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Czy wiosenna pogoda w zimowe miesiące jest zagrożeniem dla rolnictwa?

Bez zimy? Bez obaw
Od kilku tygodni w mediach pojawiają
się informacje o tym, że rośliny zmylone
wysokimi temperaturami zaczynają
kiełkować i zachowywać się tak, jak na
wiosnę. Widzimy zdjęcia kwitnących
drzew czy znalezione w lesie grzyby. Są
to jednak pojedyncze anomalie, rolnicy
o swoje uprawy na razie martwić się nie
muszą i mogą spać spokojnie.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Ostatni miesiąc, choć typowo zimowy, można uznać za
meteorologicznie nudny. Było
ciepło, temperatury oscylowały w granicach 5-6 stopni
powyżej zera. Sporo słońca,
zero śniegu. Pogoda, choć raczej niezbyt zimowa, to o tej
porze roku w naszych warunkach klimatycznych spotykana coraz częściej. Z roku
na rok zimy są bardziej łagodne, później się zaczynają
i później kończą. Niepokoi to
szczególnie rolników i ogrodników, którzy obawiają się
zarówno ciepłych zim, jak
i nagłych spadków temperatury. Gdy jest za ciepło, rośliny zaczynają zbyt wcześnie
kiełkować. Jeśli potem chwyci przymrozek, taka roślina
nie przeżyje i trzeba będzie
spisać ją na straty. Jest to
problem nie tylko ogrodników
i sadowników, którym zdarzają się kwitnące drzewka
owocowe, ale też rolników,
szczególnie tych, którzy uprawiają rzepak i zboża ozime.
Gdy temperatury są dodatnie,
nie kończą one wegetacji i nie
przygotowują się do zimy.
Gwałtowne obniżenia temperatury są dla nich niebezpieczne.

Dłuższa wegetacja
to większe plony
Specjaliści zapewniają jednak, że rolnicy nie mają powodów do niepokoju. — To
prawda, zima jest dosyć łagodna, ale takie zimy już u nas
w przeszłości bywały — mówi
Henryk Pastuszek, dyrektor
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie.

— Pomimo że w wyniku wysokich jak na zimę temperatur wegetacja lekko ruszyła, są
to jednostkowe przypadki.
Większość upraw zachowuje
się prawidłowo, wszystko jest
pod kontrolą i na razie nie ma
powodu do niepokoju. Jeśli
gdzieś zakwitają drzewa czy
zaczynają wzrastać zboża, należy traktować to jak incydentalne przypadki. Tak się
dzieje szczególnie w miejscach o specyficznym mikroklimacie, którego nie można
porównywać do całego klimatu na danym obszarze. Kilka wzrastających ździebeł
zbóż nie oznacza też, że od
razu ruszy całe pole.

— Pomimo że w
wyniku wysokich jak
na zimę temperatur
wegetacja lekko
ruszyła, są to jednostkowe przypadki.
— mówi Henryk Pastuszek,
dyrektor SDOO
we Wrócikowie

Na południu
to norma
Trzeba pamiętać, że zima,
która przychodzi później,
oznacza dłuższy okres wegetacji roślin, który jest jednym z czynników zwiększa-

Zima, która przychodzi później, oznacza
dłuższy okres wegetacji roślin,
który jest jednym z czynników
zwiększających plon
Fot. Anna Uranowska

jących plon. Warto przyjrzeć się rolnictwu we Francji, Niemczech czy w krajach
na południu Europy. U nich
takie zimy są na porządku
dziennym, a pomimo to
mają dużo wyższe plony niż
polscy rolnicy. Dużo większe
szkody niż brak mrozu wywołują chłodne zachodnie
wiatry, które pojawiają się na
przedwiośniu. Nie trzeba też
martwić się o przesunięcie
pory zimowej. Zima później
się zaczyna i później kończy,
ale rolnicy doskonale dostosują się do nowej sytuacji.
Później zaczynają prace polowe, sieją, sadzą i przeprowadzają zabiegi agrotechniczne.

Dlaczego ciepła zima
niepokoi rolników
Podczas ciepłych zim szybko rosną szczególnie chwasty.
To problem dla tych rolników, którzy zapomnieli lub
zaniechali odchwaszczania
pola na jesieni. Po ciepłej
zimie chwasty na wiosnę
będą dość spore i przed przystąpieniem do jakichkolwiek
prac na polu, trzeba będzie

najpierw zwalczyć te niepotrzebne rośliny. Specjaliści
podkreślają również, że ciepłe zimy mogą pogarszać warunki glebowe — będzie zbyt
sucho. Jest to spowodowane
faktem, że zgromadzona
w ziemi wilgoć jest odprowadzana do wód płynących,
a następnie do morza. Rolnicy powinni więc obawiać
się nie ciepłej zimy, a jej
skutków w postaci wiosennej
suszy.

Mróz zabija bakterie,
śnieg chroni przed
chłodem
Sporym problemem przy
bezmroźnej zimie są choroby
i bakterie porażające rośliny
uprawne. W dodatnich tem-

peraturach mają doskonałe
warunki do namnażania i rozprzestrzeniania. Najlepszym
czynnikiem niszczącym jest
dla nich mróz. Po niezbyt
groźnej zimie rośliny mogą
być osłabione i bardziej narażone na działanie wszelkich czynników chorobotwórczych.
Problemem jest również
brak śniegu, który martwi nie
tylko miłośników sportów zimowych. Pokrywa śnieżna
w ogrodzie czy na polu jest dla
roślin naturalną ochroną
przed mrozami. Co więcej —
jest dla nich doskonałym
źródłem wody. Jeśli śniegu
nie ma, a chwyta spory mróz,
rośliny mają problemy z przetrwaniem.

OGŁOSZENIA DROBNE

MATERIAŁ siewny, Saletra,
Canwil, Saletrosan, Mocznik, Nawozy NPK, Niemieckie Wapno Granulowane
stosowane
pogłównie;
BAZI
OLSZTYNEK,
(89)519-14-15, 605-780852.
LOSZKI, knury hodowlane,
transport GRATIS, 608-5914-74.

PASZE, Koncentraty Paszowe, Skup Zbóż BAZI

OLSZTYNEK, (89)519-1415, 609-040-455.

GOTÓWKA na dowolny cel.
Nawet 7000 zł. Błyskawicznie, bez ukrytych
opłat. Provident (taryfa wg
opłat operatora), 600-400288.

Wystarczy jednak spojrzeć
za okno i posłuchać prognoz pogody, by przekonać
się, że obawy o brak zimy
były nieco przedwczesne.
Podobnie, jak w ubiegłym
roku przyszła po prostu później. Mamy opady śniegu,
lekki mróz i według klimatologów taka pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych tygodni.

GDZIE NAS
SZUKAĆ?
REDAKCJA
I REKLAMA
Anna
Uranowska
tel. 89 539 74 73
fax 89 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl
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Właściwy płodozmian, gleba i nowe odmiany

Kiła kapusty — główny wróg warzyw
W Polsce uprawia się około 20-25 tys. ha kapusty głowiastej,
11 tys. ha kalafiorów oraz 8-10 tys. ha brokułów. Najgroźniejszą
chorobą tych roślin i innych gatunków kapustowatych jest kiła
kapusty. Sprawcą choroby jest grzyb Plasmodiophora brassicae.
Choroba występuje w strefie klimatu umiarkowanego i atakuje
ponad 200 gatunków roślin z tej rodziny.

Odporna na kiłę odmiana kalafiora to Clarina F1 Fot. Syngenta Polska

Kapusta biała Ramkila F1 Fot. Syngenta Polska

dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska, UWM
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W ostatnich latach kiłę kapusty stwierdzono powszechnie w uprawach rzepaku oraz
uważana jest za najgroźniejszą
chorobę kapusty głowiastej
oraz pekińskiej. Grzyb
w pierwszej kolejności atakuje komórki włośnikowe korzeni, a następnie wnika do ich
wnętrza. Porażone komórki
powiększają się i namnażają.
Po kilkunastu dniach od infekcji pojawiają się charakterystyczne guzowate narośla.
Są one początkowo jasne
i twarde, a następnie brunatniejące i rozpadające się. Kiła
kapusty na polu występuje
placowo w postaci żółknących,
następnie czerwieniejących,
a w końcu więdnących roślin.
Porażone komórki korzeni nie
funkcjonują prawidłowo, bowiem nie przewodzą składników pokarmowych i wody, co
prowadzi w przypadku dużego nasilenia choroby do zamierania roślin.
W walce z tą chorobą główną rolę odgrywa: właściwy
płodozmian, wapnowanie
gleb kwaśnych, usuwanie
z pola porażonych korzeni,
uprawa roślin przedplonowych, analiza próbek gleby na
obecność P. brassicae, oraz
zabiegi profilaktyczne typu
chemiczne odkażanie gleby
preparatami np. Altima 500
SC lub środki naturalne ST1
i Ernia, zaprawianie korzeni

rozsady, podlewanie rozsady,
a także uprawa odmian odpornych na patogena.

Podłoże i gleba
Najczęstszym źródłem infekcji jest zakażona gleba na
rozsadniku lub podłoże do
produkcji rozsady. W związku
z tym bardzo często porażenie
kiłą kapusty następuje już
w momencie produkcji rozsady. Może to być rozsadnik,
na którym występują jej zarodniki oraz szklarnia lub tunel. Wielu producentów nie
zmienia stanowisk do produkcji rozsady ani ich nie odkaża przez wiele lat.
Rozwojowi choroby sprzyja
kwaśna gleba (pH poniżej 6,0)
oraz jej wysoka wilgotność
i temperatura (optimum 2225oC). W temperaturze poniżej 15oC infekcja korzeni przebiega bardzo powoli lub do
niej nie dochodzi. W Polsce
choroba występuje na wszystkich typach gleb, a szczególnie
na glebach kwaśnych, pseudobielicowych i torfowych.
Należy także unikać gleb zlewnych, ciężkich, zalewanych
okresowo, gdyż grzyb wytwarza zarodniki, które łatwo rozprzestrzeniają się w wilgotnej
glebie. Mogą one również
przedostawać się do cieków
drenarskich, rowów odwadniających i wraz z wodą transportowane są na duże odległości, porażając inne pola.
Kiłą kapusty zagrożone są
także gleby torfowe (torfy niskie) oraz torfy wysokie, skąd

pozyskiwany jest surowiec do
produkcji substratów torfowych. Na torfowiskach występują liczne chwasty z rodziny
kapustowatych, które są także
roślinami żywicielskimi tego
patogena. W związku z tym zaleca się wapnowanie gleb, których pH wynosi poniżej 6,0
dawką od 2 do 4 ton nawozu
wapniowego w formie tlenkowej lub wodorotlenkowej, ponieważ inne formy wapnia są
mało efektywne.

Zmianowanie
Ważnym czynnikiem w walce z tą chorobą jest prawidłowe zmianowanie, które
zmniejsza nie tylko ryzyko
porażenia kiłą kapusty, ale
także innymi chorobami grzybowymi takimi jak zgorzele
siewek, czerń krzyżowych,
szara pleśń, czy też mączniak
rzekomy. Na glebach zakażonych grzybem Plasmodiophora brassicae nie należy
uprawiać warzyw kapustnych
i innych roślin krzyżowych
(np. gorczycy, rzepaku) przez
okres, co najmniej 4 lat. Na
stanowiskach, gdzie występowała choroba, zaleca się
przez 4-5 lat uprawiać następujące rośliny przedplonowe,
które posiadają naturalne
właściwości wyniszczania zarodników grzyba w glebie:
por, pomidor, fasola, ogórki,
owies, gryka lub rośliny aromatyczne (mięta). Wskazane jest również roczne utrzymywanie gleby w czarnym
ugorze.

Kapusta biała Kilaton F1 — odmiana szczególnie przydatna do przechowywania
Fot. Syngenta Polska
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kapustnych
Dobór odmian
Oprócz zastosowania prawidłowego zmianowania
ważny jest również dobór
odmian odpornych na kiłę
kapusty, szczególnie dotyczy to kapusty głowiastej
białej i kalafiora oraz pierwszej na rynku odmiany brokułu. Genetyczna odporność
na chorobę jest bardzo skutecznym
rozwiązaniem
w walce z nią. Należy jednak
pamiętać, że odmianom tym
należy zapewnić optymalne
warunki uprawy, tak jak
standardowym. Sadzenie takich roślin na polach zainfekowanych pozwala na
uzyskanie plonu porównywalnego, z tym jaki otrzymamy z pól niezainfekowanych. Ponadto uprawiając
odmianę odporną na terenie
wolnym od patogena, zbiory
mogą być wyższe. Na przykład uprawiając odmianę
kapusty głowiastej białej
Ramkila F1 można uzyskać
plon o 7 proc. większy w porównaniu z odmianą Ramco F1,
nieposiadającą genu odporności. Poza tym Ramkila F1 na-

leży do odmian wysoko plonujących, nadających się do
kwaszenia, o cienkiej blaszce liściowej, wysokiej zawartości suchej masy, doskonałym smaku, krótkim
głąbie i co najważniejsze wysokim plonie.
Zalecane do uprawy inne odmiany przemysłowe z genem
odporności to: Kilaton F1 —
szczególnie przydatna do przechowywania, a na świeży rynek Kilazol F1 — odmiana
przeznaczona na świeży rynek
i do supermarketów, nadaje
się do bardzo długiego przechowania, o główkach okrągłych, doskonałej strukturze
wewnętrznej, Kilherb F1 i Tekila F1. Dwie ostatnie oraz Kilajack F1 są odporne również
na fuzariozę.
Odporne na kiłę odmiany
kalafiora to: Clapton F1, którego rośliny wyróżniają się
bardzo dobrym okrywaniem
róż o drobnej strukturze, ścisłej i śnieżnobiałej barwie
oraz Clarina F1 odmiana o doskonałym kryciu liśćmi róż
i dająca doskonałej jakości
duży plon. Ponadto odmiana

W ostatnich latach kiłę kapusty stwierdzono powszechnie w uprawach rzepaku oraz uważana jest za najgroźniejszą chorobę
kapusty głowiastej oraz pekińskiej – kiła kapusty na rzepaku, cztery porażone rośliny Fot. Tomasz P. Kurowski
Claforsa F1, dzięki silnemu
wigorowi roślin wspomaga walkę z kiłą kapusty,
róże są dobrze okryte a liść

niełamiący się podczas
zbioru.
Absolutną nowością jest
pierwsza odmiana brokułu

kiłoodpornego Monclano F1.
Wysokiej jakości róże, o drobnym pączku i wysokim plonie
handlowym znajdą zastoso-

wanie na świeży rynek i dla
przetwórstwa. Odmiana polecana szczególnie na zbiór jesienny od połowy września.

REKLAMA

481913otbr-a -C

4r

GAZETA OLSZTYŃSKA

ŚRODA 15.01.2014

DZIENNIK ELBLĄSKI

PRODUKCJA ROŚLINNA

rolnicze abc
Jak pomóc roślinom, gdy ich wzrost i rozwój są zaburzone?

Biostymulatory
Obecnie stosowane technologie produkcji rzepaku koncentrują
się z jednej strony na zapewnieniu jak największego
plonowania tego wymagającego i kapryśnego gatunku,
a z drugiej na redukowaniu poziomu zużycia nawozów i paliwa
czy racjonalniejszego zarządzania środkami ochrony roślin.
Włączenie biostymulatorów, względnie nowych preparatów do
technologii produkcji rzepaku może przyczyniać się do
zwiększenia potencjału produkcyjnego tego gatunku.
to ważne, ponieważ niezależnie
od poziomu zaawansowania
technologicznego rzepak, jak
większość roślin uprawnych,
jest wrażliwy na abiotyczne
i biotyczne czynniki środowiskowe, które w sposób dojmujący mogą ograniczać wielkość zbieranego plonu. Dlatego postęp technologiczny
w uprawie rzepaku powinien
uwzględniać polepszanie warunków uprawy, m.in. przez
przeciwdziałanie lub ograniczanie występowania czynników stresowych. W rezultacie
stworzy to możliwość zwiększenia efektywności gospodarowania.

Czym jest stres
dla roślin?

Rośliny rzepaku, u których wystąpił stres herbicydowy — widoczne białe przebarwienia
(u góry), zregenerowane rośliny po zastosowaniu trzy tygodnie wcześniej biostymulatora
Asahi SL (u dołu) Fot. Marcin Jarocki
dr inż. Marcin Jarocki
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Powszechnie wiadomo, że na
plonowanie rzepaku wpływają zarówno czynniki siedliskowe jak i agrotechniczne, toteż
wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmian jest

skomplikowane i jak wskazuje wielu badaczy — wymaga
wysokiej kompleksowości technologii produkcji. Przez pojęcie kompleksowości należy rozumieć wykonanie wszystkich
zaplanowanych zgodnie z najnowszą wiedzą ilościowych
i jakościowych elementów pro-

cesu technologicznego, wpływających na wolumen i jakość
produktu finalnego. Podporządkowanie produkcji ustalonej technologii musi
uwzględniać również zapewnienie rozwijającym się roślinom jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju. Jest

Rolnictwo, a w szczególności
polowa produkcja roślinna
znajduje się nieustannie pod
presją warunków meteorologicznych. Podczas całego okresu wegetacyjnego często zdarza
się, że poszczególne czynniki
pogodowe lub agrotechniczne
mogą działać na rośliny w takim nasileniu, że powodują
zaburzenia w ich wzroście
i rozwoju. Zjawisko to określa
się mianem stresu, podczas
którego następują zmiany
w funkcji organizmu w odpowiedzi na czynnik stresowy.
Abiotyczny lub biotyczny czynnik środowiska ograniczający
procesy życiowe organizmów

REKLAMA

EKSTRA PLON
Nourivit i Nourivit Plus
środek dolistny bogaty w wapń i magnez oraz mieszaninę bakterii kwasu
mlekowego, drożdży i bakterii fotosyntetycznych.

roślinnych nazywany jest natomiast czynnikiem stresowym — stresorem. W warunkach naturalnych na rośliny
uprawne może oddziaływać
szerokie spektrum czynników
stresowych. Do abiotycznych
najczęściej należą niska lub
wysoka temperatura, deficyt
lub nadmiar wody, zbyt duże
promieniowanie słoneczne,
a także uszkodzenia chemiczne i mechaniczne czy zanieczyszczenia gazowe. W grupie biotycznych czynników
stresowych wyróżniamy wirusy, bakterie, grzyby, nicienie,
owady.
Właśnie dlatego, że plonowanie rzepaku ozimego jest
w dużym stopniu warunkowane czynnikami środowiska,
to szczególnie silny wpływ na
przebieg wzrostu i rozwoju roślin rzepaku wywierają niewątpliwie warunki hydro-termiczne w ciągu całego okresu
wegetacji. Szczególnie warunki meteorologiczne w ciągu
miesięcy zimowych i na przedwiośniu, a w szczególności wahania dobowe temperatur
i grubość okrywy śnieżnej
w tym czasie wyraźnie rzutują
na przezimowanie roślin. Do
czynników szczególnie zakłócających wzrost i rozwój roślin
rzepaku, a tym samym wpływających na zmniejszenie plonowania rzepaku należą
w okresie jesiennym: niedobór
opadów i niekorzystny ich rozkład oraz niska wilgotność
względna powietrza. Często
również w tym okresie zastosowane herbicydy mogą ujemnie oddziaływać na rośliny,
doprowadzając do powstania
białych, koncentrycznych plam
czy przebarwień.

Trudności
w przezimowaniu

Korzyści: •Bardziej odporne i przystosowane rośliny
•Wyższa jakość plonu •Lepsze przechowywanie
•Wyższe plony dzięki lepszemu pobieraniu i wykorzystaniu
składników pokarmowych z gleby •Zmniejszenie
zapotrzebowania na wodę (wyższa odporność na suszę)
•Skrócony okres wegetacji
•Brak negatywnego wpływu na wody gruntowe

Większy zysk nawet o 1000 zł z hektara
KONTAKT: www.ekologicznerolnictwo.pl, tel. 89 651-29-26
13514otbr-a-M

Nie ulega natomiast wątpliwości, że najbardziej stresującym okresem w rozwoju rzepaku ozimego jest okres zimy.
Podczas spoczynku zimowego
najgroźniejsza jest niska temperatura powietrza, która
w połączeniu z brakiem okrywy śnieżnej może prowadzić do
całkowitego zniszczenia roślin
przez wymarznięcie. Groźne

w tym okresie mogą być również wysmalające wiatry (prowadzące do wysuszenia roślin) czy ruchy górnej warstwy
gleby, prowadzące z kolei do
wypierania roślin. Na plantacjach o nieuregulowanych stosunkach wodno-powietrznych
w glebie może dochodzić do
wymakania roślin, spowodowanego brakiem dostępu tlenu do roślin (zastoiska wodne).
Niekorzystny wpływ niskiej
temperatury na rośliny rzepaku uwidacznia się szczególnie
na przedwiośniu, gdyż następuje wtedy rozhartowywanie
tkanek roślin. Jeżeli następują wówczas na przemian okresy odwilży i mrozu, w połączeniu z dużą różnicą temperatur
pomiędzy dniem a nocą, nieuchronnym staje się wówczas
wymarzanie roślin.

Gdy kwitnie
i dojrzewa
Okres wegetacji wiosennoletniej nie jest niestety wolny
od zjawisk degradujących żywotność rzepaku. Na pierwszym miejscu należy tu wyartykułować późne przymrozki
wiosenne mogące wystąpić nawet w maju, a więc podczas
pełnego kwitnienia roślin. Następnie okresy bezopadowe,
które wywołują bardzo dotkliwy stres u roślin rzepaku,
szczególnie bezpośrednio przed
i w trakcie kwitnienia.

Dzięki dwukrotnemu
zastosowaniu biostymulatora osiągnięto
wzrost plonu
o 5 do 8 proc.
Do zjawisk niekorzystnych
zaliczamy również ulewne
deszcze, gwałtowne wiatry czy
również bardzo wysoką temperaturę, zwłaszcza podczas
kwitnienia i wiązania łuszczyn, która skraca trwanie tej
fazy i zmniejsza zapylenie przez
pszczoły. Rzepak jest także
bardzo wrażliwy na opady gradu i to już od początku kwitnienia do dojrzałości pełnej.
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w uprawie rzepaku ozimego
Późniejsze gradobicia bardzo
często niszczą całkowicie plantację rzepaku. Jeżeli jednak
wystąpią wcześniej, to rośliny
mogą w pewnym stopniu zregenerować się po takich uszkodzeniach, nigdy jednak w stopniu całkowitym, a najczęściej
słabym.

Stres
herbicydowy
Nie należy zapominać także
o sytuacjach stresowych mogących wystąpić jako konsekwencja stosowania obligatoryjnych zabiegów agrotechnicznych, czyli nawożenia, czy
stosowania środków ochrony
roślin (np. wiosenne stosowanie herbicydów). Prawidłowe
wykonywanie poszczególnych
operacji technologicznych zazwyczaj zmniejsza do minimum ryzyko wystąpienia zjawiska stresu u roślin, jednak
nadal może one mieć miejsce.
Zbyt duża koncentracja składników pokarmowych lub niektóre substancje aktywne środków ochrony roślin mogą powodować zmiany fenotypowe
lub zaburzać procesy fizjologiczne.

Zwiększyć siły witalne
roślin
Zjawiska powodujące stres
u roślin są dla plantatorów
niemal nie do uniknięcia, toteż
od dawna poszukiwano metod
skutecznego niwelowania ich
negatywnych skutków. To
prawda, że rośliny wykształciły naturalne procesy obronne
(m. in. utrzymanie równowagi osmotycznej, ochrona struktury białek, detoksykacja, regulacja aparatów szparkowych), ale wobec intensyfikacji technologii produkcji czy
zbyt dużego nasilenia czynników stresowych są one niewystarczające. W takich sytuacjach producenci mogą stosować biostymulatory. Są to preparaty należące do środków
ochrony roślin, jednak stanowią odrębną grupę związków
chemicznych, różniących się
od typowych pestycydów. Są to
związki organiczne, które
wpływają na biochemiczne,
fizjologiczne i morfologiczne
procesy roślinne. Biostymulatory mogą być preparatami
jedno- lub wieloskładnikowymi, a jedna z ich definicji sugeruje, że po zastosowaniu
w typowych dla siebie formulacjach powinny modyfikować
procesy fizjologiczne roślin
w sposób dostarczający potencjalnych korzyści.
Wśród biostymulatorów stosowanych w uprawie rzepaku
niesłabnącą popularnością cie-

szy się preparat Asahi SL.
W swoim składzie zawiera trzy
substancje aktywne z grupy
pochodnych nitrofenoli: paranitrofenolan sodu, orto-nitrofenolan sodu oraz 5-nitrogwajakolan sodu, występujących
również naturalnie w roślinach. Powszechnie uważa się,
że działanie biostymulatorów
prowadzi do zwiększenia „sił
witalnych” roślin, dzięki którym roślina może znacznie łatwiej poradzić sobie w sytuacjach stresowych, a jeżeli one
nie wystąpią to mechanizm
działania tych preparatów
przyczyni się i tak do zwiększenia potencjału plonotwórczego gatunku.

Ponadto skuteczność ich
działania uzależniona jest od
wielu czynników. Do najważniejszych należą ogólna kondycja roślin, stopień uszkodzenia komórek i tkanek roślinnych oraz stopień natężenia czynnika stresowego. Nie
ulega też wątpliwości, że efektywne technologie produkcji
rzepaku powinny być ukie-

runkowane na ograniczanie
strat plonu powodowanych
przez choroby, szkodniki,
chwasty czy również straty
wynikające z abiotycznych
i biotycznych stresów. Wydaje się więc, że biostymulatory
mogą stanowić cenną broń
w redukowaniu negatywnych
skutków czynników stresowych oddziaływujących na ro-

śliny z jednej strony, z drugiej
zaś przyczyniać się do zwiększenia efektywności stosowanych w praktyce rolniczej
technologii.
Jako, że aplikacja tych preparatów daje zwyżkę plonów
w ilościach kilkuprocentowych
(chociaż mogą to być wartości
oscylujące nawet w okolicach
20 proc.), decyzję o ich zasto-

sowaniu powinien podjąć sam
producent. Prawidłowa diagnostyka i fachowy monitoring
plantacji rzepaku, w ciągu całego okresu wegetacyjnego,
pozwoli przeciwdziałać występującym zagrożeniom i umożliwi zaplanowanie zabiegów
technologicznych zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
Literatura u autora

REKLAMA

Naukowcy
sprawdzili
Badania nad mechanizmem
działania preparatu Asahi SL
wykazały, że wpływa on na intensywność
fotosyntezy
i zwiększoną zawartość chlorofilu w liściach, co wpływa
bezpośrednio na produkcję
biomasy i plonu roślin. Zaobserwowano również zwiększony wzrost systemu korzeniowego, co w praktyce oznacza zwiększoną tolerancję na
stres suszy. Generalnie rośliny
po zastosowaniu biostymulatora odznaczają się większym
wigorem, ich rozwój wegetatywny i generatywny jest bujniejszy, rośliny są wyższe i posiadają dłuższe kwiatostany.
Badania przeprowadzone
przez olsztyńskich naukowców wykazały, że wiosenne zastosowanie biostymulatora
Asahi SL na rośliny rzepaku,
sprzyjało wzrostowi liczby łuszczyn na roślinie, które dodatkowo zawierały więcej nasion.
W agroekologicznych warunkach Warmii i Mazur, w intensywnej technologii produkcji rzepaku, dzięki dwukrotnemu zastosowaniu biostymulatora osiągnięto wzrost
plonu nasion o 220-370 kg/ha
tj. od 5 do 8 proc. więcej, niż na
obiektach kontrolnych (bez
stymulacji).

Zredukuje
a nie wykluczy
Jakkolwiek korzystne działanie biostymulatorów zostało
potwierdzone licznymi doświadczeniami, to nie należy
spodziewać się, że ich stosowanie w sposób samoistny rozwiąże wszystkie problemy
agrotechniczne. Warto pamiętać, że biostymulatory nie
zastąpią plonotwórczych i plonochronnych czynników produkcji. Nie zastąpią uprawy
roli, nawożenia czy zabiegów
typowo ochroniarskich.
11214otbr-a-M
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Projekt działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych

W PROW więcej dla środowiska
Ustalenia Unii Europejskiej co do celów,
zasad i finansowania Wspólnej Polityki
Rolnej zostały zatwierdzone. Budżet na
lata 2014-2020 wyniesie 420 mld euro,
w tym na wsparcie rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to
107,3 mld euro.
Maria Jankowska, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

20 grudnia ubiegłego roku
w dzienniku urzędowym UE
opublikowano rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1305/2013 w sprawie

wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie
Rady
(WE)
nr 1698/2005. Dokument ten
określa cele polityki w zakresie

rozwoju obszarów wiejskich
do 2020 roku, które obejmą:
— wspieranie konkurencyjności rolnictwa,
— zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami
naturalnymi oraz działania
w dziedzinie klimatu,
— osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego
wiejskich gospodarek i społeczności, w tym tworzenie
i utrzymywanie miejsc pracy,
Dokument wyznacza także
nowe priorytety dla rozwoju
obszarów wiejskich (tabela).

II filar zostanie przeznaczone 10,9 mld euro.
EFRROW działa w państwach członkowskich przez
programy rozwoju obszarów
wiejskich, które wdrażają
strategie priorytetów unijnych wyszczególnionych w katalogu działań. W polityce
utrzymano dotychczasowe podejście dające państwom
członkowskim pewną autonomię w kształtowaniu krajowych programów rozwoju
obszarów wiejskich.

Aktywny rolnik
Polski kawałek tortu
W latach 2014-2020 budżet WPR dla Polski wyniesie 32,1 mld euro, z czego na

Istotnym elementem reformy
są działania środowiskowoklimatyczne. Na poszerzenie
ich zakresu państwa człon-

kowskie obowiązane są przeznaczyć minimum 30 proc.
swoich środków z EFRROW,
który obejmuje: rolnictwo ekologiczne, działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne,
wsparcie dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami, inwestycje w środki
trwałe o pozytywnych efektach środowiskowo-klimatycznych oraz grupę działań
leśnych.
Do roku 2018 państwa
członkowskie zobowiązane są
do wyznaczenia obszarów
o ograniczeniach naturalnych
(obecnie ONW) w oparciu
o 8 nowych kryteriów biofizycznych.

Niektóre działania II filara,
zgodnie z definicją stosowaną
dla płatności bezpośrednich,
ukierunkowane będą wyłącznie
na tzw. aktywnych rolników.
Dotyczy to: rolnictwa ekologicznego, wsparcia dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi
ograniczeniami, płatności dla
młodego rolnika, płatności
w ramach systemów jakości
żywności, płatności w ramach
zarządzania ryzykiem oraz
działania dotyczące dobrostanu zwierząt. Przy czym w ramach wsparcia dla młodych
rolników umożliwiono uzyskanie statusu aktywnego rolnika w ciągu 18 miesięcy od
podjęcia działalności.

P R O J E K T P R O W — D Z I A Ł A N I E R O L N O Ś R O D O W I S K O W O - K L I M AT Y C Z N E ( P R I O R Y T E T 4 )
Działanie to ma na celu zachowanie oraz propagowanie niezbędnych zmian
w praktykach rolnych, które
stanowią pozytywny wkład
w środowisko i klimat. Jego
włączenie do programów rozwoju obszarów wiejskich jest
obowiązkowe na poziomie
krajowym. W ramach tego
działania promowane będą
praktyki rolnicze sprzyjające
zachowaniu różnorodności
biologicznej, krajobrazu oraz
walorów środowiska naturalnego, w szczególności jakości
gleb i wód.
Z płatności tych będzie
mógł skorzystać tzw. rolnik
aktywny, który zobowiąże
się do realizacji programu
przez okres 5 lat, przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego
gospodarstwa oraz wymagań wynikających z poszczególnych pakietów. Planuje się, że działanie to będzie obejmować 7 pakietów:
1. Rolnictwo zrównoważone.
2. Ochrona gleb i wód.
3. Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie.
4. Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
5. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
6. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
7. Strefy buforowe i miedze
śródpolne.
Pakiet 1. Rolnictwo
zrównoważone
Celem pakietu jest promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania i zapobieganie ubytkowi sub-

stancji organicznej z gleby.
Planowane wymogi to: objęcie pakietem całego gospodarstwa, coroczne opracowanie planu nawozowego
w oparciu o aktualną analizę
gleby, obowiązek posiadania
na gruntach ornych co najmniej 4 roślin uprawnych,
przy czym powierzchnia największej uprawy nie powinna
przekraczać 60 proc. gruntów
ornych, ograniczenie dawek
nawozów azotowych do
150 kg N/ha/rok gruntu ornego i 120 kg N/ha/rok na
trwałych użytkach zielonych
oraz obowiązek utrzymania
zrównoważonego bilansu glebowej materii organicznej.
Planuje się, że płatność będzie
przyznawana maksymalnie
do 20 ha gruntów ornych
w wysokości 100 proc. stawki podstawowej.
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód
Celem tego pakietu jest zapobieganie zanieczyszczeniom
wód oraz erozji gleb. Pakiet
realizowany będzie poprzez
stosowanie praktyk agrotechnicznych polegających na
utrzymywaniu roślinności na
gruntach ornych, w formie
zasiewu jednogatunkowego
lub mieszanki kilku gatunków
w okresie zimowym. Do praktyk tych zalicza się stosowanie:
wsiewki poplonowej, międzyplonu ozimego lub ścierniskowego. Płatności w ramach tego pakietu będą podlegać degresywności (red.
zmniejszanie nakładów finansowych). 100 proc. stawki podstawowej będzie przyznawana za powierzchnię do
10 ha i 50 proc. stawki podstawowej za powierzchnię od
10 do 20 ha. Planuje się, że obszarem wdrażania będą tere-

ny zagrożone erozją wodną
i wietrzną, oraz obszary problemowe o niskiej zawartości
próchnicy.
Pakiet 3. Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych roślin
w rolnictwie
Celem pakietu jest zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych. Skierowany
jest do rolników, którzy czynnie uczestniczą w ochronie
i doskonaleniu lokalnych
tzn. miejscowych lub starych,
zaniechanych w uprawach
odmian gatunków roślin
uprawnych, a także gatunków roślin uprawnych obecnie a zagrożonych erozją genetyczną. Pakiet daje możliwość utrzymywania istniejących zasobów genowych roślin
uprawnych in situ. Planuje
się, że będzie się składał z czterech wariantów.
Wariant 3.1. Produkcja lokalnych odmian roślin uprawnych. Polega on ochronie roślin
in situ, czyli zachowaniu populacji starych odmian i gatunków w ich naturalnym otoczeniu. W takich warunkach,
które pozwoliły na wykształcenie się ich specyficznych
własnościowości i przez stosowanie tradycyjnego sposobu
uprawy, który doprowadził do
wyodrębnienia unikalnych
cech. Dotyczyć to będzie gatunków, których lista zostanie
określona w rozporządzeniu
albo odmian regionalnych lub
amatorskich gatunków zarejestrowanych w Krajowym
Rejestrze. Planuje się, że płatności będą przyznawane maksymalnie do powierzchni 5 ha
poszczególnych gatunków.
Wariant 3.2. Wytwarzanie
w gospodarstwach rolnych

nasion roślin uprawnych istotnych dla zachowania różnorodności biologicznej. Gatunki i odmiany, a także

wspierana powierzchnia jak
w wariancie 3.1. Wytwarzane
nasiona powinny spełniać
określone wymagania jako-

ściowe. Maksymalna powierzchnia dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych — 5 ha na gospodarstwo.

Powstający obecnie w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 wersja z 26 lipca 2013 r zakłada następujące działania w ramach
poszczególnych priorytetów.
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WE DWOJE

D

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

i klimatu
Wariant 3.3. Utrzymywanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych. Celem jest zachowanie dawnych
odmian roślin sadowniczych,
środowiska życia wielu organizmów, tradycyjnego sposobu uprawy i charakterystycznego elementu krajobrazu
wiejskiego.
Wariant 3.4. Reintrodukcja
starych odmian drzew owocowych. Wariant polega na
odtwarzaniu starych sadów
jako charakterystycznego
elementu krajobrazu wiejskiego, a także środowiska
życia wielu organizmów. Zakładane sady powinny składać się z co najmniej 10 odmian drzewek szczepionych
na podkładkach wysoko rosnących i być prowadzone
metodami tradycyjnymi, zaś
powierzchnia bezpośrednio
zajęta pod sad — nie mniejsza niż 0,1 ha i nie większa
niż 1ha. Planuje się wprowadzenie obowiązku zachowania sadu co najmniej
przez okres kolejnych 5 lat
od uzyskania ostatniej płatności.
Pakiet 4. Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt
w rolnictwie
Zachowanie rodzimych ras
zwierząt poprzez wspieranie
i utrzymanie hodowli lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych
wyginięciem, wpisanych do
księgi hodowlanej oraz objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Planuje się, że w ramach programu
wspierane będą jak w latach
poprzednich: 4 rasy bydła
(polska czerwona, białogrzbieta, polska czarno-biała
i polska czerwono-biała, 7 ras
koni (konik polski, koń huculski, koń małopolski, koń
śląski, koń wielkopolski, koń
zimnokrwisty w typie sokólskim, koń zimnokrwisty w typie sztumskim), 3 rasy świń
(puławska, złotnicka biała
i złotnicka pstra), 16 ras owiec
w tym 2 dodatkowo od nowego PROW (polska owca
górska odmiany barwnej,
wrzosówka, świniarka, owca
olkuska, merynos odmiany
barwnej, polska owca nizinna
odmiany uhruskiej, owca
wielkopolska, polska owca
nizinna odmiany żelaźnieńskiej, korideil, owca kamieniecka, owca pomorska, merynos polski w starym typie,
cakiel podhalański, polska
owca pogórza, czarnogłówka). W nowym programie
rolnośrodowiskowo-klima-

tycznym w ramach pakietu 4
wspierany będzie nowy gatunek — koza (koza karpacka).
Pakiet 5. Cenne siedliska i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach
Natura 2000
Ma na celu utrzymanie bądź
przywrócenie właściwego stanu cennych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura
2000 i polega na ograniczeniu
nawożenia, ilości i terminów
wykonywanych pokosów lub
intensywności wypasów na
trwałych użytkach zielonych.
Pakiet podzielony będzie na 7
wariantów:
Wariant 5.1 Ochrona siedlisk
lęgowych ptaków z czterema
podwariantami: rycykowym,
wodniczkowym, dubeltowym
oraz ekstensywne użytkowanie TUZ na Obszarach Specjalnej Ochrony.
Wariant 5.2 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
Wariant 5.3 Zalewowe łąki
selernicowe i słonorośla
Wariant 5.4 Murawy
Wariant 5.5 Półnaturalne
łąki wilgotne
Wariant 5.6 Półnaturalne
łąki świeże
Wariant 5.7 Torfowiska.
Warunkiem zakwalifikowania TUZ do pakietu jest istniejący Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura
2000 lub w przypadku jego
braku wykonanie ekspertyzy
ornitologicznej/botanicznej.
Planuje się, że płatności będą
wynosiły: 100 proc. — za
powierzchnię od 0,1-10 ha
i 50 proc. — za powierzchnię
od 10,1-20 ha;
Pakiet 6. Cenne siedliska poza
obszarami Natura 2000
Celem tego pakietu jest
utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu ochronny cennych siedlisk przyrodniczych położonych poza obszarami Natura 2000. Warunkiem zakwalifikowania
TUZ jest wykonanie ekspertyzy botanicznej. Pakiet dzieli się na warianty podobnie jak
Pakiet 5, z tym wyjątkiem, że
poza obszarami Natura 2000
nie realizuje się wariantu
związanego z ochroną siedlisk
ptasich. Limity płatności jak
w pakiecie 5.
Pakiet 7. Strefy buforowe
i miedze śródpolne
Cel to zwiększenie różnorodności biologicznej obszarów rolnych, redukcja zanieczyszczeń obszarowych,
zwiększenie liczebności owadów zapylających na polu,
poprawa warunków pożyt-

kowych dla pszczół miodnych, zapewnienie korzystnych warunków lęgowych,
żerowiskowych oraz osłonowych dla wielu przedstawicieli
fauny pól uprawnych, a także
ochrona gleb i wód. Pakiet będzie dzielił się na 4 warianty:
Wariant 7.1. Miedze śródpolne
Wariant 7.2. Remizy śródpolne
Wariant 7.3. Strefy buforowe przy ciekach i akwenach
Wariant 7.4 Strefy przyrodnicze z roślinnością pożytkową
Dla pakietów 1, 2, 3, 5 i 6 podane progi degresywności i limity powierzchniowe obowiązują w odniesieniu do całkowitej powierzchni, która
może być wspierana w ramach gospodarstwa rolnego.
Rozporządzenie PE i Rady
1305/2013 w art. 28 nakłada
na państwa członkowskie
obowiązek dążenia do zapewnienia, aby osoby podejmujące się uczestnictwa
w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym były wyposażone w wiedzę i informacje wymagane do realizacji tego działania. Mogą tego
dokonać między innymi poprzez doradztwo eksperckie
dotyczące określonych zobowiązań lub uzależnienie otrzymania wsparcia od odpowiedniego szkolenia.
Na koniec pragnę podkreślić, że wszelkie informacje
dotyczące działań związanych z PROW 2014-2020
zawarte w tym artykule oparte są na projektach dokumentów i innych dostępnych
w danej chwili materiałach
i mogą się zmienić w toku dalszych prac legislacyjnych
i konsultacjach społecznych.
Planuje się, że działania
PROW 2014-2020 wejdą do
realizacji od roku 2015.
Źródła:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1305/2013 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005.
Projekt PROW na lata
2014-2020
Materiały z konferencji wojewódzkiej „Wspólna Polityka
Rolna po 2013 roku – wybrane aspekty”; Olsztyn 27 listopada 2013 r.

list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej kupon, w którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER
Z MAZUR) i numer rubryki. W tym wydaniu
jest to numer 30/2014. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za
1,55 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą
być napisane na kuponie zamieszczonym

Panowie
PANOWIE PONIŻEJ 30 LAT
TRZYDZIESTOLATEK
Jestem młodym, atrakcyjnym trzydziestolatkiem, z uczuciami, uczciwy, zaradny, pracowity, poszukuję swojej drugiej połowy z Elbląga lub okolic. Czekam
na poważne oferty.
SZCZERY
Kawaler bez nałogów, posiada wiele zainteresowań, szczery, pozna panią
w wieku do 46 lat, z okolic Olsztyna lub
Kętrzyna. Nie szukam przygód.

PANOWIE 31-45 LAT
PO CZTERDZIESTCE
Kawaler bez nałogów i zobowiązań, wykształcenie średnie, cenię uczciwość,
przyjaźń, prawdomówność, poznam
panią w wieku do 45 lat, z okolic Nowego Miasta Lubawskiego.
KAWALER
(45/170) Katolik, palący i pracujący,
mieszkam samotnie, poznam panią
w wieku 40-50 lat, poważnie myślącą
o życiu we dwoje, mieszkającą na wsi,
w okolicach Mrągowa lub Olsztyna.
PANOWIE W WIEKU 46-60 LAT
Z MAZOWIECKIEGO
Spokojny, po pięćdziesiątce, niezależny materialnie, bez zobowiązań, niepalący, szuka bratniej duszy na dobre ina złe, czułej partnerki,
która potrafi kochać ichce być kochaną.
WRAŻLIWY
Jestem spokojny, bardzo samotny, wrażliwy,
piszę wiersze, jestem bez nałogów, posiadam
średnie wykształcenie, poznam panią.

poniżej. Listy związane z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze
ABC”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy
do kontaktu telefonicznego pod numerem
89 539 76 48. Następne wydanie kącika
matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 12 lutego 2014 roku. Jadwiga Gliniewicz
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Pragnę stałego związku opartego na zaufaniu, miłości iszacunku.
EMERYT
(52/176/100) Samotny emeryt poznam
panią, chętnie z okolic Szczytna, jestem
niezależny finansowo i mieszkaniowo,
bez nałogów.
BLIŹNIAK
(52/177) Skromny, miły, ale samotny, pracujący, poznam panią w swoim wieku.
DOMATOR
(56/172/82) Samotny, pracujący, o dobrym charakterze i sercu, zmotoryzowany, niezależny finansowo, z okolic
Ostródy, pragnę poznać panią o podobnych walorach.
UCZCIWY KAWALER
Kawaler, uczciwy, opiekuńczy, pozna panią z długimi włosami, która chciałaby
zamieszkać na wsi.
SKORPION
(59/185/90) Rozwiedziony, wykształcenie średnie, pracujący, spokojny,
uczciwy, opiekuńczy, niezależny finansowo, hobby — działka, wędkarstwo,
pozna panią niematerialistkę, w celu
spędzania wspólnie wolnego czasu, lub
stały związek, oparty na zaufaniu, szacunku, miłości.
SPOKOJNY WDOWIEC
60-letni, szczupły, domator, bez nałogów,
rencista, poznam panią wpodobnym
wieku, samotną, miłą. Cel — stały związek.
NIEZALEŻNY
(60/181/80) Samotny, zmotoryzowany,
bez zobowiązań i nałogów, poznam panią w odpowiednim wieku, wolną.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT
SAMOTNY RENCISTA
61-letni, mieszkający na wsi, własny
dom, niezależny finansowo, pozna panią, która chętnie zamieszkałaby z nim.
PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
Wysoki wdowiec, zmotoryzowany, pozna
samotną panią do lat 58, atrakcyjną,
szczupłą, uczciwą, niematerialistkę, która
mieszka na wsi, niedaleko Elbląga.
ZARADNY
Wolny, opiekuńczy, niezależny mieszkaniowo i finansowo, niepalący i niepijący,
mieszkam na wsi, poznam sympatyczną,
zadbaną panią do 64 lat, by wspólnie
przeżyć dalsze lata w jesieni życia.
STRZELEC
Pragnę poznać panią, tak samo samotną jak ja, najchętniej z okolic Bartoszyc,
ale niekoniecznie. Cel — przyjaźń.
SAMOTNY MYŚLIWY
Poznam panią, która lubi przyrodę, spacery
po lesie, jestem samotny, niezależny finansowo imieszkaniowo, zmotoryzowany.
WOLNY EMERYT
Niezależny finansowo, zmotoryzowany,
z własnym mieszkaniem, poznam panią z Giżycka lub okolic.
OPIEKUŃCZY
Uczuciowy, niekarany, rozwiedziony, bez
nałogów, pozna panią w wieku do 60 lat,
niematerialistkę, która zamieszka razem
z nim na wsi.
UCZCIWY
74-letni wdowiec, o dobrym sercu,
uczciwy, abstynent, szczery, od 12 lat samotny, młody wygląd, pozna panią.

szukuje ciepła, przyjaźni i harmonii
w życiu we dwoje.

zmotoryzowanego, mieszkającego
niedaleko Morąga.
KOZIOROŻEC
Wdowa, po sześćdziesiątce, bez zobowiązań, o wszechstronnych zainteresowaniach, cenię mądrość życiową,
uczciwość, kulturę osobistą i opiekuńczość. Poznam pana w wieku do 70
lat, kulturalnego, poważnie myślącego
o życiu.
Z OKOLIC OSTRÓDY
(64/165/75) Niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna pana samotnego, bez nałogów i zobowiązań,
uczciwego. Mile widziany pan zmotoryzowany z Lubawy, Ostródy lub okolic.

Panie
PANIE 46-60 LAT
BLONDYNKA
Niebrzydka, o dobrym charakterze,
niezależna, szczupła, pozna pana do
lat 54, wysokiego, o takich samych
walorach, z okolic Olsztyna.
SPOKOJNA
Po pięćdziesiątce, szczupła, wysoka,
niezależna finansowo i mieszkaniowo, poznam wdowca wysokiego,
do 60 lat.
POGODNA
Po pięćdziesiątce, zaradna, o dobrym
sercu, pozna pana wolnego, bez nałogów i zobowiązań, niezależnego finansowo i mieszkaniowo, który po-

PANIE POWYŻEJ 60 LAT
UGODOWA
(63/160/58) Mieszkam na wsi, niezależna mieszkaniowo, na emeryturze,
z poczuciem humoru, prawdomówna,
ugodowa, pracowita, pragnę poznać
wdowca, o podobnym charakterze,
któremu też dokucza samotność tak
jak mnie.
MIŁA WDOWA
Wdowa, miła, sympatyczna, wrażliwa, opiekuńcza, pozna pana
w wieku do 72 lat, wolnego, chętnie

e dwoje
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Dobra passa w cenach zbóż
Koniec roku 2013 nie przyniósł zmian
w notowaniach cenowych na rynku
zbożowym. Po znacznych spadkach
w okresie zbiorów, od września na
rynku krajowym trwa stały wzrost cen
podstawowych zbóż. Notowania na
koniec roku nie osiągnęły jednak jeszcze
poziomu sprzed okresu spadkowego.
Robert Stopa, WMODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny
podstawowych zbóż konsumpcyjnych w przypadku pszenicy kształtują się na poziomie
782,49 złotych za tonę. Oznacza to wzrost rzędu 2,93 proc.
w porównaniu do cen z końca
listopada 2013 roku. Porównanie z cenami sprzed roku
wykazuje, że jest to wartość
o 33,05 proc. niższa od ceny
z analogicznego okresu 2012
roku. Również notowane
w systemie informacji rynkowej na koniec roku 2013 ceny
skupu żyta konsumpcyjnego
wzrosły. Oferowano za nie
547,59 zł/t. Jest to odpowiednio 3,33 proc. więcej niż przed
miesiącem. Porównanie do
roku 2012 wskazuje, że cena
z końca grudnia 2013 roku
jest niższa o 35,98 proc.

Kukurydz, jęczmień,
owies i rzepak
Ostatni miesiąc roku przyniósł
także dalszy wzrost cen skupu
zbóż paszowych. Ceny kukurydzy
osiągnęły poziom 667,37 zł/t i są
wyższe o 2,26 proc. niż przed
miesiącem, ale o 38,18 proc. niższa od ceny płaconej w 2012
roku.
W przypadku jęczmienia paszowego osiągnięcie w skupie
średniej ceny 796,57 zł/t oznacza wzrost o 4,52 proc. w okresie miesiąca, również w porównaniu do końca roku 2012
ziarno jest tańsze o 11,67 proc.
Największy przyrost cenowy
wśród zbóż paszowych zanotowano jednak w skupie owsa.
Wartość 549,90 zł/t jaką osiągnięto na koniec grudnia ozna-

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego
i drobiowego w 2011, 2012 i 2013 roku
Infografika Robert Stopa

cza wzrost miesięczny wynoszący 7,17 proc. Nie zrównoważyło to jednak spadku cenowego widocznego w porównaniu do cen z końca roku
2012. Osiągnięta cena jest
wciąż o 20,99 proc. niższa.
W grudniu, na rynkach europejskich, ceny podstawowych zbóż konsumpcyjnych
nie ulegały znaczącym zmianom, natomiast ceny zbóż paszowych spadały. Rynki północno- i południowoamerykańskie odnotowały spadki
cen zbóż konsumpcyjnych,
ceny zbóż paszowych nieznacznie rosły.

Opublikowany w połowie grudnia szacunek głównych ziemiopłodów rolnych, optymistycznie ocenia
szanse na wysokie
plony rzepaku
w 2014 roku
Opublikowany wpołowie grudnia „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych
i ogrodniczych w 2013 roku” na
podstawie warunków agrometeorologicznych, przeprowadzonych jesienią zabiegów agrotechnicznych i przygotowania
roślin do zimowania bardzo optymistycznie ocenia szanse na wysokie plony rzepaku w2014 roku.
Raport jednocześnie zastrzega, że
nagłe spadki temperatur przy
braku okrywy śnieżnej mogą
wpłynąć na niekorzystne przezimowanie roślin.
Z notowań ZSRIR MRiRW
na koniec grudnia wynika, że

Notowania cenowe jaj spożywczych
w skali miesiąca i roku

cena skupu nasion rzepaku
osiągnęła poziom 1 516 zł/t.
Jest to cena o 0,40 proc. niższa
niż w listopadzie (1 522 zł/t).
Porównanie z ceną sprzed roku
wykazuje także spadek wynoszący 32,85 proc.

Lepiej
w skupie brojlerów
Poświąteczny, ostatni tydzień
2013 roku przyniósł dalsze
spadki cenowe zarówno mięsa
czerwonego jak i białego. Wyjątkiem są brojlery, w których
skupie odnotowano wzrost cen.
W grudniu ceny na mięso
wieprzowe spadły z 5,30 do
5,14 zł/kg masy poubojowej
ciepłej. W tym przypadku spadek w skali miesiąca wynosił
więc aż 3,26 proc., cena ta jest
też niższa o 2,77 proc. w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego, gdy
wynosiła 5,28 zł/kg masy poubojowej ciepłe).
Także w cenach płaconych
w skupie za żywiec wołowy na

koniec roku 2013 odnotowano
niewielki spadek. Średnia cena
to 5,77 zł/kg wagi żywej i jest
o 1,52 proc. niższa niż na koniec listopada i o 9,72 proc. niż
w grudniu 2012 roku.
W skupie żywca drobiowego
odnotowano wzrost cen kurcząt
brojlerów. Na koniec grudnia za
1 kg wagi żywej tych ptaków płacono 3,55 zł i jest to o 2,68 proc.
więcej niż w listopadzie. Cena
z końca roku 2013 jest jednak
o 3,88 proc. niższa niż cena
w analogicznym okresie poprzedniego roku.
W skupie żywca indyczego
w grudniu ceny uległy spadkowi z 5,83 do 5,75 zł/kg wagi
żywej. Oznacza to cenę niższą
o 1,39 proc. Cena ta jest w porówaniu do ubiegłego roku
wyższa o 4,02 proc.

Poprawa także w skupie
jaj spożywczych
Ostatni miesiąc przyniósł zmiany w skupie jaj spożywczych.
Poza asortymentem w klasach

„S”, a więc jaj najmniejszych,
ceny skupu znów rosły. Średnia
cena w notowaniach wyniosła
32,43 zł/100 sztuk, co oznacza
wzrost o 1,16 proc. w skali miesiąca. Jednakże wporównaniu do
ubiegłego roku uzyskiwane średnie ceny są niższe o 30,22 proc.
Jak wcześniej zaznaczono jedynie spadek ceny dotyczy najmniejszych kategorii wielkości.
W klasie „S” wyniósł 0,46 proc.
z 22 do 21,90 zł/100 szt. W pozostałych kategoriach wielkości
odnotowano wzrost cen od 0,23
do 4,24 proc.

Trwa doba passa
w obrocie produktami
mleczarskimi
W Polsce i na rynkach europejskich produkty mleczarskie
w grudniu 2013 roku w dalszym ciągu utrzymywały tendencję wzrostową. w kształtowaniu się cen w obrocie tłuszczem mlecznym i mlekiem
w proszku. W obrocie masłem
konfekcjonowanym cena wzro-

sła z 17,55 zł/kg na koniec listopada do 17,86 zł/kg na koniec
roku. Natomiast cena masła
oferowanego w blokach wzrosła z 17,13 do 17,58 zł/kg. Jest to
wzrost odpowiednio o 1,78 proc.
i 2,55 proc. w okresie ostatniego miesiąca. W odniesieniu do
analogiczego okresu sprzed
roku cena na masło konfekcjonowane wzrosła o 12,43 proc.,
natomiast na masło w blokach
o 22,70 proc.
Ceny oferowane na rynku za
mleko w proszku, zarówno
pełne jak i odtłuszczone, także podlegały wzrostowi. Za kg
mleka pełnego w proszku na
koniec grudnia oferowano
15,66 zł, a więc o 2,82 proc.
więcej niż w listopadzie, natomiast za mleko odtluszczone
w proszku płacono 13,32 zł/kg
a więc o 1,91 proc. więcej niż
przed miesiącem. W porównaniu do końca roku 2012
roku mleko pełne jest droższe
o 19,69 proc., a odtłuszczone
o 19,77 proc.

