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Nowe targi na mapie imprez rolniczych

Agro-Power Mazury – rolnicze
innowacje i moc atrakcji
Już za niecałe dwa tygodnie Ostróda na trzy dni stanie się
stolicą rolniczych innowacji. W dniach 18-20 października
odbędą się targi Agro-Power Mazury, a do ostródzkiej Areny
zjadą się wystawcy z całej Polski i nie tylko.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Podczas imprezy odbędą
się prezentacje maszyn
i urządzeń rolniczych, nawozów i środków ochrony
roślin, pasz, dodatków paszowych i wielu innych artykułów z branży rolniczej.
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
inteligentne maszyny rolnicze. Do Centrum TargowoKonferencyjnego Warmii
i Mazur Arena w Ostródzie
przyjadą najlepsi i najwięksi
— na pewno będzie więc co

oglądać, podziwiać, a może
nawet kupić.

Nastawieni
na nowoczesność
Koncepcja Agro–Power Mazury powstała z myślą o tym,
aby zwiedzający i wystawcy
zapamiętali je na długo. —

— Pokażemy świat
innowacji i oryginalnych technologii
w rolnictwie
Patrycja Woycicka,
organizator targów

Pokażemy świat innowacji
i oryginalnych technologii
w rolnictwie, jednocześnie
zapewniając świetną zabawę.
Mamy nadzieję, że nasze
przedsięwzięcie będzie nie-

Umów spotkanie z wystawcą

Podczas
trzech dni
targowych
w Arenie,
odwiedzający zobaczą pokazy
maszyn
i technologii wykorzystywanych w rolnictwie

szablonowe i wyróżni się na
tle innych, znanych już inicjatyw w branży — zdradza
Patrycja Woycicka, organizator i Dyrektor Programowy
Targów Agro-Power Mazury.

Fot.
www.sxc.hu

Konferencje dla
szukających wiedzy
W programie Agro-Power
Mazury przewidziano nie tylko
liczne pokazy i prezentacje, ale
też konferencje, na których swoją wiedzą dzielić się będą eksperci z różnych dziedzin. Główne tematy to wykorzystywanie
środków unijnych w rolnictwie
oraz odnawialne źródła energii
i ich praktyczne zastosowanie.
Specjaliści opowiedzą o budowie farm fotowoltaicznych, domach energooszczędnych i pasywnych oraz o ekonomicznym
zarządzaniu oświetleniem. Będzie też można poznać bardziej
praktyczne aspekty pracy na
roli, np. jak wygląda uprawa bez
pługa. Każdy uczestnik konferencji, nawet jeśli nie jest zawodowo związany z branżą rolniczą, z pewnością na liście tematów znajdzie coś, co go zainteresuje.
REKLAMA

Atrakcje nie tylko
w temacie agro
Podczas trzydniowej imprezy poza sporą porcją wiedzy i technologii odwiedzający znajdą też ciekawy program artystyczny. — Do obejrzenia będą między innymi
zapierające dech w piersiach
pokazy żonglerki artystycznej
i akrobatyki powietrznej artystów znanych z telewizyjnego show „Mam Talent”.
Pokazy kuchni molekularnej łączące zdobycze nauki ze
sztuką gotowania. Wyjątkowe pokazy mody inspirowane darami ziemi z kreacjami
świetnych polskich projektantów oraz wielka rywali-

zacja zabytkowych maszyn
rolniczych ze zdobyczami
najnowszej technologii —

mówi Patrycja Woycicka, organizator Targów Agro-Power Mazury.

Jeszcze rozdajemy wejściówki
Osoby zainteresowane odwiedzeniem targów 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.
20 osób ma szansę otrzymać wejściówki na Agro-Power Mazury ufundowane przez organizatora targów. Zostało nam
jeszcze kilka biletów do rozdania 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

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

Fot. Anna Uranowska

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.
81513otbs-a -C
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Szkolenia z ochrony zwierząt
Dobrostan zwierząt to jeden
z warunków otrzymywania
płatności bezpośrednich.
Rolnicy, którzy o niego nie
dbają, od 1 stycznia tego
roku muszą się liczyć ze
zmniejszeniem kwoty płatności. Naprzeciw potrzebom
rolników po raz kolejny wyszedł Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, organizując cykl szkoleń poświęconych ochronie
zdrowia zwierząt.
Dobrostan zwierząt to taki
system utrzymania, który
zapewnia im najlepsze warunki zdrowotne oraz spełnia ich potrzeby behawioralne. Normy prawne oraz
wzrastające oczekiwania
konsumentów zmuszają
hodowców do uwzględnienia potrzeb zwierząt, które
można ująć w postaci pięciu wolności: od głodu
i pragnienia, od bólu, zranienia i choroby, wolność
od dyskomfortu, od strachu i niebezpieczeństw
oraz do wyrażania naturalnych zachowań.
Technologie chowu zwierząt gospodarskich zabraniają stosowania metod
i procesów, które powodują
nienaturalne zmiany na
ciele i psychice zwierząt;
zawierają karmienie i pojenie zwierząt przemocą;
zmuszają do uległości wykraczającej poza bezpieczeństwo obsługi i organizację pracy wymuszone
głodem, pragnieniem, stosowaniem urządzeń elektrycznych; nie zapewniają
właściwych warunków
utrzymania, karmienia,
pojenia i dozoru zwierząt.
Zwierzęta gospodarskie
należy kontrolować m.in.
pod względem: stanu
zdrowotnego, bezpiecznych warunków przebywania, obecności znaków
identyfikacyjnych; dostępu
do wody. Kontrola zwierząt utrzymywanych w pomieszczeniach musi się
odbyć minimum: w wypadku cieląt — 2 razy
dziennie, pozostałych
zwierząt przynajmniej raz
dziennie. W systemie
otwartym cielęta kontrolujemy przynajmniej raz
dziennie a inne gatunki
tak często jak to jest konieczne i możliwe, aby zaREKLAMA

pobiec ich cierpieniu.
Jeżeli zwierzęta wykazują
objawy choroby należy natychmiast udzielić im pomocy weterynaryjnej, jeśli
opieka własna jest niewystarczająca. Dla zwierząt
wskazujących na objawy
choroby należy również zapewnić suche, czyste i wygodne legowisko, spokój
i ciszę i jeśli jest to konieczne również izolowanie.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest stężenie gazów i kurzu w pomieszczeniach dla zwierząt. Poziom
dwutlenku węgla nie może
przekroczyć 3000 ppm;
zawartość amoniaku nie
powinna przekroczyć 20
ppm, a siarkowodu 5 ppm.
System wentylacyjny w budynkach musi być zawsze
sprawny, a w budynkach
inwentarskich przy wentylacji mechanicznej należy
również wyposażyć obiekt
w wentylację grawiatacyją.
Wszystkie zwierzęta musza
mieć zapewniony stały dostęp do świeżej wody, a pasza dostarczana zwierzętom powinna być: pełnowartościowa w składniki
pokarmowe, odpowiednia
do wieku i gatunku, podana w ilościach odpowiednich dla zdrowia i potrzeb
pokarmowych, w sposób,
który nie zaszkodzi zwierzętom i bez substancji
oraz zanieczyszczeń powodujących niepotrzebne
cierpienie czy zranienie.
Cykl szkoleń powiatowych
startuje 15 października.
Na terenie każdego powiatu zostanie przeprowadzone jedno szkolenie. To bardzo ważny temat dla hodowców zarówno trzody
chlewnej, jak i bydła
mlecznego, a także wszystkich innych gatunków
zwierząt, które utrzymywane są w gospodarstwie. Dodatkowo na szkoleniach
omówione zostaną dwa
rozporządzenia określające
utrzymanie: kur niosek
i kurcząt brojlerów z gatunku kura oraz indyków,
gęsi i kaczek w gospodarstwach utrzymujących co
najmniej 100 sztuk tych
ptaków. Harmonogram
szkoleń na stronie
www.wmodr.pl
Oprac. Anna Banaszkiewicz

---------------------------------------------Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 089 526 44 39, 089 526 82 29
tel./fax 089 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl
Oddział w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel./fax 087 520 30 31, 087 520 30 32
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl
6412otpn-a-S
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Tegoroczne zbiory rzepaku są wyższe
Z opublikowanego pod koniec
września przez Główny Urząd
Statystyczny „Przedwynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych
w 2013 roku” wynika, że zbiory
zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zostały oszacowane na 24,1 mln ton. Jest to
o 1,3 proc. mniej niż w roku
ubiegłym.

ŚREDNIE MIESIĘCZNE CENY SKUPU ZBÓŻ, ŻYWCA WOŁOWEGO,
WIEPRZOWEGO I DROBIOWEGO W 2012 I 2013 ROKU

Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Jest to też o 3,4 proc. mniej
niż średnia z lat 2006-2010.
Mniejsze ilości skupowanych
zbóż z tegorocznych zbiorów
przyczyniły się do tego, że po
okresowym spadku cen skupu zbóż konsumpcyjnych
w sierpniu i na początku
września, przez ostatnie trzy
tygodnie notowania systematycznie rosły. Przyrost ten
w przypadku pszenicy konsumpcyjnej nie osiągnął jednak poziomu cenowego z lipca.

Ceny zbóż w skupie
nadal niskie
Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec
września kształtowały się na
poziomie 719,56 złotych za
tonę. Jest to spadek
o 3,41 proc. w ciągu miesiąca,
a w porównaniu do roku poprzedniego cena skupu jest
niższa aż o 33,68 proc.
Natomiast ceny żyta konsumpcyjnego po spadkach
w sierpniu i na początku
września znacząco wzrosły.
Na koniec września cena
osiągnęła poziom 484,22 zł/t.
Oznacza to, że w zestawieniu
z końcem sierpnia cena wzrosła o 7,63 proc. Jednak w porównaniu do cen z września
ubiegłego roku to nadal cena
aż o 44,10 proc. niższa.

Niskie ceny zbóż
paszowych
Wśród zbóż paszowych
spadki cen odnotowano
w skupie kukurydzy i jęczmienia. W przypadku pozostałych zbóż ceny skupu podlegały wzrostom. Rekordo-

wo niskie ceny odnotowano
w skupie wspomnianej kukurydzy paszowej. Spadły one z poziomu 812,29 do 736,10 zł/t
(spadek o 10,35 proc.). Jest to
jednocześnie cena niższa
o 18,88 proc. od notowanej
w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
W przypadku jęczmienia paszowego miesięczny spadek
cen w skupie wyniósł
1,24 proc. Oznacza to obniżenie ceny z poziomu 694,56 do
686,08 zł/t. W porównaniu do
ubiegłego roku jest to cena
niższa o 21,05 proc.

Coraz więcej rzepaku
W cytowanym już szacunkowym raporcie GUS zawarto również informacje dotyczące zbioru rzepaku i rzepiku. Ocenia się je na 2,6 mln
ton, czyli o 36,8 proc. więcej
niż w ubiegłym roku
i o 20,3 proc. więcej niż średnie zbiory w latach 20062010. Wyższe zbiory nie przyczyniły się jednak we wrześniu
do znaczących zmian w cenach
rzepaku, ponieważ odnotowano jedynie niewielki wzrost.
Na koniec września skup
osiągnął wartość 1 558 zł/t, co
oznacza, wzrost rzędu
0,64 proc. W porównaniu
z ceną sprzed roku jest to wartość niższa aż o 30,23 proc.

Drożeje żywiec wołowy
i indyczy
Po trwającym ponad trzy
miesiące okresie wzrostu
ostatnie trzy tygodnie wrześ-

nia przyniosły spadek notowań cen skupu żywca wieprzowego. Ceny spadły
z 6,20 do 5,79 zł/kg masy poubojowej ciepłej. Odnotowano spadek na poziomie
6,98 proc. w skali miesiąca.
Także w porównaniu do cen
sprzed roku cena z końca września jest niższa o 4,27 proc., gdy
wynosiła 6,04 zł/kg masy poubojowej ciepłej.
Notowane w skupie ceny
żywca wołowego utrzymywały się na względnie stałym poziomie. W ciągu września cena
wzrosła do 5,94 zł/kg wagi żywej, co w porównaniu z końcem sierpnia, gdy wynosiła
5,92 zł/kg wagi żywej, oznacza
wzrost zaledwie o 0,37 proc.
W skali roku cena ta spadła
jednak o 9,09 proc.

Indycze do góry,
a kurze w dół
Okres września w obrocie
mięsem drobiowym charakteryzował się dalszym spadkiem
cen skupu żywca kurzego oraz
stałym wzrostem cen żywca
indyczego. Ceny żywca brojlerów spadły o kolejne 2,70 proc.
z poziomu 4,10 do 3,99 zł/kg
wagi żywej. Jest to cena porównywalna z wartościami
z ubiegłego roku, ponieważ
wzrost wynosi tylko 0,01 proc.
Cena skupu mięsa indyczego
na koniec września ponownie
lekko wzrosła z 6,19 do
6,33 zł/kg wagi żywej, co oznaczało wzrost wynoszący
2,32 proc. Także w porównaniu
do cen w analogicznym okresie

Tegoroczne zbiory
rzepaku i rzepiku
ocenia się na 2,6 mln
ton, czyli o 36,8 proc.
więcej niż w roku
ubiegłym
poprzedniego roku wartość ta
jest o 16,63 proc. wyższa.

Stabilnie w artykułach
mleczarskich
Na krajowym rynku artykułów mleczarskich we wrześniu 2013 roku utrzymywała
się równowaga cenowa z lekką
tendencją wzrostową. Poza pełnym mlekiem w proszku ceny
pozostałych artykułów mleczarskich lekko wzrosły. Masło
w blokach we wrześniu kosztowało 16,82 zł/kg, co w porównaniu do ceny 16,66 zł/kg
z końca sierpnia oznacza
wzrost o 0,93 proc. Ceny masła konfekcjonowanego w tym
samym okresie wzrosły z 17,23
do 17,39 zł/kg, co oznacza
wzrost o 0,94 proc. Ceny
sprzed roku były zdecydowanie
wyższe — masła w blokach
o 23,99 proc., a masła konfekcjonowanego o 19,87 proc.
Za kg tego pełnego mleka
w proszku na koniec września
oferowano 15,12 zł, a więc
o 0,75 proc. mniej niż miesiąc
wcześniej. Była to jednak cena
o 22,08 proc. wyższa od uzyskiwanej za ten produkt w analogicznym okresie sprzed roku.
Za odtłuszczone mleko w proszku płacono na koniec września 13,35 zł/kg a więc
o 2,91 proc. więcej niż w sierpniu. W porównaniu do końca
września 2012 roku jest to również cena wyższa o 21,38 proc.
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Zabiegi ochronne na uprawach ozimych rzepaku i zboża

Jesienne chwasty
rosną intensywniej
Osiągnięcie wysokich plonów zbóż i rzepaku o wysokiej jakości nasion, wymaga
dokładnego i terminowego przeprowadzenia wszystkich zabiegów technologicznych.
Jesienią nie można zaniedbać żadnego zabiegu uprawowego, nawozowego
i pielęgnacyjnego. Nawet niewielkie błędy popełnione w tym okresie będą
niemożliwe do naprawienia w okresie wiosennym. W konsekwencji zaniedbań
należy liczyć się z niższymi plonami, o gorszej jakości biologicznej i rynkowej.
Zdzisław Grabowski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Jesienne zabiegi pielęgnacyjne w zasiewach ozimin
praktycznie na większości
plantacji będą dotyczyły chemicznej ochrony chwastobójczej i w mniejszym zakresie grzybobójczej. Do zwalczania chwastów jesienią
w zasiewach ozimych do dyspozycji jest bardzo szeroki
wybór preparatów, o różnych
mechanizmach działania —
doglebowych, nalistnych albo
łączonych.

Właściwy termin daje
większą skuteczność
Chcąc zapewnić najlepszą
efektywność działania środków, zabieg ochronny należy
wykonać przy optymalnej wilgotności gleby i gdy chwasty
znajdują się we wczesnych
fazach rozwojowych — od
wschodów do pierwszej pary
liści właściwych chwastu,
w zależności od zastosowanego herbicydu. Opóźnione
zastosowanie herbicydów daje
mniejszą skuteczność zwalczania.
Na efekt chwastobójczy
wpływają warunki terenowe

i pogodowe: rodzaj gleby
(ciężkie i próchniczne szybciej
absorbują substancję aktywną preparatu), uwilgotnienie
gleby, wilgotność powietrza,
temperatura otoczenia.
Dobry program ochrony
uwzględnia spektrum dominujących na danym polu gatunków chwastów oraz przebieg pogody. Najczęstszymi
chwastami w oziminach
wśród jednoliściennych są:
miotła zbożowa, perz właściwy, wyczyniec polny. Natomiast z gatunków dwuliściennych: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, fiołek polny, jasnoty, rumianowate, maruna bezwonna,
przetaczniki.

Jesienne
są groźniejsze
Wiele chwastów na plantacjach ozimych wschodzi zarówno jesienią jako formy ozime, jak i wiosną jako formy
jare. Jesienne formy chwastów
rosną intensywnie, mocniej
się rozkrzewiają i wytwarzają
więcej nasion. Stanowią nie
tylko zagrożenie dla plantacji,
ale również w efekcie produkcji dużej ilości nasion, zwiększają ich zapas w glebie. Przy-

EKSPERT RADZI:

Fot. archiwum prywatne

Przy 20-25 sztukach
miotły zbożowej na
1 m2 zbóża obniżenie
plonu sięga nawet
20 proc.
Jesienne formy chwastów
są groźniejsze od chwastów
wiosennych, bo przed spoczynkiem zimowym roślin
formuje się potencjał plonotwórczy plantacji. Wiosną bę-

dzie on dobrze wykorzystany
albo nie, jednak jeśli nie zostanie stworzony jesienią, to
wiosną nie ma już możliwości
nadrobienia niskiego potencjału plantacji. Producent
musi mieć świadomość, że
właściwa i skuteczna jesienna
ochrona ozimin przed chwastami, to podstawowy krok do
uzyskania wysokich plonów
o dobrej jakości.

Zwalczanie chwastów
w rzepaku ozimym
Najlepsze efekty ochrony
przed chwastami dają zabiegi wykonane wkrótce po zasiewie rzepaku. W praktyce
zachodzi niejednokrotnie potrzeba wykonania oprysku
przeciwko chwastom w okresie późniejszym — po wschodach. Pojawiające się jesienią
na plantacji chwasty prosowate, owies, głuchy, perz,
miotła zbożowa czy samosiewy zbóż, zwalcza się stosując
wybrany środek Leopard
05 EC w dawce 1-1,25 l/ha,
Pantera 040 EC w dawce
0,75 l/ha, ewentualnie Perenal
104 EC w dawce 0,5 l/ha – na
perz w dawce 1-1,25 l/ha.
Zwalczanie samosiewów
zbóż jest korzystniejsze jesie-

nią niż wiosną. Najlepiej zabieg wykonać w okresie, gdy
wykiełkuje większość nasion
zbóż. Herbicyd Perenal 104 EC
jest skutecznym preparatem
do zwalczania zarówno chwastów jednoliściennych, jak i samosiewów zbóż. Istnieje również możliwość jego mieszania
z innymi herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne, np. z Lontrelem
300 SL — na chwasty rumianowate lub z Galerą 334 SL.
Dobrą kompozycją jest Galera 334 SL dawka 0,35 l/ha +
Metazanex 500 SC dawka
1,5 l/ha.
Do zwalczania perzu i innych chwastów jednoliściennych — jesienią w fazie 4-6 liści perzu i 2-4 liści rzepaku –
do wyboru są: Agil 100 EC
dawka 1,25-1,5 l/ha, Fusilade
Forte 150 EC dawka 1,5-2 l/ha,
Focus Ultra 100 EC w dawce
3-4 l/ha, Leopard 05 EC
w dawce 2-3 l/ha lub Pantera
040 EC w dawce 1-1,25 l/ha.
W sprzyjających warunkach
dawki niektórych preparatów można obniżyć o około
20 proc., ale nie poniżej najniższej zalecanej dawki i sto-

sując dodatek adiuwanta Atpolan 80 EC lub Olbras
88 EC. Dawka adiuwanta wynosi 1,5 l/ha.
Chwasty dwuliścienne takie
jak: komosa biała, jasnoty,
gwiazdnica pospolita, przytulia, tobołki polne. można zwalczać w fazie 2-4 liści rzepaku
ozimego, stosując Butisan
500 SC w dawce 2,5-3 l/ha,
Butisan Star 416 SC w dawce
3,0 l/ha lub Metazanex
500 SC w dawce 2,5-3 l/ha.
Chwasty dwuliścienne jak:
mlecz polny, mlecz zwyczajny,
ostrożeń polny, podbiał pospolity, rdest powojowy, rdest
plamisty, rumianek pospolity,
starzec zwyczajny, żółtlica
drobnokwiatowa, przytulia
czepna, tasznik pospolity czy
jasnota purpurowa — zwalcza
się nieco później w fazie 4-6
liści rzepaku ozimego. Skutecznie zwalczają te chwasty
herbicyd Cliophar 300 SL
w dawce 0,3-0,4 l/ha oraz
Lontrel 300 SL w dawce
0,3-0,4 l/ha.
Natomiast chwasty dwuliścienne jak: przetaczniki, rdesty, rumiany jak również samosiewy zbóż — oprysk w fa-

Prawnik pomoże, ubezpieczyciel zapłaci

Wysokie koszty sądowe to
bardzo często przyczyna tego,
że nie dochodzimy swoich
praw w sądzie nawet wtedy,
gdy jesteśmy przekonani
o swojej racji. Inne przyczyny
to m.in. niska świadomość
prawna, zawiłe przepisy oraz
obawy przed tym, że zwykły
obywatel nie ma szans w sądowym starcie z instytucjami
i przedsiębiorcami.

Marta Wieczorek-Kożuch,
Dyrektor Oddziału Olsztyn
Concordia Ubezpieczenia

kładem może być miotła zbożowa, która niezwalczana
w okresie jesiennym może wytworzyć do 10 źdźbeł i wydać
do 14 tys. nasion. Forma jara
tego chwastu wiosną tworzy
mniej, bo 2 do 5 źdźbeł i wydaje około 5-8 tys. nasion.
Chwasty nie zwalczane
w okresie jesiennym, wiosną
znajdują się w tak zaawansowanych fazach rozwojowych,
że skuteczne zwalczanie jest
trudne. Również koszty ich
zwalczania wiosną są wyższe,
gdyż niejednokrotnie trzeba
zastosować droższe preparaty i w wyższych dawkach.

Jak dochodzić
swoich praw?
Koszty sądowe w Polsce są
najwyższe w Europie. Co więcej, trzeba wykonać aż 41 kroków procesowych, aby uzyskać

wyrok i go wykonać. Tymczasem w innych państwach liczba ta nie przekracza nawet 30.
Inna kwestia, że niewiele osób
wie, jak dochodzić swoich praw,
zarówno w sprawach mniejszej
wagi (reklamacja, problemy
w warsztacie samochodowym,
kolizje drogowe), jak i bardziej
skomplikowanych, np. spór
z pracodawcą o zarobki, wypłacenie nadgodzin czy przywrócenie do pracy.
W wielu przypadkach niezbędna jest szczegółowa znajomość prawa, czyli pomoc
prawnika. Jednak wiele osób,
ze względu na koszty nie może
sobie na nią pozwolić.

Najważniejsze sfery
życia
Z myślą o takich właśnie
osobach powstało ubezpieczenie ochrony prawnej. Zapewnia ono stały dostęp do
profesjonalnych usług prawnych oraz wymiaru sprawiedliwości. — Nasze Ubezpieczenie Ochrony Prawnej obejmuje najważniejsze sfery życia
każdego klienta — mówi Marta Wieczorek-Kożuch Dyrektor Oddziału Olsztyn, Concordia
Ubezpieczenia.
— W zależności od potrzeb
klienta dostępne są warianty:
Auto, Rodzina, Biznes i Agro.
Wariant Auto dotyczy zda-

rzeń związanych z komunikacją i jest przeznaczony dla
każdego, kto jest kierowcą lub
posiada samochód lub inny
pojazd mechaniczny. Istotnym jest, że ubezpieczenie
dotyczy także przypadków,
gdy posiadacz polisy jest kierowcą lub pasażerem innego,
obcego pojazdu, np. auta służbowego.
OP Auto zapewnia pomoc
prawnika np. w sytuacji, gdy
naprawa samochodu została
przeprowadzona wadliwie,
ubezpieczony otrzymał wezwanie do zapłaty rzekomo
nieopłaconego podatku, przekroczył dozwoloną prędkość,

spowodował wypadek czy na
ubezpieczonym aucie zamontowano blokadę kół.

W życiu prywatnym
i w firmie
Myśląc o zabezpieczeniu siebie i najbliższych można skorzystać z Wariantu Rodzina.
Daje on wsparcie prawne
w zakresie związanym ze sferą życia prywatnego nie tylko
dla osoby ubezpieczonej, ale
również dla jej współmałżonka/partnera oraz niepełnoletnich dzieci i dzieci do 26 lat,
jeśli kontynuują naukę i nie są
po ślubie. Prawnik pomoże
wtedy, gdy znajomy w termi-
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cyd Caramba 60 SL dawka
0,7-1,0 l/ha, w fazie 4-6 liści
rzepaku.
Jesienny zabieg grzybobójczy oprócz zabezpieczenia
przed chorobami ogranicza
również wzrost pędu, poprawia kondycję roślin, a tym
samym zwiększa ich odporność na wymarzanie. Działanie środków zastosowanych
jesienią jest dwojakie: zwalczają patogeny oraz działają
jako regulatory wzrostu, stymulując zimotrwałość rzepaku.

Samoregulacja
zachwaszczenia zbóż
Chwasty nie zwalczane w okresie jesiennym, wiosną znajdują się w tak zaawansowanych fazach rozwojowych, że skuteczne zwalczanie jest bardzo utrudnione Fot. Anna Uranowska

Zaprawienie nasion rzepaku
to podstawowy element
w profilaktyce. W znacznym
stopniu zabezpiecza ono rzepak przed chorobami i szkodnikami. Jeśli na plantacjach
jesienią pojawią się szkodniki takie jak: pchełka ziemna,
chowacz galasówek, gnatarz
rzepakowiec, mszyca kapuściana, tantniś krzyżowiaczek
– należy plantację opryskać
wybranym insektycydem: Decis (0,3 l/ha), Fastac
(0,1 l/ha), Karate Zeon
(0,12 l/ha), Patriot 100 EC
(0,075-0, l/ha).
Zagrożenie plantacji rzepaku chorobami grzybowymi
rośnie w miarę jesiennego
wzrostu roślin. Niekorzystny
jest zbyt wczesny siew,
np. w pierwszych dniach

sierpnia. Występuje wtedy
często wybujałość roślin,
w konsekwencji tego zwiększa
się podatność na choroby
i wymarznięcie.
Również duży ujemny
wpływ wywiera niewłaściwe
zmianowanie roślin oraz przebieg pogody jesienią. W stanowisku po rzepaku oraz gdy
jesień jest mokra i ciepła,
mamy do czynienia ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób. Dlatego należy systematycznie kontrolować stan plantacji. Już niewielkie objawy porażenia roślin rzepaku powinny być sygnałem do zastosowania wybranego środka grzybobójczego.
Termin wykonania zabiegów zwalczających choroby
grzybowe podyktowany jest
biologią czynnika chorobowego oraz stadium rozwojowym roślin. W przypadku pojawienia się suchej zgnilizny
kapustnych, czerni krzyżowych lub szarej pleśni – należy wykonać zabieg ochrony,
stosując Horizon 250 EW
dawka 0,5-0,75 l/ha, w fazie
4-8 liści rzepaku albo fungi-

nie nie spłaca udzielonej pożyczki, dostaliśmy wysoki
mandat za zakłócanie porządku, nie wiemy czy przyjąć
czy odrzucić spadek po ojcu.
Ochrona może być rozszerzona o Wariant Nieruchomości,
dzięki któremu przysługuje
nam pomoc prawnika w sporach wynikających z praw rzeczowych (np. własność, użytkowanie, hipoteka), stosunku
najmu albo dzierżawy wskazanej w polisie nieruchomości.
Prowadząc własną firmę powinniśmy pomyśleć o Wariancie Biznes. Obejmuje on
ubezpieczonego, członków zarządu i prokurentów w za-

kresie wykonywania swoich
funkcji oraz pracowników.
Posiadanie ubezpieczenia
Ochrony Prawnej, uchroni
i wesprze pomocą prawną m.in. w sytuacjach, założenia działalności gospodarczej, wydania bezprawnej decyzji administracyjnej, która
naraża firmę na straty, zarzucenia osobie wykonującej
wolny zawód błędu w sztuce,
dyskryminacji pracownika,
reklamacji zakupionego
sprzętu komputerowego, który ma wady, czy też gdy meble są większe niż w projekcie,
a wykonawca nie chce dokonać wymiany.

zie 4-6 liści rzepaku. Do wyboru są: Kerb 50 WP w dawce 11,5 kg/ha, Kerb 500 SC w dawce 1-1,5 kg/ha, mieszaniny Kerb
50 WP + Lontrel 300 SL
w dawce 1 kg + 0,3 l/ha oraz
Kerb 500 SC + Lontrel 300
SL w dawce 1 kg + 0,3 l/ha.

Szkodniki
i choroby w rzepaku
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Najgroźniejsze chwasty
w zbożach ozimych to miotła
zbożowa oraz przytulia czepna. Przy obsadzie 20-25 roślin
miotły na 1 m2 obniżenie plonu osiąga poziom nawet
20 proc.
Ważną rzeczą w zasiewach
jest zdolność samoregulacji
przed zachwaszczeniem jesiennym. Najsłabszą zdolność
ma pszenica ozima. Małe
możliwości ma również
pszenżyto, szczególnie na
miotłę zbożową. Najlepsza
zdolność ochrony przed zachwaszczeniem występuje
u żyta ozimego. Jeśli na plantacji nie wystąpiła miotła zbożowa w praktyce możliwa jest
rezygnacja z chemicznej
ochrony tego zboża.

Główne odchwaszczanie

w zbożach ozimych
Najskuteczniejsze jest zwalczanie chwastów we wczesnych fazach rozwojowych.
Wczesne wykonanie jesiennego zabiegu oprysku na początku wegetacji daje pożądane efekty. Dodatkowo odchwaszczenie pola jesienią
zapewni komfort, jako że
wiosną wykonuje się jedynie
odchwaszczanie zbóż ozimych
zasianych późno.
Skutecznymi preparatami
zwalczającymi różne chwasty polne, w tym również
miotłę zbożową są: Axial 100

Specjalnie dla rolników
Ochrona Prawna w Wariancie Agro jest korzystną i najbogatszą formą ubezpieczenia
OP w zakresie związanym
z ochroną prowadzonej działalności rolniczej. Mogą nią
być objęci zarówno rolnicy
indywidualni, jak i przedsiębiorstwa rolne. Istnieje możliwość rozszerzenia jej o spory wynikające z praw rzeczowych, stosunku najmu albo
dzierżawy nieruchomości
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
— Ochrona Prawna poza
wsparciem prawnym i pokryciem kosztów proceso-

EC – 0,3 l/ha w mieszaninie
z Adigor 440 EC – 0,9 l/ha.
Plantację opryskiwać należy
od fazy wykształconego 1 liścia (GS11) do zakończenia
wegetacji miotły zbożowej.
Dużym problemem jest zachwaszczenie miotłą zbożową,
jak również gwiazdnicą pospolitą i przytulią czepną. Do
zwalczania miotły zbożowej,
także niektórych chwastów
dwuliściennych w pszenicy
ozimej i w pszenżycie ozimym jest duży asortyment
środków. Przed wschodami
lub po wschodach aż do końca jesiennej wegetacji stosujemy: Glean 75 WG dawka
20-25 g/ha po siewie — przed
wschodami, Maraton 375 SC
w dawce 4,0 l/ha po siewie –
przed wschodami lub po
wschodach w fazie 1-2 liści
zbóż. Także w fazie 2-3 liści
można zastosować Stomp
330 EC w dawce 3,5-4,0 l/ha.
Od fazy 3-4 liści aż do końca jesiennej wegetacji roślin
jest wiele dostępnych preparatów, jak: Alister Grande
190 OD w dawce 0,8-1,0 l/ha,
Alister 062 OD w dawce
0,85-1,0 l/ha, Boxer 800 EC
w dawce 3,0 l/ha, Expert 600
SC w dawce 0,25-0,35 l/ha,
Komplet 560 SC w dawce
0,4-0,5 l/ha, Snajper 600 SC
w dawce 1,25-1,5 l/ha i Tolurex 500 SC w dawce 2,0 l/ha.
Dysponując takimi środkami jak: Maraton 375 SC
(4,0 l/ha), zastosowany po
siewie lub przed wschodami
zbóż ozimych albo po wschodach w fazie 1-2 liści oraz
preparatem Stomp 330 EC
(3,5-4,0 l/ha) stosowanym
w fazie 2-3 liści – należy zwrócić uwagę na dobre uwilgotnienie gleby w przypadku, jeśli będą one stosowane doglebowo po siewie. Wtedy
preparaty te skutecznie zwalczają miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne zwłaszcza
uciążliwe, jak: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, maki polne
czy przytulię czepną.

wych, zapewnia równość
stron w przypadku sporu
z ekonomicznie silniejszymi
przeciwnikami np.z bogatymi firmami, organami państwa, czy innymi instytucjami (np. ZUS). „Słabsza” strona nie musi obawiać się ponoszonych w trakcie sporu
kosztów i nie musi rezygnować z dochodzenia swoich
praw przed sądem. Jest to
ubezpieczenie dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności każdej osobie, bez
względu na wykonywany zawód lub sytuację majątkową
— zapewnia Marta Wieczorek-Kożuch.
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Odnawialne źródła energii w systemach monitoringu

Kamery, wiatraki, słońce i ryby
Co może łączyć te cztery zdawałoby się na pierwszy rzut oka
zupełnie nie pasujące do siebie rzeczy? Otóż w jednym z
gospodarstw położonych nieopodal Biskupca w miejscowości
Najdymowo, wszystkie te elementy występują w jednym
miejscu, idealnie ze sobą współgrając.
Przemysław Wieczorek,
www.fotoferma.pl
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Olsztyńskie”, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizowali konferencje
dotyczącą: „Zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz
systemów monitoringu w rybactwie śródlądowym”, która
odbyła się 17 września 2013 r.

Obrotowe oko
i turbina wiatrowa
Rodzina Piekarskich wiele
lat temu weszła w posiadanie
stawu rybnego o powierzchni
4,5 ha. Niestety był to obiekt
bardzo zaniedbany, wymaga-

Fot. www.fotoferma.pl

ŁOWISKO W NAJDYMOWIE
Wiosną tego roku łowisko w Najdymowie zostało zarybione ciężkim kroczkiem karpia (masa
jednostkowa 0,3-0,5 kg) w ilości 1000 szt./ha, dodatkowo także linem, karasiem, szczupakiem i jesiotrem. Na początku września karpie osiągnęły średnią masę w granicach 1,5-2 kg,
czyli przyrosty były bardzo dobre.
Ryby żerowały na pokarmie naturalnym, a dodatkowo dokarmiane były regularnie mieszanką pszenicy z łubinem i kukurydzą. Od wiosny 2014 roku gospodarstwo zacznie przyjmować wędkarzy, którzy będą mogli skorzystać z łowiska. Próby wędkarskie przeprowadzone we
wrześniu pokazały, że doświadczony wędkarz jest w stanie złowić 8 karpi w ciągu godziny.

jący gruntownego remontu.
Po licznych konsultacjach ze
specjalistami doszli do wniosku, iż warto zainwestować
w obiekt, ponieważ sektor rybactwa rekreacyjnego rozwija się bardzo dynamicznie.
Postanowili stworzyć profesjonalne łowisko wędkarskie.
Nie byłoby w tym może nic
nadzwyczajnego, gdyby nie
kolejne pomysły, by wykorzystać system monitoringu
do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu stawowego. W dobie, kiedy kradzieże ryb oraz sprzętu rybackiego są na porządku
dziennym, monitoring często
ratuje gospodarzy przed wysokimi stratami i pomaga
w uchwyceniu sprawców.
System monitoringu początkowo miał składać się
z kilku kamer zwykłych, jednak zdecydowano się na jedną kamerę typu obrotowego,
umieszczoną w najwyższym
punkcie obiektu, obejmującą
swym „okiem” cały teren. Kamera jest podgrzewana, posiada 20-krotny zoom i obsługuje po przekątnej dystans nawet 600 metrów.
Urządzenie dzięki czujnikom ruchu, ma możliwość
oprócz nagrania filmu wykonania kilku fotografii. Kamera jest również programowana i można jej wytyczyć ścieżki patrolowania całego terenu.
Obraz z kamery jest przesyłany drogą elektroniczną na

ekran komputera w domu
państwa Piekarskich, którzy
mogą obserwować co dzieje
się na stawie nie wychodząc
z domu. Już wielokrotnie
w kadrze pojawił się łowiący
ryby orzeł. Pan Zbigniew Piekarski nie był zadowolony,
ale z obserwacji przeprowadzonych non stop, okazało
się, że drapieżnik nie jest częstym gościem.
Dodatkowo w gospodarstwie rybackim zamontowano
energooszczędne oświetlenie
w postaci kilku reflektorów
wykonanych w technologii
LED i czujniki ruchu. Cały
system monitoringu i oświetlenia obiektu zasilany jest odnawialnymi źródłami energii (OZE). Zespół zasilający
składa się z niewielkiej turbiny wiatrowej typu HAWT
o mocy 1,5 kW, panelu fotowoltaicznego Sharp, inwertera oraz akumulatorów. Energii starcza nawet do awaryjnego zasilania aeratora lub innych urządzeń elektrycznych.

technicznymi urządzeń — wyjaśnia Cezary Narkiewicz projektant instalacji. — Chodziło też o to, by serwis był na
miejscu. Dlatego podjąłem
się wykonania instalacji.
W każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy jestem w stanie serwisować to urządzenie
i udzielić wsparcia technicznego. To jest przecież elektronika i może zdarzyć się
potrzeba szybkiego wykonania przeglądu — tłumaczy
projektant.

Wiatrak i ogniwa
Szybki i dostępny
serwis
W przypadku tak zaawansowanej technicznie inwestycji niezbędny jest ścisły kontakt inwestora, wykonawcy
i firmy proponującej rozwiązanie. — Dobór urządzeń,
które zainstalowano nie był
przypadkowy. Posiłkowaliśmy się wieloma precyzyjnymi
wyliczeniami i parametrami

Szukając składowych elementów systemu np. w internecie, trafiamy na duży wybór. Trzeba jednak wiedzieć,
jakie wybrać i jak je ze sobą
połączyć. — W przypadku
gospodarstwa Zbigniewa Piekarskiego, na podstawie licznych wyliczeń i założeń pogodowych uznaliśmy, że wiatrak
jest konieczny, gdyż w zimę
byłby problem z produkcją

Wiedzieć więcej – biogazownie
Urszula Anculewicz, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Czy biogazownie rolnicze pozostają ważnym elementem
w polityce rządu? Czy i jaka
może być ich rola w osiąganiu
istotnych celów społecznych,
gospodarczych i środowiskowych? Jakie znaczenie mają
lokalne władze, media i społeczność w procesie przygotowania, realizacji i eksploatacji
biogazowni?
Z tymi i innymi zagadnieniami zmagali się prelegenci
podczas konferencji, która
odbyła się 3 października
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w Warszawie.
Organizatorem spotkania pod
nazwą „Biogazownie szansą
dla rolnictwa i środowiska”,
dofinansowanego ze środków
Narodowego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, była Fundacja na rzecz Rozwoju Pol-

skiego Rolnictwa. Była to druga z trzech konferencji promujących ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną na temat biogazowni
i otwierała cykl wojewódzkich konferencji poświęconych temu tematowi.
Spotkanie zostało otwarte
przez prezes Fundacji na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Monikę Szymańską, która
przedstawiła główne cele, założenia oraz zrealizowane i planowane działania w ramach
projektu. Najważniejszym zadaniem projektu jest podnoszenie wiedzy o biogazowniach
oraz przełamywanie stereotypów, jakie na temat tego rodzaju instalacji funkcjonują
w polskim społeczeństwie.
Konferencja podzielona była
na dwa panele dyskusyjne.
Wśród palnelistów byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Urzę-

du Regulacji Energetyki oraz
NFOŚiGW, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
oraz Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i firmy konsultingowej.
W pierwszej części spotkania prelegencji omówili zagadnienia dotyczące perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych w kontekście
przygotowywanej ustawy
o OZE i przyjętych zapisów
tzw. małego trójpaku, wpływu
biogazowni na środowisko
przyrodnicze, wpływu biogazowni na wypełnienie przez
Polskę dyrektywy azotanowej
i grożących za niespełnienie
zapisów dyrektywy kar oraz
dostępności źródeł wsparcia
dla budowy biogazowni. Panel
drugi poświęcony był aspektom społecznym w tym m.in.
roli konsultacji społecznych
przy realizacji inwestycji, znaczeniu edukacji mieszkańców, władz lokalnych i mediów oraz znaczeniu energe-

Biogazownia w Boleszynie w powiecie nowomiejskim funkcjonuje od
maja 2012 roku i wytwarza energię o mocy 1 MW. Fot. Stanisław R. Ulatowski
tyki prosumenckiej (produkowanie energii na użytek
własnego gospodarstwa domowego/rolnego, ew. odsprzedawanej).
W czasie dyskusji eksperci
zwrócili uwagę na kilka czynników, które ich zdaniem
stwarzają bariery, w rozwoju
biogazowni rolniczych w Polsce. Jednym z nich jak podkreślano — być może najważ-

niejszym — jest niski poziom
świadomości społecznej na
temat biogazu. Stan ten może
być wynikiem braku specjalistycznej edukacji i to na poziomie zarówno odbiorców
energii, organów wydających
decyzję, jak i sąsiadów inwestycji. Niejednokrotnie ustawodawca oraz społeczeństwo
zamiast ograniczać bariery
w imię korzyści społecznych,

wprowadza zbędne komplikacje prawne powodując powstawanie kolejnych barier.
Odpowiedzią na te potrzeby
jest realizowany projekt. W ramach przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego zaprasza na organizowaną konferencję, która odbędzie się 20
listopada w Olecku. Szczegóły na stronie www.wmodr.pl.
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rolnicze abc
O monitoringu stawów opowiada
właściciel i gospodarz spotkania
Zbigniew Piekarski Fot. www.fotoferma.pl

energii z samych tylko ogniw
fotowoltaicznych — tłumaczy
Cezary Narkiewicz. — Wiatrak, który kupiliśmy generuje max. 600 W a importer,
u którego został zamówiony
zagwarantował jego bezawaryjną pracę. Rozpatrywaliśmy podobnych wymiarów
mocniejsze urządzenia, jednak
ten model działa dużo szybciej, produkuje prąd przy
mniejszej sile wiatru i daje
większą moc niż pozostałe.
Ponieważ wiele dostępnych
na rynku systemów jest niskiej
jakości, dlatego zdecydowaliśmy się na urządzenie pewne i sprawdzone – przekonuje Cezary Narkiewicz.
Realnie pełnej mocy wiatrak
nie osiąga chyba, że będzie
wiatr o prędkości 10 m/s.
Jednak przemyślana lokalizacja na wzniesieniu, na odkrytym terenie przy zbiorniku wodnym gwarantują, że
wiatrak kręci się tam zawsze.
Nawet w dni, gdy wydaje nam
się, że wiatru w ogóle nie ma.
Całość instalacji uzupełniają ogniwa fotowoltaiczne – 6
paneli po 200 W każdy, które
nawet przy pochmurnej pogodzie dają prąd ok. 300 W.
Zaprojektowany zestaw —
wiatrak i panele pokrywają
w pełni zapotrzebowanie zainstalowanych urządzeń odbiorczych.

Przechowywanie
energii
Druga sprawa to zestaw baterii, które stanowią magazyn
energii a jednocześnie są ładowane. Gdy pojawi się słońce
i panele dają pełną moc akumulatory są w połowie rozładowane, to kontroler nie pozwoli tak szybko je naładować.
W zestawie jest inteligentny
kontroler sprzężony z turbiną,
panelami i akumulatorem,
który steruje urządzeniami
automatycznie. Ponieważ system umieszczony jest na terenie otwartym, kontroler
i baterie zabezpieczone są
w szafie. — Sam jestem zaskoczony tak dobrym działaniem systemu. Parę dni niepogody, ciemno ponuro a całą
noc świeci się sterowane

włącznikami zmierzchowymi
oświetlenie LED, które pobiera ok. 280 W. Żadnych
przerw w pracy systemu nie
odnotowujemy — wyjaśnia
Cezary Narkiewicz.
— Monitoring także pobiera energię — kamera, łączność
radiowa tzw. most radiowy.
Sygnał audio-wideo wysyłany
jest do oddalonego o kilkaset
metrów domu. Wszystko w te
dni działa perfekcyjnie, dając
obraz dobrze skomponowanego systemu — zapewnia
projektant.
Przy sieciowym wsparciu
systemu projektuje się połowę mocy potrzebnej z ogniw.
Czyli np. gdy pobieramy 2000
W, montujemy panele produkujące 1000 W. Resztę zapotrzebowania poprzez inwerter otrzymujemy z prądu
sieciowego. Priorytet w oddawaniu prądu do sieci mają
ogniwa, jednak gdy jest zapotrzebowanie większe pobierany jest z sieci. To rozwiązanie to off-grid. Jest
znacznie tańsze i częściej stosowane. Oczywiście inwestycja taka jak u Zbigniewa Piekarskiego nie powstała by bez
dofinansowania, z którego
skorzystał inwestor.
Kluczowym w tym systemie
okazał się dobór i sprawdzenie wszystkich elementów —
marka urządzeń, rzetelność
producentów i jakość akumulatorów. Akumulatory
w tym przypadku zostały dobrane z górnej półki. Mogą
długo magazynować energię,
jednak ich koszt pochłoną
znaczną część pieniędzy przeznaczonych na inwestycję.
Cztery akumulatory żelowe
220 Ah kosztowały ok. 6 500
złotych netto. Oczywiście
można w stworzonym systeREKLAMA
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mie, zależnie od potrzeb, zamontować ich więcej. W tym
przypadku zdecydowano na
droższe akumulatory, ale za to
pewniejsze.
Praktyczna uwaga — podczas przygotowywania tego
typu inwestycji należy koniecznie odwiedzić inne
obiekty. Podpatrzeć jakie są
rozwiązania, przetestować
i porozmawiać czy konkretny
zestaw sprawdza się w praktyce. To daje większą możliwość wybrania optymalnego
rozwiązania i uniknięcia nietrafionych zakupów.

Konferencja dla
rybaków

REKLAMA

Teoretyczna część składała
się z 5 wykładów. Pierwszy na
temat znaczenia odnawialnych źródeł energii w rozwoju obszarów wiejskich wygłosiła Urszula Anculewicz, specjalistka Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. Następny wykład
REKLAMA

dotyczył rybactwa śródlądowego, a w szczególności akwakultury i akwaturystyki na
terenach wiejskich, który wygłosił Tomasz Kajetan Czarkowski. Jako trzeci prelegent
wystąpił prezes LGR „Pojezierze Olsztyńskie” Tomasz
Piłat, który opowiedział
o możliwościach wsparcia inwestycji w ramach Lokalnych
Grup Rybackich oraz o przykładach już zrealizowanych.
Później Cezary Narkiewicz
z firmy Complex, która zakładała i projektowała instalacje w gospodarstwie, wyjawił szczegóły dotyczące zamontowanych systemów
i urządzeń. Ostatnimi prelegentami byli przedstawiciele
banku, którzy omówili linie
kredytowe związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii.
O wszystkich niuansach
obiektu opowiadał również
właściciel Zbigniew Piekarski
wspomagany przez Cezarego Narkiewicza, projektanta
systemu.

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.
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

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

GDZIE NAS
SZUKAĆ?
REDAKCJA
I REKLAMA

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

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

nawiąże współpracę z rolnikami zainteresowanymi
uprawą zielonego groszku do mrożenia

rolnicze abc

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

Następne wydanie
13 listopada 2013

Kontakt: dział surowcowy 519-066-687

Zapraszamy

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

90113otbs-a -K

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

Agrostar Sp. J.
A. Starownik

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

Kontakt:
tel. (81) 85-23-223 • 602 102 302 • 602 222 789
fax (81) 85-23-612
e-mail: agrostar@poczta.onet.pl
96413otbs-a -K

strona WWW: www.agrostar.info
87613ekwe-a-M
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rolnicze abc

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Przyjazny klimat dla postępu
naukowo-technicznego
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Już od 60 lat działa olsztyński
Oddział Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów
i Techników Rolnictwa w Olsztynie. Początki tej społecznej organizacji rolniczej sięgają 1952
roku, gdy zawiązało się Stowarzyszenie Agrotechników Polskich, które przyjęło później nazwę Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Rolnictwa.
— Pierwotnie głównym zadaniem SITR była konsolidacja środowisk rolniczych, upowszechnianie wiedzy rolniczej,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników rolnictwa — mówi Wojciech Wacewicz, prezes olsztyńskiego oddziału SITR. — Dążyliśmy i nadal dążymy do integracji środowiska inżynierskiego i jego otoczenia.

Współpraca
z naukowcami
Inżynierowie należący do
SITR mieli możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
uczestniczenia w sympozjach
i konferencjach oraz wymiany
doświadczeń z kolegami
z branży. Nic więc dziwnego,
że w krótkim czasie stali się
specjalistami, którzy mogli
udzielać fachowych porad, wydawać oceny i opinie techniczne. W ten sposób powstał
Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR,

który od 40 lat wydaje opinie,
oraz sporządza ekspertyzy
i projekty.
Z biegiem lat działalność
ośrodka rozszerzała się, obejmując również opracowania
dotyczące produkcji zwierzęcej,
ekonomikę i organizację rolnictwa, ochrony środowiska
i inwestycji w rolnictwie. Ośrodek współpracował m.in.
z olsztyńską Akademią Rolniczo-Techniczną.

Transformacja nie
ominęła nikogo
Faza największego rozwoju
Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR
przypadła na połowę lat 80tych. Miał on wtedy w swoich
szeregach 400 rzeczoznawców,
którzy wydawali 600-700 ekspertyz rocznie. Trudne czasy
przyszły niedługo później —
w czasie transformacji ustrojowej. — Nastąpił drastyczny
ubytek kół SITR, a liczba członków spadłą do około 160 —
wspomina Wojciech Wacewicz.
— To były lata ciężkiej próby.
Spadło zapotrzebowanie na
nasze usługi, pojawiły się kłopoty finansowe, zmniejszyło
się zatrudnienie. Nadeszły
zmiany, a ośrodek musiał się do
nich dostosować.

Przy nowych
inwestycjach
Po transformacji politycznej
i gospodarczej zmieniła się
struktura zleceń, jakie realizował ośrodek. Pojawiło się duże

Wojciech Wacewicz, prezes
Oddziału SITR w Olsztynie
zapotrzebowanie na wycenę
nieruchomości, doradztwo
ekonomiczne, analizę przedsiębiorstw w celu ich komercjalizacji lub prywatyzacji oraz
na szkolenia BHP. Natomiast
po wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnicy musieli przeprowadzić w swoich gospodarstwach sporo inwestycji
budowlanych. Wyszliśmy temu
naprzeciw — SITR wprowadziło do swego programu rzeczoznawstwo inwestycji budowlanej. — Wykonujemy wyceny nieruchomości, analizy
przedsiębiorstw do prywatyzacji, oceny nieruchomości
i obiektów przekazywanych
w dzierżawę, a także analizy
ekonomiczne — wymienia
Wojciech Wacewicz. — Kilkunastu rzeczoznawców SITR
uzyskało uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Wielu
z nich usamodzielniło się.
Obecnie posiadamy dobrze
wyszkolonych rzeczoznawców
majątkowych, rzeczoznawców
samochodowych, wielu z nas
powoływanych jest jako biegli sądowi, biegli skarbowi czy
eksperci.

POWYŻEJ 60 LAT
KOZIOROŻEC
(62/163) Wdowa, lekko puszysta, na
rencie, skromna, posiadam dom, bez
nałogów, poznam samotnego pana,
niezależnego finansowo, do 65 lat,
zmotoryzowanego.
SZCZUPŁA WDOWA
62-letnia wdowa, emerytka, zadbana,
szczupła, niezależna finansowo i mieszkaniowo, nie szukająca przygód, pragnę
poznać wdowca bez nałogów, w podobnym wieku, który potrafi kochać i pragnie być kochany.
WDOWA
Jestem bardzo samotna, na emeryturze, poznam pana uczciwego, samotnego, z którym spędzę dalsze lata w jesieni życia.

52511otbp-aa-M
własnoręczny podpis
Powyższe dane do wiadomości redakcji

pragnę mu ofiarować przyjaźń, uczucie,
ciepło na dziś, jutro i zawsze.
Z OKOLIC OLSZTYNA
60-letnia, wdowa, pozna pana do 65
lat, bez nałogów, poważnie myślącego
o życiu, z poczuciem humoru, posiadającego prawo jazdy.

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

Sympatyczna wdowa, zadbana, domatorka, uczuciowa, szczera, bez nałogów,
pozna pana w wieku 66-70 lat, uczciwego, zaradnego, odpowiedzialnego,
na dobre i na złe chwile w życiu.
SYMPATYCZNA WDOWA
Jeżeli jesteś kulturalnym, uczciwym mężczyzną, o szlachetnym sercu, masz 70 lat
i chcesz poznać samotną, szczupłą i średniego wzrostu panią, napisz.
STRZELEC
Pracująca, samodzielna, zmotoryzowana, zadbana wdowa. Cenię mądrość
życiową, wierność, uczciwość, kulturę
osobistą, opiekuńczość. Poznam pana
wolnego, kulturalnego, poważnie myślącego o życiu, wysokiego, o miłym wyglądzie, do lat 60.
POGODNA
Szczupła wdowa, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, zmotoryzowana, poznam pana w wieku 58-60 lat, wolnego,
samotnego, o bogatym i wrażliwym
wnętrzu, czułym, gorącym i słonecznym
sercu, o ustabilizowanej pozycji życioworodzinnej i mieszkaniowej, dla którego
życie we dwoje jest potrzebą partnerską,

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

nie szuka przygód. Cel – stały związek,
na dobre i na złe.
MIŁA WDOWA
Sympatyczna, kobieca, uczciwa, nie szukająca przygód, pragnie odmienić swoje
życie. Jeśli czujesz się osamotniony
i pragniesz tego samego — napisz. Poznam pana w wieku do 70 lat. Numer telefonu ułatwi kontakt.
POGODNA
Uczciwa, samotna wdowa, niezależna
materialnie i mieszkaniowo, bez żadnych nałogów, o wielu zainteresowaniach, mieszkam w małej miejscowości
pod Morągiem, pragnę ciepła, zrozumienia i szczerości, poznam uczciwego,
kulturalnego i wolnego pana, do lat 70.
Cel – przyjaźń.
SUBTELNA
(59/168/71) Blondynka, wolna, lojalna,
kulturalna, zadbana, kobieca, abstynentka, pozna pana zadbanego, niezależnego, wolnego, bez nałogów, kulturalnego, z własnym M, nie szukającego
przygód, z klasą, w wieku 59-70 lat,
z okolic Olsztyna lub Szczytna.
Z OKOLIC MORĄGA

hasło

46-60 LAT
UCZUCIOWA
Poznam pana wysokiego, do 60 lat,
z temperamentem i dobrym sercem.
DOMATORKA
(60/160/75) Wdowa emerytka, niepaląca, poznam pana, pochodzenia ukraińskiego, który posiada gospodarstwo
lub prowadzi działalność gospodarczą,
poważnie myślącego o życiu we dwoje.
Z OKOLIC MORĄGA
Sympatyczna wdowa, zadbana, domatorka, uczuciowa, szczera, bez nałogów,
pozna pana w wieku do 65 lat, uczciwego, zaradnego, odpowiedzialnego,
na dobre i na złe chwile w życiu.
SYMPATYCZNA WDOWA
Jeżeli jesteś kulturalnym, uczciwym mężczyzną, o szlachetnym sercu, masz 65 lat
i chcesz poznać samotną, szczupłą i średniego wzrostu panią, napisz. Mieszkam
na wsi.
EMERYTKA
Na emeryturze, wdowa, niepaląca, lubi
przyrodę, podróże, spacery, pozna pana
mieszkającego na wsi, prowadzącego
zmechanizowane gospodarstwo, który

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

ZADBANY
(54/179/78) Miły, pozna
miłą, szczupłą, o dobrym
charakterze, panią na dalsze
lata życia, która zamieszkałaby z nim na wsi.
UCZCIWY
(54/167/65) Samotny, miły
i sympatyczny, rozwiedziony,
pozna panią z okolic Giżycka,
do lat 50. Cel – stały związek.
POWYŻEJ 60 LAT
WYSOKI WDOWIEC
Po 60-tce, emeryt, zmotoryzowany, pozna samotną panią do lat 58, atrakcyjną,
szczupłą, uczciwą, niematerialistkę, która mieszka w domu
na wsi, w okolicach Elbląga.
MIESZKANIEC WSI
(61/170/70) Rencista,

z własnym domkiem, poznam panią w swoim wieku,
która tak jak ja lubi ciszę,
spokój, wieś, domatorkę,
szczerą, uczciwą, nie szukającą przygód.
PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
Mieszkam na wsi, czuję się
bardzo samotny, jestem bez
nałogów, niekarany, wysoki,
poznam panią, która chętnie
zamieszka razem ze mną.
ZARADNY
Poznam panią do lat 60, rozwiedzioną, pannę lub wdowę, jestem niekarany, bez nałogów,
mieszkam na wsi w okolicach Jezioran, jestem po sześćdziesiątce.
Z OKOLIC GÓROWA IŁ.
(64/175/82) Bardzo samotny,
rozwiedziony, na rencie inwalidzkiej, bez nałogów, pragnę
poznać panią do lat 70, samotną, o dobrym sercu, która myśli
poważnie o stałym związku. Jeżeli jesteś samotna, odezwij się.
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nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia ...............

46-60 LAT
SYMPATYCZNY
Miły, ustabilizowany życiowo, pozna
panią, która zmieni jego życie na lepsze.

Panie

Listy związane z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze ABC”, ul.
Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 539 76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 13 listopada 2013 roku. Jadwiga Gliniewicz

Nr 27/2013

Panowie

wysłać zamieszczony poniżej kupon, w którym należy napisać hasło ogłaszającego
się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer rubryki. W tym wydaniu jest to numer
27/2013. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 1,60 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej.

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

rodzy 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

e dwoje

D

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