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Do odważnych świat należy

Czy hodowla krów się opłaca?
Rozmawiamy z Kazimierzem Waszkielewiczem ze Starych
Juch, który kilka lat temu postanowił zainwestować
pożyczone pieniądze w hodowlę krów mlecznych. — To było
ryzyko, ale przecież do odważnych świat należy! — mówi
rolnik. Dziś mleczny biznes Waszkielewiczów kwitnie.
Agnieszka Czarnecka
a.czarnecka@gazetaolsztynska.pl

Duże gospodarstwo Pan posiada?
— W tej chwili gospodarstwo liczy 105 ha. Gospodaruję wspólnie dwoma synami:
Mariuszem i Pawłem. Zatrudniona jest u nas żona oraz jeden pracownik. Mamy w sumie 80 krów. Na dojenie zawsze idzie 65-70, w zależności
od zasuszenia.
Jak to się zaczęło?
— Kiedy upadła mleczarnia
w Ełku zrezygnowaliśmy z produkcji mleka. Mieliśmy wtedy
6, czy 7 krów. Po jakimś czasie
tę upadłą mleczarnię przejął
Mlekpol. Przyjechał wtedy do
Starych Juch prezes Edmund
Borawski. Na zebraniu
w Gminnym ośrodku Kultury,
w którym uczestniczyli nasi
rolnicy, powiedział: „Wasze tereny nadają się tylko i wyłącznie na produkcję mleka. Płacę
dobrze“. Uwierzyliśmy mu. Wybudowałem nową oborę wolnostanowiskową w 2004 r.
jako pierwszy tutaj rolnik. Po
wybudowaniu obory weszliśmy
w kwotowanie produkcji mleka. Raz, że była taka rozdzielność krajowej rezerwy kwoty
mlecznej, kto pierwszy wypro-

dukuje ten pierwszy dostanie
pieniądze. Dwa, że zainwestowałem już duże pieniądze
w oborę i nie starczyło by mi na
zakup dodatkowych krów. Nie
załapałem się, niestety, na krajową rezerwę, dodatkowo zapłaciłem 60 tys. kary za te mleko. Karę spłaciłem i wyszliśmy
na prostą. W maju widziałem

— Tak jest gospodarka
teraz ustawiona, że
tylko duży się liczy
Kazimierz Waszkielewicz

się z prezesem Borawskim. Zachęcił mnie do podwojenia
produkcji. I tak też zamierzam
zrobić. W 2014 lub 2015 r.
będę budował drugą oborę.
A ile tych krów zamierza Pan
mieć?
— Docelowo w granicach
150 sztuk musi iść na dojenie.
Ze 30 – otulina plus te, które
będą zasuszone, więc jakieś
180-200 sztuk. Do tego młodzież ok. 200 sztuk, a więc
łącznie ok. 400 sztuk bydła.
Tak jest gospodarka teraz ustawiona, że tylko duży się liczy.
Z dużym każdy chce gadać.
U dużego jest najlepsze mleko,

bo krowy są pod oceną użytkowości hodowlanej, jest zootechnik, który dba o wszystko.
Stare, zużyte krowy są wykasowywane. Mleko jest co miesiąc od każdej sztuki badane na
komórki somatyczne, białko,
tłuszcz. Uważam, że na Mazurach nie ma innego zysku z rolnictwa, jak tylko z mleka. Synowie próbowali zarobić na
zbożach. Sprzedaliśmy 100 ton
żyta w tym roku, po kosztach
produkcji, także jesteśmy bohaterami narodowymi. Poszło
ono po 400 zł za tonę. Dla porównania w ubiegłym roku
można było zarobić 770 zł za
tonę. W zbożach trzeba sypać
co najmniej te 8,9 ton. Na
Mazurach da się zaledwie 5 ton
posypać. Z jednej krowy można natomiast wycisnąć tak ok.
10 tys. litrów mleka rocznie.
A dziennie ile to będzie?
— Krowa ma 300 dni laktacji w roku, więc musi dać
dziennie w granicach 33 litrów
mleka. My nie doszliśmy jeszcze do takiej dużej wydajności.
Mamy średnią wydajność 7,5
tys. na oborze. Dążymy do
tego, żeby tą wydajność dociągnąć do 10 tys. litrów.
Kto te mleko od Was odbiera?
— Przyjeżdża samochód
z Mlekpolu po mleko, co-

Kazimierz Waszkielewicz z synami Mariuszem i Pawłem w oborze wolnostanowiskowej,
wybudowanej w 2004 r. z pożyczki zaciągniętej w banku Fot. Agnieszka Czarnecka
dziennie. Kiedyś, jak mleczarnia padała, to rowerem do
punktu skupu woziłem 20 litrów. Wspominam te czasy
z uśmiechem na ustach. Tak się
zaczyna biznes.
Jakie dochody są z tego mleka, które produkujecie?
— Cała rodzina się utrzymuje. Syn z żoną, drugi syn, ja
i żona. Koniec z końcem wiążemy. Wszyscy mają chleb i do
chleba. Ciężki to jest kawałek
chleba, bo piątek, śwątek i niedziela trzeba być. Małe gospodarstwa pracują ciężej niż my,
bo u nich nie ma kto kogo zastąpić. U nas inaczej jest. Paweł
zajmuje się głównie produkcją
roślinną. Orze, talerzuje, uprawia pola. Mariusz w stadzie siedzi ze mną, jest zootechni-

kiem tego stada. Wykonuje
sprawy kosmetyczne z krowami. Ja prowadzę całą dokumentacje, odpajam też małe
cielęta.
Jak taki dzień pracy
wygląda?
— Wstajemy o 6 rano. Cały
obrządek gospodarstwa trwa
dwie godziny. Do wozu paszowego wrzucamy kukurydzę,
sianokiszonkę, premiksy,
wszystkie pasze treściwe – to
chłopacy robią. Tereska z pracownikiem doi krowy, ja dbam
o cielęta i obserwuję stado.
Wieczorem tylko doimy krowy.
A w środku dnia robimy sianokiszonki, kosimy trawy, zajmujemy się zbożami.
Dużo Pan musiał zainwestować w ten biznes?

— Tak. Kiedyś grunty chodziły po 1 600 zł za hektar. Kupiłem wtedy ok. 30 ha. Ostatnia cena za jaką zakupiliśmy
ziemię to 30 tys. za hektar.
Nie bał się Pan zaryzykować?
— Żona mnie hamowała, ale
do odważnych świat należy.
Uwierzyłem w pana Borawskiego, prezesa Mlekpolu
w Grajewie. Powiedział „nie
zbankrutujesz”. I nie zbankrutowałem. Musimy teraz budować nową oborę. Brakuje
nam pomieszczenia, w którym ma stanąć młodzież, krowy zasuszone, i gdzie ma się
znaleźć porodówka. W oborze,
którą mamy będą przebywały
tylko krowy produkcyjne.
Dziękuję za rozmowę.
OGŁOSZENIA DROBNE

SKRÓTEM
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Następne wydanie
11 grudnia 2013
Zapraszamy

OD 2 GRUDNIA PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNIE
Z początkiem grudnia rozpoczną się wypłaty dopłat bezpośrednich za rok 2013. Pula
środków przeznaczonych na
ten cel wynosi 19,9 mld zł,
z czego na płatności do końca
roku kalendarzowego przewidziano ok. 3 mld zł. W tym
roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o dopłaty bezpośrednie wnioski złożyło 1 mln 356 tys. rolników – o 3 tys. mniej niż rok
wcześniej. ARiMR będzie wypłacać Jednolitą Płatność Obszarową, która przysługuje
wszystkim rolnikom, którzy po-

siadają co najmniej jednohektarowe gospodarstwo rolne,
złożyli wniosek do Agencji oraz
spełniają konieczne wymogi
unijne. Dopłata do ziemi za
2013 r. wyniesie 830,3 zł do
1 ha. Podstawowa płatność
uzupełniająca do produkcji roślinnej określona została na poziomie 139,39 zł do hektara.
W pierwszej kolejności pieniądze dostaną rolnicy, których
gospodarstwa zostały poszkodowane przez klęski żywiołowe.
SZKODY WYRZĄDZONE
PRZEZ BOBRY
W Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Olszty-

nie do końca roku rolnicy mogą
składać wnioski dotyczące zniszczeń w drzewostanie spowodowanych żerowaniem bobrów.
Przyjmowanie wniosków dotyczących strat wyrządzonych
przez te gryzonie w użytkach

zielonych zostało już zakończone.
Szkody na Warmii i Mazurach
w rolnictwie oszacowano na
3,5 mln zł, z czego do tej pory
rolnicy otrzymali odszkodowań
na kwotę 700 tys. zł.
Oprac. Anna Uranowska

LOSZKI, knury hodowlane, transport GRATIS, 608-59-14-74.
NAWOZY polskie i zagraniczne, Niemieckie
Wapno Granulowane stosowane pogłównie,
Środki Ochrony Roślin. BAZI OLSZTYNEK,
(89)519-14-15, 605-780-852.

REKLAMA

PASZE, Koncentraty Paszowe. BAZI
OLSZTYNEK, (89)519-14-15, 605-780-852.

- HALE UDOJOWE
- DOJARKI PRZEWODOWE
- SCHŁADZALNIKI MLEKA
- WYPOSAŻENIE OBÓR
- PRZEGRODY STANOWISKOWE
- ZAGARNIACZE MLEKA

autoryzowany
dealer

BUDOWNICTWO
•INWENTARSKIE
•MIESZKANIOWE
• PRZEMYSŁOWE
98813ekwe-a -C

GOTÓWKA na dowolny cel. Nawet 7000 zł.
Błyskawicznie, bez ukrytych opłat. Provident
(taryfa wg opłat operatora), 600-400-288.
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Wiele działań, skuteczne efekty Działania promocyjno-informacyjne Agencji Rynku Rolnego

Wysoka jakość
od pola do stołu

O promocji wysokiej jakości
żywności oraz o tym, że
warto edukować nawet
najmłodszych rozmawiamy
z Andrzejem Milkiewiczem,
dyrektorem Oddziału
Terenowego Agencji Rynku
Rolnego w Olsztynie
— Dlaczego dobrej jakości
żywność trzeba promować?
— Nawet najlepszy produkt nie będzie konkurencyjny, jeśli nikt nie będzie
o nim wiedział. Dlatego
nieustannie prowadzimy
działania nad pozyskaniem
nowych rynków zbytu dla
żywności dobrej jakości. Polskie produkty są dziś eksportowane do krajów Unii
Europejskiej, coraz mocniej
są też nimi zainteresowane
kraje Bliskiego i Dalekiego
Wschodu. Coraz szerzej
otwierają się przed nami
rynki prawie z całego świata.
Sektor rolno-spożywczy jest
w Polsce jednym z najmocniejszych filarów krajowej
gospodarki. Szacujemy, że
wartość sprzedaży eksportowej w tym sektorze osiągnie w 2013 roku nawet
19 mld euro.
— Agencja Rynku Rolnego
promuje zdrową, dobrej jakości żywność nie tylko na
rynkach światowych, ale też
w społecznościach lokalnych. To równie ważne?

— Oczywiście, takie oddolne działania przynoszą duże
efekty. Warmia i Mazury to
region, który ma wręcz idealne warunki do produkcji wysokiej jakości żywności.
Mamy też bogatą tradycję
kulinarną, sprawdzone przepisy i regionalne dania, których nie można spróbować
nigdzie indziej. Turyści, odwiedzając nasz region, chętnie sięgają właśnie po takie
unikalne produkty i potrawy.
Aby jednak ta tradycja kulinarna była ciągle żywa, potrzebni są ludzie, którzy o nią
zadbają. Dlatego prowadzimy szkolenia dla uczniów
i nauczycieli szkół o profilu
gastronomicznym. Podnoszenie świadomości uczniów,
którzy po zdobyciu zawodu
pracują w lokalnych restauracjach i zakładach gastronomicznych, to działania
kompleksowe, które już przynoszą efekty.

Na skalę lokalną i z międzynarodowym rozmachem — Agencja Rynku Rolnego
promuje polską żywność na wiele sposobów. Za każdym razem robi to skutecznie,
a na efekty nie trzeba długo czekać. Polskie produkty żywnościowe zaczęły cieszyć
się wielkim zainteresowaniem nawet w krajach, gdzie ludzie nie za bardzo potrafią
lokalizować Polskę na mapie.

P

olska żywność jest
doskonałej jakości
— my o tym wiemy,
jednak konsumenci
w innych krajach niekoniecznie. Dlatego tak istotne są działania promujące
nasz sektor rolno-spożywczy na arenie międzynarodowej. To zadanie dla Agencji Rynku Rolnego, zapisane już w ustawie o ARR.
A zadanie nie jest łatwe.
Na światowych rynkach
rolnych i żywnościowych
panuje obecnie ogromna
konkurencja. Nawet doskonałej jakości produkty
żywnościowe nie mają
szansy się przebić, jeśli nie
są we właściwy sposób promowane.

5 form działań
promocyjnych
Agencja Rynku Rolnego
prowadzi promocję płodów
rolnych i produktów żywnościowych w pięciu formach:
• wspiera działania promocyjne i informacyjne na rynkach wybranych produktów
rolnych i żywnościowych
w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej,
• wspiera działania informacyjne i promocyjne żywności wysokiej jakości w ramach Działania 133 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
• prowadzi działania promocyjne i informacyjne mające na celu popularyzację
smaku regionalnych produk-

tów rolnych i żywnościowych
oraz metod ich wytwarzania,
a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych,
• administruje funduszami
promocji produktów rolnospożywczych,
• wspiera polskich eksporterów żywności w ramach
Branżowego Programu Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych.

Rośnie zainteresowanie
konsumentów
Konsekwencja, zróżnicowane formy promocji i świadomość, że nasza żywność
naprawdę jest doskonała —
to wszystko sprawia, że Agencja Rynku Rolnego działa

skutecznie, zdobywając coraz to nowe rynki zbytu do
sprzedaży polskiej żywności.
Ale nie tylko. Zachęca też
większych i mniejszych producentów i dostawców do
wyjścia poza mały, lokalny
rynek i rozpoczęcia działalności na większą skalę: krajową lub międzynarodową.
Działania promujące żywność sprawiają też, że coraz
więcej konsumentów jest zainteresowanych zdrową, regionalną, naturalną żywnością. W czasach, gdy na naszych stołach królują półprodukty i fast-foody, ważne
jest przekonanie konsumentów do spożywania tradycyjnej żywności o wysokiej jakości.

Przygotowanie stawów rybnych do zimy
Zima jest okresem ciężkim nie
tylko dla człowieka i lądowych
zwierząt stałocieplnych, ale
także dla wodnych organizmów zmiennocieplnych,
w szczególności dla ichtiofauny.
– Zaraz po temperaturze tlen
jest drugim najważniejszym
czynnikiem mającym olbrzymi
wpływ na organizmy wodne –
wyjaśnia Tomasz Kajetan Czarkowski, główny specjalista ds.
Rybactwa oraz Ochrony Środowiska w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie. Do
stawu rybnego tlen może dostawać się na trzy sposoby:
drogą dyfuzji z atmosfery, wytwarzany w procesie fotosyntezy lub z wodą dopływającą. –
Jeśli któraś z tych dróg zostaje zamknięta, bilans tlenowy
może stać się ujemny – ostrzega specjalista.
Pokrywa lodowa powstająca
zimą odcina pierwszą drogę,
natomiast śnieg spadający na
lód może odciąć drogę drugą
przez całkowite zaciemnienie
pokrywy lodowej. Jeśli staw
nie posiada żadnego dopływu
lub dopływ ten w czasie zimy
staje się niedrożny, nie funkcjonuje także trzecia droga.
W takim przypadku najczęściej

dochodzi do wystąpienia przyduchy, która zazwyczaj skutkuje masowymi śnięciami ryb.
– Spadek poziomu tlenu poniżej 3 mg/l powinien być już
sygnałem ostrzegawczym –
uczula Tomasz Kajetan Czarkowski.
Przygotowanie stawów rybnych do zimy powinno odbywać się w sposób jak najbardziej profesjonalny, czyli pod
koniec sezonu wzrostowego
staw powinien zostać spuszczony i odłowiony. Po odłowieniu ryb należy je poddać
czynności tzw. odpijania, czyli umieścić na przepływie świeżej, dobrze natlenionej wody.
Po odłowie należy zdezynfekować wapnem palonym, lub
gaszonym dno stawu, albo
przynajmniej jego najbardziej
newralgiczne miejsca, jak łowisko i rowy.
Po całkowitym osuszeniu stawu warto sprawdzić stan techniczny dna, łowiska, grobli,
doprowadzalników i urządzeń
hydrotechnicznych. Tak przygotowany staw rybny jest gotowy do zimowania. Mróz
działający na dno stawowe dodatkowo je dezynfekuje, wymrażając część patogenów.
Wiosną po ewentualnym na-

Spuszczony, odłowiony i zwapnowany staw może spokojnie czekać do wiosny na nowy sezon
wzrostowy Fot. Tomasz Kajetan Czarkowski
wożeniu, taki staw będzie gotowy do zalania i rozpoczęcia
nowego sezonu hodowlanego.
Ryby, które nie SA przeznaczone do konsumpcji powinny
zimować w specjalnie przygotowanych do tego celu głębszych stawach zwanych zimochowami, lub ewentualnie
w dostosowanych do tego celu
stawach towarowych lub
kroczkowych. Trzeba również
pamiętać o odpowiednim zagęszczeniu obsady zimochowu, tak by ilość ryb nie była
zbyt wielka, przekraczająca
możliwości tlenowe stawu.
– Przyduchy w zasadzie się
nie zwalcza, gdyż jeśli wystąpią

masowe śnięcia jest już za późno na jakiekolwiek czynności
naprawcze, dlatego należy się
skupić na profilaktyce – wyjaśnia specjalista. W stawach,
w których zimujemy ryby, musimy zadbać o odpowiedni poziom tlenu przez całą zimę.
Przydusze zapobiegać można
na cztery sposoby: doprowadzając dopływ świeżej natlenionej wody z zewnątrz, poprawiając lub w ogóle umożliwiając dyfuzję z atmosfery,
ułatwiając działalność fotosyntetyczną roślin i glonów,
wprowadzając sztucznie powietrze, bądź czysty tlen pod
powierzchnię wody.

Przyducha występuje nie
tylko na stawach, ale dotyczy
także naturalnych zbiorników wodnych takich jak jeziora. Jeziora, w których przyducha występuje regularnie,
co kilka lat nazywane są

w nomenklaturze rybackiej
jeziorami przyduchowymi. –
W jeziorach w zasadzie nie
mamy szans na uchronienie
ichtiofauny przed wystąpieniem przyduchy, albo działania takie generowałyby nieproporcjonalnie olbrzymie
koszty – mówi Czarkowski. –
Czasem jedynym wyjściem
jest stosowanie połowów prewencyjnych, lub usuwanie
skutków w postaci śniętych
ryb. Zdarza się, że w takich
zbiornikach zarówno biomasa ryb, jak też proporcje
i skład ichtiofauny są silnie
zaburzone na skutek źle prowadzonej gospodarki rybackiej lub wędkarskiej – wyjaśnia Tomasz Kajetan Czarkowski, główny specjalista
ds. Rybactwa oraz Ochrony
Środowiska WMODR.

REKLAMA

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

ŚRODA 13.11.2013

GAZETA OLSZTYŃSKA

DZIENNIK ELBLĄSKI

AKTUALNOŚCI

rolnicze abc

3r

Niektóre formy promocji żywności
realizowane przez Agencję Rynku Rolnego
Współorganizacja wydarzeń
z „Kalendarza imprez promujących żywność naturalną,
tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińskomazurskiego“
Imprezy kulinarne, których
celem jest promocja i propagowanie wysokiej jakości
żywności oraz tradycji kulinarnych, odbywają się
w ciągu roku w miastach
w całym regionie. „Bohaterem“ każdej imprezy jest inny produkt, który jest mocno zakorzeniony w historii kulinarnej re-

gionu. Są więc imprezy promujące mięso drobiowe,
wieprzowe, placki ziemniaczane i potrawy z ziemniaków,
dziczyznę, grzyby, ryby czy
potrawy z mąki. Podczas każ-

dej z imprez odbywają się
imprezy kulinarne, w których
rywalizują zespoły profesjonalnych kucharzy oraz amatorów sztuki kulinarnej. Przyrządzają dania na bazie lokalnych skłądników i starych
receptur. Jest więc okazja do
podpatrzenia, jak gotują najlepsi, przypomnienia sobie
smaków dzieciństwa czy
spróbowania wysokiej jakości potraw. Agencja Rynku
Rolnego była również fundatorem nagród dla zwycięzców i laureatów w konkurach kulinarnych.

Szkolenia i warsztaty dla
uczniów szkół rolniczych i gastronomicznych, a także
dla profesjonalnych kucharzy,
właścicieli gospodarstw agroturystycznych i nauczycieli
We wrześniu bieżącego roku
Oddział Terenowy Agencji
Rynku Rolnego przeprowadził zajęcia dla uczniów szkół
rolniczych z Dobrocina, Karolewa i Smolajn. Zajęcia
odbyły się na terenie
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Młodzież uczyła się
na temat wartości kulinarnej oraz wykorzystania produktów
wytwarzanych z mięsa oraz
mleka owiec i kóz. Można

było nie tylko posłuchać teoretycznego wykładu, ale też
spróbować kozich i owczych
produktów, a nawet zobaczyć
zwierzęta na żywo. W październiku ARR przeprowadziła natomiast warsztaty dla
rolników — prowadzących
gospodarstwa agroturystyczne na Warmii i Mazurach.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy na temat wykorzystania lokalnych surowców, w tym także wyprodukowanych we własnym
gospodarstwie, do sporządzania regionalnych i tradycyjnych potraw dla turystów.Szkolenia organizowane
przez ARR odbędą się też
w listopadzie i grudniu. Tym
razem są one przeznaczone
dla nauczycieli szkół gastronomicznych, popularyzujące wykorzystanie
dziczyzny w gastronomii. Zajęcia odbędą się
w szkołach w Olsztynie,
Ełku, Elblągu i Szczytnie,
a poprowadzi je dr Grzegorz
Russak.

Udział w XVI Specjalistycznej
Wystawie AGROKOMPLEKS
w Kaliningradzie, organizacja
stoiska na największych w tej
części Europy targach rolnospożywczych
Agencja Rynku Rolnego pojechała na targi w Kaliningradzie jako organizator polskiego stoiska. Zaprezentowały się na nim firmy, które
produkują żywność wysokiej
jakości i chcą rozszerzyć swój
rynek zbytu. Impreza odbyła
się w dniach 24-26 paź-

dziernika. Polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem firm rosyjskich oraz
mieszkańców obwodu kaliningradzkiego. Odbyły się
liczne pokazy kulinarne i degustacje naszych tradycyjnych, wysokiej jakości produktów.
Targi AGROKOMPLEKS
są dla polskich producentów

szansą na powiększenie rynku zbytu, oknem na wschód,
który rozwija się w ogromnym
tempie i na który eksportujemy coraz więcej. To też okazja do nawiązania nowych kontaktów i zapoczątkowania
owocnej współpracy polskorosyjskiej na gruncie produkcji i przetwórstwa żywności.
AGROKOMPLEKS to impreza, na której po prostu
warto się pokazać.

Wsparcie finansowe
z funduszy promocji
żywności i organizacja
pokazów kulinarnych,
degustacji i pełnych
smaku wydarzeń
W weekend na przełomie sierpnia i września odbył się w Olsztynie Festiwal
Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla. Drugiego dnia imprezy Agencja Rynku Rolnego zorganizowała
pokaz kulinarny połączony
z degustacją dziczyzny. O znakomitej kuchni myśliwskiej
opowiadał znawca kulinarny
dr Grzegorz Russak. W czasie,
gdy snuł opowieści o tym, co
jadano w dawnej Polsce,

w wielkich kotłach gotował się
pyszny gulasz z jelenia i bigos
myśliwski. Po swoją porcję
smacznego dania ustawiały
się gigantyczne kolejki, a to
świadczy o tym, że tradycyjna
kuchnia ma swoich miłośników.
Agencja Rynku Rolnego za-

znaczyła też swoją
obecność podczas innych imprez kulinarnych. Udzieliła wsparcia ze środków funduszy promocji artykułów
rolno-spożywczych do
promocji gęsiny (Święto
Gęsi w Biskupcu), wieprzowiny (Święto Wieprzowiny
w Iławie) oraz indyka (Święto Indyka w Ostródzie). Kulinarne wydarzenia cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem. Przybywali na nie tłumnie nie tylko mieszkańcy
miast, ale też turyści. W ten
sposób promocja lokalnej
żywności wychodziła poza
nasz region.
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Trudności w prognozowaniu występowania szkodników

Dłuższa, ciepła jesień i niepew
Podstawowymi uprawami w Polsce są
zboża oraz rzepak. Pomimo, iż uprawia
się formy jare tych gatunków, to znacznie
większy areał zasiewów przypada na
formy ozime. Zarówno zboża ozime jak
i rzepak ozimy są atakowane w okresie
jesiennej wegetacji przez różne organizmy
szkodliwe, w tym również owady.
Grzegorz Pruszyński, IOR – PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Rozwój i szkodliwość, a więc
znaczenie gospodarcze jesiennych szkodników różni
się w zależności od roku, ale
przede wszystkim uzależnioREKLAMA

Agroma Kielce Sp. z o.o.
Oddział Reszel
ul. Racławicka 2
Tel. +48 516 038 479
www.agroma.kielce.pl

Japońska niezawodność
teraz w niższych cenach!
Sprawdź u dilerów nowe,
niższe ceny ciągników Kubota!

Śmietka kapuściana na
rzepaku ozimym – larwa
Fot. Grzegorz Pruszyński

Ploniarka zbożówka
silna jesienią

ne jest od przebiegu warunków pogodowych jesienią.

Liczne występowanie
szkodników
W ostatnich latach przebieg
pogody ulega dynamicznym
znamion i niemal bez przerwy
zaskakuje plantatorów. Gwałtowne zmiany warunków meteorologicznych przyczyniają
się do załamania populacji
niektórych, licznie występujących szkodników, podczas
gdy inne gatunki nagle pojawiają się masowo. Ponadto
na zmiany w występowaniu
i liczebności szkodników mają
wpływ coraz częściej stosowane uproszczenia w uprawie
roli i roślin. Ważnym jest również fakt, że wiele gatunków
szkodników ma predyspozycje
do pojawów gradacyjnych,
tzn. nagłego i licznego występowania co kilka lat. Powyższe
uwarunkowania niemal uniemożliwiają precyzyjne prognozowanie występowania
szkodników.
Obecnie jak i w latach poprzednich obserwuje się długie
ciepłe jesienie. Także zimy przychodzą późno i niekiedy są łagodne. Takie warunki wpływają stymulująco na rozwój
niektórych gatunków owadów.

Coraz więcej śmietki
kapuścianej
W trakcie jesiennej wegetacji rzepak może być atakowany przez kilka gatunków

szkodników, do których należą: pchełki ziemne, chowacz
galasówek, pchełka rzepakowa, gnatarz rzepakowiec,
mszyca kapuściana, miniarka
kapuścianka, śmietka kapuściana a także tantniś krzyżowiaczek. Ponadto w niektóre lata straty gospodarcze
mogą powodować wielożerne
szkodniki glebowe, a przede
wszystkim rolnice.
Największym zagrożeniem
dla upraw rzepaku ozimego
jest śmietka kapuściana, której liczebność od kilku lat systematycznie rośnie. Również
w tym roku na wielu plantacjach śmietka intensywnie
żeruje uszkadzając rośliny
rzepaku.
Śmietka kapuściana to muchówka wielkości około 6
mm, o ciele barwy szarej, pokryte czarnymi szczecinkami. Dorosłe osobniki pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, samice składają po
jednym lub kilka jaj pomiędzy
grudki ziemi wokół roślin lub
bezpośrednio na szyjce korzeniowej. Po około 5 dniach
wylęgają się larwy, beznogie,
robakowate, barwy kremowej, żerują na korzeniu i szyj-

ce korzeniowej. Po 3 do 4 tygodniowym okresie żerowania przepoczwarczają się
w glebie, dając początek następnym pokoleniom. Larwy
można obserwować od kwietnia do późnej jesieni. W ciągu roku mogą się rozwinąć 23 pokolenia.

Zaprawianie nie
zawsze skuteczne
Podstawowym elementem
prawidłowej ochrony rzepaku
ozimego przed jesiennymi
szkodnikami jest zaprawianie materiału siewnego. Należy jednak pamiętać, że zaprawa nie chroni roślin, jeżeli szkodniki występują w nasileniu przekraczającym próg
ekonomicznej szkodliwości
lub gdy ich nalot będzie późny, zwłaszcza podczas długiej
i ciepłej jesieni.
Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania zabiegów nalistnych
należy bezwzględnie pamiętać,
że śmietkę zwalcza się w momencie nalotu muchówek na
plantację zanim samice złożą
jaja. Zwalczanie zabiegami
nalistnymi rozwijających się
na korzeniach larw śmietki
jest znacznie utrudnione i nie

mistrzowska zwrotność
niskie spalanie
imponująca trwałość
i niezawodność

Ploniarka zbożówka – dorosły osobnik
i uszkodzenia w zbożu ozimym
www.traktorykubota.pl
98313otbs-B -S

czasowych zapraw w rzepaku
od dnia 01.12.2013 przez okres
2 lat.

Fot. Grzegorz Pruszyński

daje gwarancji wysokiej skuteczności. Ponadto powstałe
na korzeniach uszkodzenia
wpływają na osłabienie roślin, obniżenie zimotrwałości, a także są bramą wejścia
dla chorób grzybowych, którym sprzyja obecna jesień.
Podstawowym problemem
w zwalczaniu śmietki kapuścianej jest prawidłowe wyznaczenie terminu zwalczania.
W tym celu należy prowadzić
rzetelny monitoring, który pozwoli precyzyjnie określić moment nalotu oraz liczebność
owadów szkodliwych na plantacji. W uprawie rzepaku ozimego podstawową metodą
monitoringu jest metoda żółtych naczyń.

Od 1 grudnia bez
zapraw w rzepaku
Nie można zapomnieć
o zmianach prawnych, które
mogą diametralnie wpłynąć
na ochronę rzepaku ozimego
w okresie jesiennej wegetacji.
Rzepak ozimy jest atakowany
jesienią przez kilka gatunków
szkodników a podstawowym
elementem ochrony młodych
roślin jest zaprawianie nasion. Wszystkie zaprawy zarejestrowane do stosowania
w rzepaku ozimym zawierają
w swoim składzie przynajmniej jedną z trzech substancji
czynnych: imidachlopryd,
klotianidynę i tiametoksam. Na podstawie Rozporządzenia
wykonawczego Komisji
(UE)
nr 485/2013 z dnia
24 maja 2013 r.
zostaje na terenie
całej Unii, a więc
również w Polsce,
wprowadzone ograniczenie w zakresie stosowania tych substancji. Konsekwencją dla plantatorów rzepaku jest brak możliwości stosowania wszystkich dotych-

Natomiast w uprawie zbóż
ozimych obserwuje się
w ostatnich latach wzrost znaczenia ploniarki zbożówki
w okresie jesiennej wegetacji.
Także w tym roku na wielu
plantacjach ploniarka wystąpiła licznie powodując znaczne uszkodzenia.
Ploniarka zbożówka to muchówka długości 2 mm,
o lśniąco-czarnym ciele, czerwonych oczach i brązowo-żółtych odnóżach. Lot pierwszego pokolenia odbywa się od
końca kwietnia do początku
czerwca, natomiast od końca
czerwca do sierpnia występuje pokolenie letnie, a od
sierpnia do końca października pokolenie jesienne. Samice składają pojedynczo od
25 do 35 jaj. Larwy smukłe,
lśniące, białe, do 5 mm, bez

Rozwijające się
w roślinie larwy są
trudno dostępne
dla insektycydów
nóg, z jedną parą czarnych silnych haków gębowych i dwiema małymi brodawkami z tyłu
ciała. Larwy I i II pokolenia
uszkadzają młode zasiewy,
larwy II pokolenia niszczą
również zawiązki ziaren. Larwa uszkadza w zbożach zawsze tylko jeden pęd, jej rozwój trwa od 20 do 30 dni.
U zaatakowanych roślin zaobserwować można we wczesnojesiennych zasiewach żółknięcie i obumieranie liści sercowych, często u podstawy liści objawy zgnilizny; rośliny,
które się nie rozkrzewiły obumierają, a rozkrzewione tworzą zwiększoną liczbę pędów,
które rzadko się wykłaszają.

Zanim samice
złożą jaja
Podobnie jak w przypadku
śmietki kapuścianej również
ploniarkę należy zwalczać
w formie imago zanim samice złożą jaja. Rozwijające się
w roślinie larwy są trudno
dostępne dla insektycydów
a podejmowane próby zwalczania mogą nie dać oczekiwanej skuteczności. Również
w przypadku jesiennych
szkodników zbóż należy pamiętać o rzetelnym monitoringu. Przydatną metodą
mogą być również żółte na-
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wna zima
czynia. Uszkodzenia jakie powodują szkodniki są bramą
wejścia dla sprawców chorób
a obecna jesień w znaczny
sposób sprzyja rozwojowi tych
patogenów.

Od 1 stycznia
Integrowana Ochrona
Należy również pamiętać,
że od 1 stycznia 2014 roku na
terenie całej Unii Europejskiej będzie obowiązywać wymóg prowadzenia ochrony
roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.
Integrowana ochrona roślin to
przede wszystkim wykorzystanie wszystkich dostępnych
metod w zwalczaniu organizmów szkodliwych, w taki sposób aby metody niechemiczne
były stosowane w pierwszej
kolejności. Wymagania integrowanej ochrony roślin są
zawarte w Załączniku III Dyrektywy 2009/128 WE zatytułowanym „Ogólne zasady
integrowanej ochrony roślin”
oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r.
REKLAMA

w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.
U. Rz. z dnia 26 kwietnia
2013 r. poz. 505). Treści obydwu wymienionych dokumentów są bardzo zbieżne,
a w wielu zapisach niemal
identyczne. Zapoznanie się
oraz wdrożenie tych zasad
jest obowiązkiem każdego
plantatora.
Oparcie ochrony roślin o zasady integracji będzie miało
wielkie znaczenie dla przyszłości rolnictwa, jego bezpieczeństwa dla środowiska
i przyszłego konsumenta,
a także uwiarygodnienia produkcji rolnej dla jej odbiorców.
Rzecz jest nie tylko w spełnieniu wymagań narzuconych
przez Unię Europejską, ale
przede wszystkim na budowaniu nowoczesnego, opartego na głębokiej wiedzy i znajomości środowiska rolnictwa,
które ma zabezpieczyć produkcję wysokiej jakości żywności. To również ważny krok
w kierunku ochrony bioróżnorodności oraz dążenia do
zrównoważonego rolnictwa.
61513otbs-a-W
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Rynki rolne

Średnie miesięczne ceny skupu zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2012 i 2013 r.
Infografika Robert Stopa

Przetrzymać spadki cen
Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.p

Dobre zbiory zbóż w tym roku
odnotowane w kraju i na świecie, wpłynęły na wzrost podaży
a w konsekwencji na głęboki
spadek cen w okresie żniw. Przy
niepokojąco niskich notowaniach wielu rolników mających
możliwość magazynowania ziarna, zdecydowało się na przetrzymanie zbiorów u siebie. Przyniosło to widoczny efekt, co dało
stały wzrost cen skupu zbóż
w ostatnich dwóch miesiącach.
W Zintegrowanym Systemie
Rolniczej Informacji Rynkowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny pszenicy konsumpcyjnej na koniec października oscylowały na poziomie 730,83 złotych za tonę.
Oznacza to niewielki wzrost
o 1,54 proc. w porównaniu do
cen z końca września. Cena ta
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jest jednak wciąż dużo niższa
niż cena w 2012 roku, bo aż
o 29,06 proc. Także ceny żyta
konsumpcyjnego od początku
października wrosły o 3,49 proc.
dochodząc do 501,73 zł/t. Wartość ta jest niższa o 36,13 proc.
od cen sprzed roku.

Ceny zbóż rosną powoli
Rozpoczynające się zbiory
ziarna kukurydzy przyniosły
dalszy spadek cen tego zboża.
Notowana na koniec października w skupie cena, wahała
się na poziomie 643,68 zł/t
i jest o 14,36 proc. niższa od
ceny wrześniowej. W odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku aktualna cena kukurydzy paszowej jest niższa aż
o 30,53 proc.
Pozostałe zboża paszowe, dla
których prowadzi się analizy,
odnotowały w skupie wzrosty.
W przypadku jęczmienia od-

notowano zwyżkę ceny
o 5,92 proc., co przełożyło się
na wzrost z686,08 do 729,21 zł/t.
Jest to jednak wartość wciąż
o 16,18 proc. niższa niż przed
rokiem.
Owies podrożał średnio
o 2,68 proc. z 470,70 do
483,64 zł/t. Jest to zaledwie
67,40 proc. ceny uzyskiwanej za
to zboże na przełomie października i listopada 2012 roku.
Również ceny skupu pszenżyta na koniec października
lekko wzrosły z 610,31 do
621,74 zł/t, co stanowi wzrost
o 1,84 proc. Cena podobnie,
jak przy pozostałych gatunkach zbóż, jest także niższa
w porównaniu do analogicznego okresie roku ubiegłego.
Różnica wynosi aż 34,61 proc.
Prognozy ekspertów zajmujących się rynkiem zbóż przewidują dalszy wzrost cen zbóż
na przestrzeni następnych
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dwóch kwartałów. Ich zdaniem będą to jednak wzrosty
bardzo nieznaczne.

Rzepak dalej tanieje
W obrocie nasion rzepaku
w październiku odnotowano
dalszy spadek cen skupu tego
surowca. Na koniec września
cena skupu osiągnęła wartość
1 536 zł/t, co oznacza spadek

rzędu 1,43 proc. W porównaniu z ceną sprzed roku, obecna cena jest niższa 29,36 proc.

Po wzrostach nagły
spadek cen żywca
Zmniejszający się popyt na
wieprzowinę oraz produkcja
tego mięsa wpływają na ceny
żywca wieprzowego w skupie.
Na przestrzeni miesiąca ceny

za mięso wieprzowe ponownie
spadły z 5,79 do 5,69 zł/kg
masy poubojowej ciepłej, co
oznacza spadek o 1,72 proc.
W porównaniu do notowań
sprzed roku, gdy cena wynosiła 5,84 zł/kg masy poubojowej
ciepłej, cena z końca października jest niższa o 2,47 proc.
Po okresie wzrostów w październiku, nastąpiły spadki ce-

WE DWOJE

Panie WE DWOJE NR 28/2013

46-60 LAT
SZATYNKA
(48/176) Samotna, pracująca, nieszukająca przygód, pozna pana miłego, odpowiedzialnego, do lat 60,
z okolic Elbląga.
OPTYMISTKA
Zadbana, o młodym wyglądzie
olsztynianka, poznam pana, który
również tak jak ja pragnie ciepła,
czułości i życia w harmonijnym

związku. Jestem pogodną, niekonfliktową osobą, niezależną finansowo, z własnym M, zmotoryzowana.
DOMATORKA
(60/160/75) Na emeryturze, wdowa,
niepaląca, lubi przyrodę, podróże, spacery, pozna pana mieszkającego na
wsi, prowadzącego zmechanizowane
gospodarstwo, który nie szuka przygód.
Cel – stały związek, na dobre i na złe.

52511otbp-ab-M

tnego, bez nałogów i zobowiązań,
uczciwego. Mile widziany pan zmotoryzowany, z okolic Lubawy, Ostródy.
MIŁA
(66/164/70) Samotna, poznam
pana wolnego, uczciwego, bez nałogów, do lat 75, który poważnie
myśli o życiu. Mieszkam na wsi.
UCZUCIOWA
Zadbana, bez nałogów i zobowiązań,
inteligentna, wykształcona, uczuciowa,
wrażliwa, pogodnego usposobienia,
niekonfliktowa, kochająca przyrodę
i zwierzęta, pozna pana o bogatym
wnętrzu, w wieku po siedemdziesiątce.

własnoręczny podpis

wego, zaradnego, odpowiedzialnego,
na dobre i na złe chwile w życiu.
SAMOTNA
Poznam pana po 60-tce, najchętniej mieszkającego na wsi i posiadającego gospodarstwo rolne.
SZCZUPŁA EMERYTKA
(64/165) Wdowa, bez nałogów, z mieszkaniem, opiekuńcza, o dobrym sercu,
blondynka, poznam pana w wieku do 68
lat, bez nałogów, miłego, opiekuńczego,
o dobrym sercu. Cel – stały związek.
Z RYBNA
(64/165/75) Niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna pana samo-

Powyższe dane do wiadomości redakcji

POWYŻEJ 60 LAT
WRAŻLIWA
Uczciwa, uczuciowa, opiekuńcza, szykowna, samotna, niezależna materialnie i mieszkaniowo, bez żadnych
nałogów i zobowiązań, o wielu zainteresowaniach, poznam uczciwego
pana, o podobnych zaletach. Oczekuję, że będzie niezawodnym przyjacielem, na dalsze lata w jesieni życia.
UCZUCIOWA
Sympatyczna wdowa, zadbana, domatorka, szczera, bez nałogów,
mieszkająca w okolicach Morąga,
pozna pana w wieku do 70 lat, uczci-

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

szczerą, prawdomówną, do lat 58,
chętnie zmotoryzowaną, ale to nie
jest warunek.
RYBY
Pochodzę ze wsi, zawód kierowca,
poznam panią w wieku 55-70 lat.
Cel – przyjaźń lub stały związek.
Z OKOLIC OLSZTYNA
(71/165/80) Niezależny finansowo
i mieszkaniowo, bez nałogów,
pozna miłą panią, uczciwą, bez nałogów, w odpowiednim wieku, niematerialistkę. Cel – stały związek.
WOLNY Z MAZUR
Jestem emerytem, poznam panią
do lat 75. Cel – stały związek.
Z GIŻYCKA
75-letni emeryt, niezależny finansowo, zmotoryzowany, z własnym
M, pragnę poznać panią z okolic Giżycka.

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

wany, pozna samotną panią do lat
58, atrakcyjną, szczupłą, uczciwą,
niematerialistkę, która mieszka
w domu na wsi, w okolicach Elbląga.
ROZWIEDZIONY
Uczuciowy, z własnym M, niekarany,
bez nałogów, opiekuńczy, poznam
panią w wieku do 60 lat, ciepłą,
miłą, niematerialistkę.
ZARADNY
Jestem po sześćdziesiątce, niekarany, bez nałogów, mieszkam na
wsi, poznam panią wolną, samotną, o dobrym sercu, do lat 60,
która zamieszkałaby razem ze
mną.
SZCZERY Z OLSZTYNKA
(63/180/90) Wrażliwy, subtelny, na
rencie, wykształcenie zawodowe
o kierunku mechanika, pozna panią

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

WODNIK
Spokojny, zaradny, samotny, bez rażących nałogów, rozwiedziony,
uczuciowy, opiekuńczy, z własnym
domkiem na wsi, poznam panią.
Pragnę stałego związku opartego
na zaufaniu, miłości i szacunku.
POWYŻEJ 60 LAT
RENCISTA ZE WSI
(61/170/70) Mieszkam w domku na
wsi, poznam panią w swoim wieku,
która tak jak ja lubi ciszę, spokój,
wieś, domatorkę, szczerą, uczciwą,
nie szukającą przygód.
WAGA
Po sześćdziesiątce, poznam panią ze
wsi, posiadającą małe gospodarstwo. Jestem zdrowy, posiadam
duże doświadczenie w rolnictwie.
WYSOKI
Po 60-tce, wdowiec, zmotoryzo-

w „Rolniczym ABC” 11 grudnia 2013 roku.

Nr 28/2013

rowerze i nartach, uczciwy, uczuciowy i wierny, pozna panią
w wieku 40-50 lat, z województwa
warmińsko-mazurskiego.
ZADBANY
(54/179/78) Miły, poznam miłą,
szczupłą panią, o dobrym charakterze, na dalsze lata życia, która chętnie zamieszkałaby ze mną na wsi.
WDOWIEC
Poznam panią do 50 lat, bez zobowiązań, uczciwą, najchętniej z okolic Elbląga. Jestem emerytem i jeszcze pracuję.
WOLNY
(174/85) Poznam panią w wieku 4055 lat, jestem zadbany, niepalący.

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

hasło

PONIŻEJ 30 LAT
MIŁY I CZUŁY
(24/190) Kawaler z Mazur pozna panią
w wieku do 40 lat. Cel – stały związek.
WYSOKI KAWALER
Bez nałogów i zobowiązań, lubię
sport, spacery, poznam pannę do
lat 35. Mogę zmienić miejsce zamieszkania, lubię wieś.
31-45 LAT
KAWALER
Jestem kawalerem po przejściach,
poszukuję nadal swojej drugiej połowy. Jeżeli jesteś samotna – napisz.
46-60 LAT
ROZWIEDZIONY
(50/175) Lubiący spacery, jazdę na

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
28/2013. 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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nowe w skupie żywca wołowego. Odnotowana w Zintegrowanym Systemie Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW
cena wołowiny, osiągnęła na
koniec października poziom
5,88 zł/ kg wagi żywej. W porównaniu z końcem września,
gdy cena wynosiła 5,94 zł/kg
wagi żywej oznacza to spadek
o około 1,05 proc. W skali
roku cena za żywiec wołowy
również spadła o 9,05 proc.
Październik przyniósł istotne
zmiany w cenach skupu żywca
drobiowego. W październiku
ceny żywca brojlerów spadły
o 8,99 proc. z poziomu 3,99 do
3,67 zł/kg wagi żywej. W porównaniu do ceny 3,82 zł/kg
wagi żywej z roku 2012, obecna cena jest niższa o 4,01 proc.
O ile w obrocie brojlerami
kurzymi nie zmienił się trend
i ceny skupu ulegały dalszej,
głębokiej obniżce, to w obrocie
żywcem indyczym nastąpiło
wyhamowanie wzrostów i pojawiły się niewielkie spadki.
Cena skupu mięsa indyczego
w październiku spadła z 6,33
do 6,26 zł/kg wagi żywej, co
oznacza spadek o 1,26 proc.
Jednak w porównaniu do cen
w analogicznym okresie poprzedniego roku, cena ta jest
wciąż aż o 13,09 proc. wyższa.

Stabilnie w skupie jaj
spożywczych
W październiku w obrocie jajami spożywczymi panowała
stabilna, z lekką tendencją do
wzrostów, sytuacja cenowa.
Średnia cena wyniosła
32,48 złotych za 100 sztuk, co
oznacza od września wzrost
o 1,77 proc. Jednak w porównaniu do ubiegłego roku ceny
są niższe o 27,33 proc.
Wzrost cen dotyczy wszystkich kategorii wielkości jaj

DZIENNIK ELBLĄSKI

poza klasą „L”. Spadek w tej
klasie w ostatnim miesiącu
wynosi 0,91 proc., z 33,30 do
33,00 zł/100 szt. W pozostałych kategoriach odnotowano
wzrosty w zakresie od 0,00 do
5,27 proc.

Gorzej w produktach
mleczarskich
W październiku w zakładach
objętych ZSRIR MRiRW zaobserwowano nieznaczne
wzrosty cen za masło konfekcjonowanego oraz pełne mleko w proszku. Masło konfekcjonowane na koniec października w sprzedaży kosztowało 17,40 zł/kg, co w porównaniu do ceny 17,39 zł/kg
z końca września oznacza
wzrost zaledwie o 0,05 proc.
Ceny masła w blokach w tym
samym okresie zmalały z 16,82
do 16,11 zł/kg. Jest to spadek
o 4,39 proc. W odniesieniu
jednak do zeszłego roku ceny
są zdecydowanie wyższe – masła
konfekcjonowanego
o 17,70 proc., a masło w blokach o 19,70 proc.
Również ceny oferowane za
pełne mleko w proszku w październiku podlegały lekkiemu
wzrostowi. Za kg tego mleka
oferowano 15,30 zł, a więc
o 1,20 proc. więcej niż we
wrześniu. Jest to również cena
o 23,83 proc. wyższa od uzyskanej w analogicznym okresie
2012 roku.
Natomiast za odtłuszczone
mleko w proszku płacono na
koniec października mniej niż
miesiąc wcześniej. Uzyskana
cena 12,77 zł/kg, w porównaniu do ceny z końca września
wynoszącej 13,35 zł/kg jest aż
o 4,50 proc. niższa, jednak
w porównaniu do 2012 roku
jest to cały czas cena wyższa
o 15,77 proc.
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Polski rolnik to hodowca
z wiedzą i tradycjami
Dla rolnika najważniejszym
kryterium w hodowli bydła
jest oczywiście zysk. Aby był
on w miarę przyzwoity, trzeba
rozpocząć hodowlę od wysokiej jakości cieląt.
— Cielęta, które rozprowadzamy mają bardzo dobre
przyrosty wagowe, są w dobrej
kondycji zdrowotnej i posiadają pełną dokumentację
wraz ze świadectwem zdrowia
— mówi Barbara Starownik
z firmy Agrostar. — W ofercie
mamy cielęta różnych ras,
w szczególności simentalery,
najlepsze do dalszej hodowli
i zbytu.
Aby przejść przez cały proces hodowli bydła, bez upadków i powikłań chorobowych
w stadzie, trzeba zapewnić
cielętom, od początku, dobre
warunki wzrostu.
— Nie wolno dopuszczać
do przegrzania cieląt, należy
zapewnić im zawsze świeżą
i sucha ściółkę — mówi Barbara Starownik. — Trzeba też
zadbać o dobry program żywieniowy, począwszy od odpajania cieląt mlekiem na bazie serwatki i wprowadzić
karmę dopiero, jak młody byczek zjada jej przynajmniej
pół kilograma dziennie. Na
drodze opasu trzeba pilnować
także biegunki i jeśli się pojawi to natychmiast dostarczyć zwierzętom z piciem
elektrolitów, zawierających

— Cielęta, które rozprowadzamy są w dobrej kondycji zdrowotnej i posiadają pełną dokumentację — zapewnia Barbara Starownik Fot. www.agrostar.info
sód i potas. Jeśli zadbamy
o zdrowy wzrost cieląt, wtedy
przyrost wagowy będzie szybszy i tym samym tańszy. Takie
opasy zyskują już klientów
na terenie Europy. Nasza firma sprzedaje je do dalszej
hodowli do Grecji i Włoch.
W Polsce coraz więcej rolników hoduje bydło ciężkie,
czyli takie, które osiąga wagę
800-900 kg, a czasami nawet
więcej.

— Takie bydło również kupujemy, ponieważ mamy kontrakty z firmami z Włoch, Grecji, Chorwacji i Macedonii,
które odbierają od nas mięso,
wcześniej ubite w Polsce i przygotowanego do wysyłki przez
polski Zakład Ubojowy we
Włodawie — dodaje Barbara
Starownik. — W Polsce są warunki do hodowli dobrego
i zdrowego bydła, a nasi hodowcy to jedni z najlepszych

w Europie, bo z tradycjami
i doświadczeniem. Polska nie
jest jakąś pustynią, która musi
oddać swoje rynki hodowlane,
czy też mięsne zagranicznym
firmom, bo jesteśmy w stanie
to cielątko od małego wyhodować w Polskiej oborze, ubić
i przetworzyć polskimi rękami
i oby jak najdłużej polskimi,
a nasza firma jest w stanie
rozprowadzić go po całej Europie i nie tylko.

REKLAMA

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.

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

Telefon kontaktowy:
+48 517 431 499

woj. lubelskie

Marchew dostępna
jest w ciągłej sprzedaży
w cenie 0,09 zł / kg , tj. 90 zł za tonę.

Kontakt:
tel. (81) 85-23-223 • 602 102 302 • 602 222 789
fax (81) 85-23-612

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach : 7.30 – 15.00

e-mail: agrostar@poczta.onet.pl
85713otbs-b -C

strona WWW: www.agrostar.info
413otwe-a-K
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Pomyśl o właściwym przedplonie

Zakładanie plantacji truskawek
Ze smutkiem przyjęłam widomość o tragicznej śmierci
dr Bogdana Jarocińskiego,
autora tego artykułu. Za zgodą i na prośbę rodziny zmarłego będziemy kontynuować
publikacje materiałów, w których z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem dzielił
się swoją wiedzą z rolnikami.
Bogdan Jarociński był głównym specjalistaą ds. sadownictwa w Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Warszawie,
w Oddziale w Radomiu.
Był znany w kręgach sadowników Mazowsza i nie tylko.
Był wykładowcą i autorem
licznych publikacji.
Będzie mi brakować serdeczności, naszych rozmów
i wsparcia jakie otrzymywałam przez 7 lat naszej współpracy. Anna Uranowska

Terminy zakładania plantacji truskawek są różne i zależą od
warunków atmosferycznych oraz od zaopatrzenia w sadzonki
z plantacji matecznych. Plantacje truskawek należy zakładać
z sadzonek kwalifikowanych, wolnych od nicieni i roztocza
truskawkowego. Zdrowe sadzonki zwiększają plony owoców
truskawek nawet do 50 proc.
Najlepsze i najzdrowsze sadzonki uzyskuje się z młodych, nieowocujących, dobrze wyrośniętych i dokarmionych roślin matecznych.
Sadzonki pochodzące z dwuletnich i starszych roślin matecznych mają znacznie
mniejszą wartość i wydają niskie plony owoców.

Zmianowanie
Jak w wielu innych uprawach należy zwrócić uwagę na
zmianowanie, które daje najlepszą gwarancję, że liczne
choroby i szkodniki truskawek nie wystąpią. Zmianowanie oznacza, że truskawki
mogą być uprawiane po truskawkach, po co najmniej
dwuletniej przerwie. Zapobiega to występowaniu nicieni korzeniowych i glebowych,
grzybów glebowych.
Natomiast zmianowanie nie
przeciwdziała wystąpieniu
czerwonej zgnilizny korzeni,
gdyż grzyb ten żyje w glebie
długo (ok. 8-9 lat). Choroba
rozprzestrzenia się zwłaszcza
na żyznych glebach gliniastych, przejściowo silnie zawilgoconych. Należy również
zwrócić uwagę na przedplon
roślin. Im mniej wspólnych
chorób i szkodników ma dana
roślina z truskawką, tym bardziej nadaje się na przedplon.
Bardzo dobre pod tym względem są wszystkie rośliny krzyżowe, np. rzepak, rzepa oleista, gorczyca.
Nie najlepszy przedplon stanowią zboża, bo dość często
opanowane są przez nicienie
korzeniowe i ziemniaki, na
których rozwijają się choroby
wywoływane przez grzyby glebowe groźne dla roślin następczych.
Zły przedplon stanowią rośliny z rodziny różowatych
np. jabłonie, grusze, maliny.
Na nich rozwijają się nicienie
korzeniowe i czarna zgnilizna,
również groźne dla upraw następczych.

7,2). Nie należy uprawiać truskawek na glebach zasadowych (pH powyżej 7,2). Obniżenie zaś pH gleby poniżej
5,5 znacznie utrudnia prawidłowe odżywianie roślin,
dlatego też wapnowanie kredą węglanową daje pozytywne rezultaty.
Przed sadzeniem roślin należy właściwie przygotować
stanowisko, by stworzyć jak
najlepsze warunki do wzrostu
i plonowania roślin. Można to
osiągnąć ale tylko wtedy, gdy
pobierze się próby gleby dla
określenia w laboratorium

Truskawki mogą być
uprawiane
po truskawkach,
po co najmniej
dwuletniej przerwie
chemicznym jej kwasowości
oraz zasobności w makroi mikropierwiastki i materię
organiczną. Analiza powinna
dotyczyć trzech poziomów:
warstwy próchnicznej, poziomu wymycia i poziomu wmycia składników pokarmowych.
Tylko na podstawie otrzymanych zaleceń nawozowych
można prawidłowo przygo-

tować glebę pod wysadzenie
roślin truskawek, wysiewając
doglebowo nawozy wapniowe,
potasowe, fosforowe, magnezowe i azotowe.

Zaprawianie korzeni
i opryski
Aby stworzyć dobre warunki ukorzeniania się roślin i zapobiec zgniliźnie i verticillium korzeniowemu, korzenie
należy zaprawiać. To wszystko można i powinno się robić.
Jednak rzeczywistość jest inna
– rolnicy nadal nie przykładają uwagi do tych ważnych
spraw. Osiągają przez to małe
plony a plantacje są chore, zaatakowane przez choroby
i szkodniki.
Po wysadzeniu truskawek
należy je zaraz podlać. Zgodnie ze znaną zasadą, nawet
przy opadach deszczu sadzonki należy podlewać.
Wówczas ziemia w obrębie
sadzonek uzyska odpowiednią
wilgotność, a to wpłynie na
lepsze podsiąkanie wody
gruntowej.
Po upływie ok. 2-3 tygodni,
gdy już będzie widać, że sadzonki się przyjęły (wyrasta
nowy liść lub liście) należy
plantację opryskać przed
chwastami. Oprysk wykonuje się na dobrze wilgotną glebę przy jak najniższej tempe-

raturze powietrza i gleby, stosując np. Stomp (w dni pochmurne lub bardzo wcześnie
rano i po zruszeniu gleby – po
zapoznaniu się z instrukcją
stosowania preparatu na opakowaniu). Również po przyjęciu się roślin należy je dokarmić dolistnie, stosując
np. Chelat żelaza forte lub
Chelat żelaza (Mikrovit Fe)
razem z Chelatem miedzi forte lub Chelat miedzi (Mikrolit Cu) i dodając wodny roztwór mocznika z 10 kg na
1000 litrów wody (wcześniej
rozpuszczony) oraz Tytanit.
Dla poprawy wzrostu roślin
można zastosować dolistnie
oprysk Alkalinem potasowym
z krzemem lub Alkalinami
PK 5:25. Dalszy oprysk należy wykonać stosując np. Fos-

tar wraz z wodnym roztworem mocznika i Tytanitu. Jeżeli liście będą jasne (stare
i młode wyrastające) to należy wykonać oprysk, stosując
np. Mikrokomplex lub Siarczan magnezowy.
Tuż przed kwitnieniem truskawek zastosować Alkalin potasowo-borowy z krzemem.
W czasie kwitnienia truskawek, w tych samych terminach, gdy stosuje się preparaty grzybobójcze, można opryskiwać rośliny i kwiaty np. preparatami: Fostar lub Foscalvit
w celu jeszcze lepszego zabezpieczenia kwiatów przed
porażeniem szarą pleśnią.
Natomiast po kwitnieniu
należy stosować na przemian:
Wapnovit lub Stopit bądź
Foscalvit lub Seniphos, a tak-

że Alkalin PK 10:20 oraz Fostar w celu polepszenia jędrności owoców (będą odporne
na szarą pleśń i transport). Jesienią koniecznie należy wykonać oprysk stosując
np. Borvit lub Bormax z Chelatem Cynku (Mikrovitem
Zn) lub Cynko-Bor w 2-3 powtórzeniach wraz z wodnym
roztworem mocznika dla lepszego zawiązania pąków kwiatowych na następny sezon.
Rośliny truskawek będą bardzo wdzięczne za ww. dokarmianie dolistne, przy zastosowaniu makro- i mikropierwiastków od wiosny do jesieni. Już wielu plantatorów
przekonało się o tym, osiągając wysoki jakościowo plon
owoców truskawek.
Bogdan Z. Jarociński

Właściwa gleba
Najlepsze są gleby dostatecznie wilgotne, gliniastopiaszczyste o dobrej strukturze. Rośliny dobrze znoszą
wysoki poziom wody gruntowej (do 60 cm) i od słabo
kwaśnego do obojętnego odczynu gleby (pH 5,6-6,5; 6,6-

W czasie kwitnienia truskawek w tych samych terminach, gdy stosuje się preparaty grzybobójcze, można opryskiwać rośliny i kwiaty Fot. Bogdan Z. Jarociński

