany
pozna samotną panią do lat 58,
atrakcyjną, szczupłą, uczciwą, niematerialistkę, która mieszka
w domu na wsi, w okolicach Elbląga.

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

Panie WE DWOJE NR 26/2013

PANOWIE 46-60 LAT
SAMOTNY
47-letni, pozna panią uczciwą, wyrozumiałą, w wieku 30-45 lat, może
być z dzieckiem. Cel – stały związek.
PO 50-TCE
Zielonooki, rencista, rozwiedziony,
własny dom pod lasem koło Tolkmicka, poznam panią, która zamieszka u mnie na wsi.
ROZWIEDZIONY
(54/167/65) Uczciwy, zadbany,
pozna panią z okolic Giżycka, do lat
50. Cel – stały związek.

w „Rolniczym ABC” 9 października 2013 roku.

Nr 26/2013

40 lat, niematerialistkę, chętnie ze
wsi, która zechciałaby zamieszkać ze
mną w Łodzi. Cel – stały związek.
SZCZUPŁY
42-letni, wysoki, lekko ruchowo niepełnosprawny, ale samodzielny, posiadam mieszkanie, jestem niezależny finansowo, hobby to
rozwiązywanie krzyżówek, poznam
panią do lat 45, może być niepełnosprawna, ale chodząca.

Olsztyn, z dopiskiem: We
dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 89
539 76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego

hasło

PANOWIE 31-45 LAT
WYSOKI BRUNET
31-letni kawaler, z wyższym wykształceniem, pozna pannę w wieku 26-29 lat,
która też szuka swojej drugiej połówki,
kogoś na dobre i złe chwile w życiu.
KAWALER Z ŁODZI
38-letni, spokojny, z poczuciem humoru, odpowiedzialny, nieśmiały,
obecnie przebywam w zakładzie
karnym, poznam panią w wieku do

muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy związane z naszą
rubryką, należy wysłać na
adres redakcji: „Rolnicze
ABC”, ul. Tracka 5, 10-364

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

Panowie

i numer rubryki. W tym wydaniu jest to numer
26/2013. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 1,60 zł.
Ogłoszenia są bezpłatne, ale

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

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

e dwoje

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

imię i nazwisko ...............................................................................................................
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Drastycznie niskie ceny zbóż
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W lipcu dobre prognozy zbioru
zbóż i ograniczenie popytu spowodowały drastyczny spadek
krajowych cen skupu zbóż, które osiągnęły rekordowo niski
poziom. Zła passa zaczęła się
odwracać w sierpniu, kiedy to
w skupie ceny zaczęły lekko
wzrastać. Jednak, nawet w niewielkiej części nie zrównoważyło to wcześniejszych, głębokich
spadków cen zbóż konsumpcyjnych i paszowych.
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena
pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec sierpnia osiągnęła poziom 744,07 złotych za
tonę, co oznacza spadek wartości w ciągu miesiąca o kolejne 6,39 proc. W odniesieniu do
roku poprzedniego cena skupu
jest niższa aż o 25,14 proc.

Ciągle
zbyt mało
Jedynym zbożem podstawowym, którego ceny w skupie
uległy niewielkiej zwyżce jest
żyto konsumpcyjne. Na koniec sierpnia cena tego zboża
wyniosła 447,26 zł/t. Oznacza
to, że w zestawieniu z końcem
lipca cena wzrosła o 3,01 proc.,
jednak w porównaniu do cen
z sierpnia 2012 roku odnotowano spadek aż o 54 proc.
Podobnie w skupie zbóż paszowych w sierpniu zaobserwowano niewielki realny
wzrost cen. W porównaniu do

wartości notowanych na koniec lipca, średnie ceny skupu
kukurydzy i jęczmienia paszowego są wciąż niższe. Ceny
kukurydzy spadły z poziomu
832,17 do 812,29 zł/t, co na
przestrzeni miesiąca stanowi
spadek o 2,45 proc., a na przestrzeni roku aż o 18,41 proc.
W przypadku jęczmienia paszowego odnotowano wzrost
cen w skupie. Cena wzrosła
o 2,57 proc., z 676,68 do
694,56 zł/t. W porównaniu
do notowań z przełomu sierpnia i września 2012 roku jest to
cena niższa o 16,27 proc.
W obrocie nasion rzepaku
w sierpniu zanotowano nieznaczny wzrost cen skupu, które uzyskały wartość 1 548 zł/t,
co oznacza, że w okresie minionego miesiąca cena wzrosła
tylko o 2,91 proc. To ciągle
jest w porównaniu z ceną
sprzed roku znaczny spadek
wynoszący 29,39 proc.
Na koniec sierpnia, w krajach
UE i na rynkach światowych
podobnie jak na rynku krajowym odnotowano również
wzrost cen zbóż konsumpcyjnych i paszowych.

Żywiec nieznacznie
droższy
W sierpniu, w którym tradycyjnie notuje się wzrosty cen
żywca wołowego i wieprzowego, po krótkim wahaniu pojawiły się zwyżki. Ceny wołowiny
na koniec lipca z 5,83 dobiły do
5,92 zł/kg wagi żywej. Jest to
wzrost o 1,55 proc. w skali miesiąca. Natomiast w porównaniu
do ceny 6,58 zł/kg wagi żywe
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Greengrow Sp. z o.o.
w Wikrowie 3,
82-335 Gronowo Elbląskie
Serdecznie zaprasza
do zakupu marchwi paszowej,
mytej, sprzedawanej luzem.
Marchew paszowa jest dietetycznym
dodatkiem do pasz dla:
koni, krów, strusi, królików.

Infografika: Robert Stopa

Robert Stopa, WMODR

Średnie ceny skupu podstawowych zbóż oraz żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2011, 2012 i 2013 roku
z 2012 roku, osiągnięta na koniec sierpnia kwota jest ciągle
niższa o 11,22 proc.
Najwyższe wzrosty odnotowano w skupie żywca wieprzowego. W ciągu sierpnia cena
wieprzowiny w skupie osiągnęła poziom 6,20 zł/ kg masy
ciepłej poubojowej, co w porównaniu do końca lipca oznacza wzrost o około 4,65 proc.,
a w skali roku cena za wieprzowinę wzrosła o 4,47 proc.
Również na europejskich
rynkach obrotu żywcem
zwłaszcza
wieprzowym,
w sierpniu odnotowano znaczne wzrosty wartości skupowanego towaru. Duże znaczenie mają tu zawirowania związane z wprowadzeniem przez
Rosje zakazu importu żywca
i mięsa wieprzowego z Białorusi. Oficjalnym powodem jest
stwierdzenie na Białorusi choroby – afrykańskiego pomoru
świń (APS), jednak eksperci
sugerują, iż powodem może
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Telefon kontaktowy:
+48 517 431 499
Marchew dostępna
jest w ciągłej sprzedaży
w cenie 0,09 zł / kg , tj. 90 zł za tonę.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach : 7.30 – 15.00
85713otbs-b -C

być odwet ze strony Rosji za
działania Białorusi w sektorze
nawozów mineralnych.

Znów tanieją
brojlery kurze
W sierpniu w obrocie mięsem drobiowym można było
zauważyć spadek cen skupu
żywca kurzego przy równoczesnym lekkim wzroście cen

Jedynym zbożem,
którego ceny
w sierpniu uległy
niewielkiej zwyżce było
żyto konsumpcyjne
żywca indyczego. Ceny żywca
brojlerów spadły o 2,29 proc.
z 4,20 do 4,10 zł/kg wagi żywej. W porównaiu do roku
poprzedniego notowana cena
jest jednak wyższa o 1,64 proc.
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Z kolei cena skupu mięsa indyczego na koniec sierpnia
dalej lekko wzrastała z poziomu 6,11 do 6,19 zł/kg wagi
żywej, co oznacza wzrost
o 1,19 proc. W porównaniu do
poprzedniego roku poziom
rocznego wzrostu wynosi
16,30 proc.

Dobra passa producentów
artykułów mlecznych
Podobnie jak na rynkach
światowych i wewnętrznych
rynkach Niemiec, Francji
i Holandii, także w Polsce
w sierpniu następował dalszy
wzrost cen. Spośród notowanych w Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji
Rynkowej artykułów mlecznych jedynie ceny odtłuszczonego mleka w proszku
uległy niewielkiemu spadkowi. W przypadku pozostałych
artykułów ceny wzrosły.
Masło w blokach w sprzedaży uzyskało cenę 16,66 zł/kg,
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Średnie ceny targowiskowe (w zł) na dzień 29.08.2013 r. Źródło: WMODR
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co w porównaniu do ceny
16,17 zł/kg z końca lipca oznaczało wzrost o 2,94 proc. Ceny
masła konfekcjonowanego
w tym samym okresie wzrosły
z 16,94 do 17,23 zł/kg, co
oznacza zwyżkę o 1,71 proc.
W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku ceny
są również zdecydowanie wyższe — masła w blokach
o 30,51 proc., a masła konfekcjonowanego o 24,44 proc.
Jako jedyne obniżce uległy
ceny oferowane za odtłuszczone mleko w proszku. Za kg
tego produktu na koniec
sierpnia oferowano 12,96 zł,
a więc o 0,18 proc. mniej niż
w lipcu. Jest to jednak cena
o 29,29 proc. wyższa od uzyskanej roku wcześniej.
Za pełne mleko w proszku
płacono na koniec siepnia
15,23 zł/kg, czyli o 5,16 proc.
więcej niż w lipcu. W porównaniu do końca sierpnia 2012 r.
jest to cena wyższa o 31 proc.
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