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Afrykański pomór świń a polski rynek wieprzowiny

Za straty będą rekompensaty?
Wirus ASF, czyli afrykańskiego pomoru
świń, to przyczyna poważnego kryzysu
na rynku wieprzowiny. Szczególnie
dotkliwy jest on dla hodowców
tuczników w strefie buforowej.
Na szczęście jest dobra informacja
– minister rolnictwa i rozwoju wsi
wynegocjował w Brukseli rekompensaty.
Wkrótce zostanie w tej sprawie wydane
stosowne rozporządzenie.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Afrykański pomór świń to
wirusowa choroba, która bardzo szybko się rozprzestrzenia. Zapadają na nią dziki
oraz świnie domowe. W krótkim czasie może doprowadzić do padnięcia całego stada. Natomiast w przypadku
ludzi nie stwarza zagrożenia
dla ich zdrowia i życia. Epidemia ASF może mieć wpływ
na duże straty ekonomiczne
regionów lub krajów, w których się pojawi. Konieczne
jest więc podjęcie nadzwyczajnych środków ostrożności
za każdym razem, gdy zostanie wykryty choć jeden przypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Strefa buforowa na
granicy z Białorusią

Aż do tego roku w Polsce nigdy nie wykryto ani jednego
przypadku ASF. Tym większe
obawy pojawiły się, gdy w tym
roku już u dwóch padłych dzików wykryto wirusa. Oba
przypadki wykryto na terenach przygranicznych z Białorusią. Dla zachowania jak
największej ostrożności służby
weterynaryjne wyznaczyły specjalną strefę buforową, obejmującą pas wzdłuż granicy
z Białorusią – powiaty w woj.
lubelskim, podlaskim i mazowieckim. Hodowcy, których
gospodarstwa znajdują się
w strefie buforowej mają obowiązek trzymać zwierzęta
w zamkniętych pomieszczeniach, nie dopuszczać do ferm
osób postronnych, nie karmić
zwierząt kuchennymi zlewkami, stosować maty dezynfek-

W 2013 roku
eksport wieprzowiny z Polski osiągnął
poziom 438
tysięcy ton, z
czego na terytorium Rosji i
Białorusi wyeksportowaliśmy około 80
tysięcy ton
Fot. Anna
Uranowska

cyjne oraz nie mogą sprzedawać tuczników za granicę.
Mięso pochodzące ze strefy
buforowej musi być też specjalnie oznaczone.

Embargo Rosji na
wieprzowinę z UE

Gdy pojawiły się informacje
o wystąpieniu przypadków
ASF na Litwie, 29 stycznia
Rosja nałożyła embargo na
całą wieprzowinę, pochodzącą z Unii Europejskiej. W Wilnie z rosyjskimi inspektorami
spotkali się przedstawiciele
Komisji Europejskiej oraz
Polski, Łotwy, Litwy i Estonii.
Komisja przedstawiła stanowisko wskazujące, że Rosja
nie powinna ograniczać importu wieprzowiny z całej
Unii, skoro wirusa stwierdzono tylko w sześciu rejonach na Litwie, a jej władze
natychmiast odizolowały ten
teren i wprowadziły niezbędne środki zapobiegawcze. 1
marca embargo zostało złagodzone. Produkty wieprzowe
z Unii Europejskiej, w tym
z Polski, mogą pod pewnymi
obostrzeniami być eksportowane do Rosji. Oczywiście,
z wyjątkiem mięsa pochodzącego ze strefy buforowej.
Mięso przed eksportem musi
być poddane wysokiej obróbce termicznej, co oznacza, że
do Rosji trafiać będą produkty hermetycznie zamknięte lub konserwy. Nie
rozwiązuje to jednak kłopotów polskich rolników — skala produkcji i eksportu do
Rosji nadal będzie niewielka.
Polska w produkcji wieprzowiny osiąga wręcz fenomenalne wyniki. W 2013 roku eksport mięsa z Polski osiągnął po-

ziom 438 tysięcy ton. Niemal
połowa trafiła do krajów Unii
Europejskiej. Branża mięsna
szacuje, że w zeszłym roku na
terytorium Rosji i Białorusi
wyeksportowaliśmy około 80
tysięcy ton wieprzowiny. To
jeden z największych rynków
zbytu dla polskiego mięsa.

Ceny poleciały,
rolnicy tracą

– Straty poniosą nie tylko
hodowcy, ale także skupujący,
rzeźnie, zakłady mięsne
i sprzedający, cała Polska –
mówi Barbara Skowronek,
główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie. – Poniesiemy
straty spowodowane zarówno
embargiem bo dalej trwa oraz
tym, że problem afrykańskiego pomóru świń dopiero się
zaczął. W zakładach mięsnych mogą rozpocząć się
zwolnienia pracowników,
przemysł paszowy także odczuje skutki malejącej produkcji tucznika – to najgorszy
ze scenariuszy. Wszyscy
z branży poniosą straty.
Zaistniałą sytuację wykorzystują również niektóre firmy skupujące żywiec – przesuwają terminy, w których

odbierają zwierzęta, a także
zaniżają ceny, tym samym
walczą o przetrwanie. W niektórych skupach żywca ceny
za kg wahają się od 3 do 4 zł.
Rolnicy na tym tracą. Nie tylko za swoje mięso uzyskują
niższe ceny, ale też muszą
utrzymywać tuczniki o wadze
ponad 120 kg, które już od
dawna są gotowe do uboju.
Koszty ponoszone przez gospodarstwa rosną, a ceny żywca wręcz przeciwnie. Co więcej, skupy żywca najpierw
przesuwały terminy, a teraz
nie chcą przyjmować przerośniętych tuczników. Rolnicy ze strefy buforowej w przeciwieństwie do pozostałych
hodowców mogą jednak liczyć
na pomoc ze strony polskiego
rządu oraz Unii Europejskiej.

Hodowcy otrzymają
rekompensaty

6 marca w Brukseli zapadła
decyzja o tym, że rolnicy ze
strefy buforowej otrzymają
rekompensaty za straty poniesione z powodu paniki wywołanej ASF. Wysokość rekompensaty będzie obliczana
na podstawie różnicy między
średnią ceną skupu w danej
klasie a ceną, jaką za tuczniki otrzymają hodowcy. Program rekompensat będzie

obejmował okres od chwili
wprowadzenia ograniczeń
i wyznaczenia strefy buforowej, czyli od 18 lutego bieżącego roku. Producenci otrzymają rekompensaty na podstawie faktur wystawionych
18 lutego lub później przy
sprzedaży swoich tuczników.

Program rekompensat będzie obejmował
okres od chwili wprowadzenia ograniczeń,
czyli od 18 lutego
Środki finansowe na ten cel
będą w połowie pochodziły
z finansów krajowych, a w połowie ze środków unijnych.
Problem jednak polega na
tym, że skupu tak naprawdę
to nie ma, czyli faktur też nie
ma. Na razie nie wiadomo
jednak, jak będą wyglądały takie rekompensaty – czy będą
to dopłaty do kilograma czy
ryczałtem do każdej sztuki.
Nie ma też informacji, czy
będzie jakiś górny limit rekompensaty pieniężnej i pytanie jak długo rolnicy będą
musieli czekać na faktyczne
wprowadzenie wsparcia.

Patriotyzm
w produkcji?

A jaka będzie pomoc dla
pozostałych hodowców i całego zagrożonego sektora produkcji i przedsiębiorstw, które poniosły straty w związku
z blokadą eksportu wieprzowiny do Rosji? Czy będą opracowane długofalowe strategie
w tej sprawie?
– Zablokowanie wydawania świadectw weterynaryjnych pozwalających na eksport do Rosji równy jest praktycznie wstrzymaniu wywozu
mięsa. Polska powinna walczyć o zmianę zapisów na
świadectwach weterynaryjnych. Ewentualne wyłączenia powinny dotyczyć tylko
poszczególnych zagrożonych
regionów a nie całego kraju,
tak jak jest to w niektórych
krajach UE – mówi Barbara
Skowronek, główny specjalista ds. produkcji trzody
chlewnej z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
Dobrym pomysłem wspierającym polską produkcję
może być powstrzymanie się
od zakupu prosiąt i mięsa
wieprzowego spoza granic naszego kraju. Ale czy sam patriotyzm, bez długofalowej
strategii może pomóc?
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Prognozy wystąpienia chorób i szkodników w 2014 roku

Kondycja rzepaku
i zbóż ozimych
na wiosnę
Warunki pogodowe tegorocznej zimy nie stwarzały na ogół
większych zagrożeń dla ozimin. Utrzymująca się wysoka, jak
na tę porę roku temperatura powietrza, wzrastająca okresami
powyżej 5°C a nawet powyżej 10°C, podtrzymywała na ogół
wegetację roślin. Występujące okresami niekorzystne zjawiska
miały stosunkowo niewielkie nasilenie i ograniczony zasięg.
mgr inż. Kamila Roik,
IOR — PIB
mgr inż. Andrzej Bandyk,
IOR — PIB
mgr Beata Wielkopolan,
IOR — PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W grudniu w wyniku dobowych
wahań temperatury powietrza,
powtarzały się procesy zamarzania i rozmarzania wierzchniej
warstwy gleby. Mogło to powodować osłabienie systemu korzeniowego roślin, a występujące
silne suszące wiatry, mogły przyczynić się do wysmalania nie
przykrytych śniegiem roślin.

Fot. Anna Uranowska

Trudny styczeń

Notowany w całym kraju
znaczny niedobór opadów
przyczynił się do dalszego
zmniejszenia zapasów wody w
glebie. Szczególnie niekorzystne dla roślin uprawnych
były warunki agrometeorologiczne panujące w trzeciej
dekadzie stycznia. Notowane
wówczas znaczne spadki temperatury powietrza przy powierzchni gruntu dochodzące
miejscami do -25°C i poniżej,
przy niewielkiej na ogół pokrywie śnieżnej (na przeważającym obszarze kraju nie
przekroczającej 10 cm) przy-

RZEPAK

Sucha zgnilizna roślin kapustnych

W

Fot. Andrzej Bandyk

skali kraju, w 2013
roku ilość porażonych roślin uległa
zwiększeniu do 5,2 proc. i była
to wartość większa od wartości
średniej z wielolecia (4,6 proc.).
Rejonem, w których liczba
porażonych roślin była większa od średniej krajowej było
województwo warmińskomazurskie, gdzie porażonych
zostało – 6,2 proc. roślin, a lokalnie: 35 proc. – Giżycko;
14 proc. – Gołdap; 12 proc. –
Nowe Miasto Lubawskie;
10 proc. – Ostróda, Ełk.
W ostatnich czterech latach
warunki pogodowe sprzyjały
rozwojowi sprawców suchej
zgnilizny roślin kapustnych.

Jeśli nadal utrzyma się taka
tendencja, to w roku 2014
szkodliwość choroby w skali
kraju może pozostać na podobnym poziomie jak w roku
2013 – z większą liczbą porażonych roślin rzepaku ozimego.
Wiosenny oprysk rzepaku
należy stosować zapobiegawczo od ruszenia wegetacji (początkowa faza wzrostu pędu
głównego) lub po zauważeniu
objawów choroby (żółtobrunatne plamy z piknidiami na
liściach lub zbrunatnienie szyjek korzeniowych).
Zgodnie z ustawą o integrowanej ochronie roślin
o ograniczeniu występowania choroby w przyszłym
roku, należy pamiętać już teraz w czasie planowania stanowiska pod uprawę. Prawidłowe zmianowanie, dokładne i głębokie przeoranie
resztek pożniwnych, prawidłowy termin, głębokość i gęstość siewu, racjonalne nawożenie czy wybór odmian
o podwyższonej odporności
na porażenie przez sprawców
suchej zgnilizny kapustnych
sprzyja ograniczeniu występowaniu tej choroby.

czyniły się do nadmiernego
wychłodzenia wierzchniej
warstwy gruntu. Miejscami
temperatura gleby na głębokości węzła krzewienia, opadała poniżej wartości krytycznych dla roślin. Stwarzało to niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń mrozowych, zwłaszcza w zasiewach
roślin bardziej wrażliwych na
mróz. Głównie na plantacjach
rzepaku i jęczmienia ozimego.
Notowany okresami silny
wiatr powodował przemieszczanie śniegu, odsłanianie roślin oraz narażanie ich na
wysmalanie.
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Rzepak ozimy —wybrane środki ochrony roślin
do ochrony przed agrofagami

Chowacz
brukwiaczek

Fot. Kamila Roik

W

kraju
średnie
uszkodzenie roślin rzepaku spowodowane przez chowacza
brukwiaczka w roku 2013
wyniosło 2,9 proc. roślin.
Od 1997 roku średnie dla
Polski uszkodzenie roślin
przez tego szkodnika jest
mniejsze od średniej wieloletniej, która wynosi 7,7 proc.
Na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego to
– 3,7 proc., w tym 4,3 proc.
– delegatura Elbląg, a lokalnie: 12 proc – Nowe
Miasto Lubawskie; 8 proc –

Ostróda. Szkodliwość chowacza brukwiaczka w skali
kraju od lat utrzymuje się
poniżej wartości średniej
wieloletniej i tak najprawdopodobniej będzie w 2014
roku. Trzeba jednak mieć
na uwadze to, że w rejonach, w których szkodnik
występował
liczniej
w 2013 r. rośliny będą bardziej zagrożone.
Oprysk należy wykonywać
zgodnie z sygnalizacją, po
pojawieniu się chrząszczy na
plantacji (najczęściej w marcu), gdy średnia dobowa tem-

Chowacz czterozębny

Fot. Beata Wielkopolan

peratura utrzymuje się powyżej 6°C, lecz przed złożeniem jaj. Podczas długiej
i chłodnej wiosny zabieg wykonać powtórnie. Nie uprawiać rzepaku po rzepaku oraz
zachować izolację przestrzenną między tegoroczną
a ubiegłoroczną plantacją.
Zachować co najmniej 4 letnią przerwę w uprawie rzepaku na tym samym polu.
Próg ekonomicznej szkodliwości: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
lub 2-4 chrząszcze na 25 roślinach.

REKLAMA

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

U

szkodzenia roślin
rzepaku w 2013
roku, spowodowane przez chowacza czterozębnego w skali kraju wynosiły 4,4 proc. Od 16 lat średnie
dla Polski uszkodzenie roślin
ma wartość poniżej średniej
z wielolecia (13,9 proc.) i taką
sytuację prognozuje się również w tym roku. Plantacje
rzepaku na terenie województwa warmińsko-mazurskie uszkodzone zostały
przez chowacza czterozębnego na poziomie – 5,5 proc.,
w tym 6 proc. – delegatura
Elbląg; i 5 proc. – delegatura Olsztyn, a lokalnie:
13 proc. – Ostróda; 12 proc.
– Elbląg, Giżycko; 11 proc. –
Nowe Miasto Lubawskie,
Kętrzyn.
Ograniczeniu występowania chowacza czterozębnego sprzyja min. izolacja przestrzenna między tegoroczną
i ubiegłoroczną plantacją,
zachowanie co najmniej
4-letniej przerwy w uprawie
rzepaku na tym samym polu.
Próg ekonomicznej szkodliwości: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
lub 5 chrząszczy na 25 roślinach.
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ZBOŻA

Owad dorosły

Larwa

Skrzypionki

O

d kilkunastu lat
głównymi szkodnikami na plantacjach
zbóż w okresie wiosennym
są skrzypionki, mszyca czeremchowo-zbożowa, pryszczarek zbożowiec oraz coraz
powszechniej występujące
miniarki.
Występowanie skrzypionek
na pszenicy ozimej w roku
2013 obserwowano na terenie
całego kraju. Chrząszcze i larwy uszkodziły średnio
7,1 proc. źdźbeł, co kształto-

Jaja
Fot. Kamila Roik

wało się poniżej wartości
średniej krajowej z ostatnich
22 lat (9 proc.). Uszkodzenie
źdźbeł powyżej wartości średniej krajowej odnotowano
w województwie warmińskomazurskim – średnio 11 proc.,
a lokalnie 25-30 proc. – Ełk,
Nowe Miasto Lubawskie, Elbląg. Jeśli w roku 2014
w maju będzie panowała ciepła pogoda, z umiarkowanymi
opadami, skrzypionki mogą
wystąpić liczniej, a zwłaszcza w rejonach większej

szkodliwości w roku 2013.
Zwalczanie skrzypionek
przeprowadzamy, gdy następuje masowy wyląg larw i jednocześnie, zbiega się to
z osiągnięciem przez najstarsze z nich 4 mm długości.
Decyzję o zabiegu chemicznym podejmujemy, jeśli
stwierdziliśmy na pszenicy
ozimej, pszenżycie ozimym
i życie: 1-2 larwy na źdźble;
a na jęczmieniu ozimym
i zbożach jarych 1 larwę na
2-3 źdźbła.

Mączniak
prawdziwy zbóż

Mszyca czeremchowo-zbożowa

J

Forma uskrzydlona

M

Formy nieuskrzydlone mszycy czeremchowo-zbożowe
Fot. Kamila Roik

szyca czeremchowo-zbożowa jest
najpospolitszym
gatunkiem mszyc, jaki występuje w Polsce. W roku
2013, w skali całego kraju,
opanowanych zostało średnio 3 proc. upraw pszenicy
ozimej.
Zabiegi zwalczania należy
przeprowadzić po zaobserwowaniu obecności pierwszych mszyc na roślinach
i przekroczeniu progu szkodliwości. Stwierdzenie średnio
5 mszyc na 1 źdźble ze 100 losowo wybranych, stanowi
próg szkodliwości. Liczniejsze
wystąpienie tego szkodnika
jest uzależnione od warunków
pogodowych panujących
w bieżącym roku.

edną z najważniejszych
chorób jakie możemy
obserwować na zbożach jest mączniak prawdziwy (Blumeria graminis).
Mączniak prawdziwy powszechnie występuje na zbożach, a największe szkody powoduje w uprawach pszenicy
i jęczmienia. W sprzyjających
warunkach meteorologicznych choroba potrafi rozwijać
się bardzo szybko porażając
kolejne rośliny. Objawy mączniaka prawdziwego są charakterystyczne i łatwe do rozpoznania – początkowo biały,
kłaczkowaty nalot, który
w miarę upływu czasu ciemnieje. Zwalczanie w okresie
wiosennym, w fazie krzewienia można przeprowadzić
wówczas, gdy obserwuje się
na polu około 70 proc. roślin
z pierwszymi objawami choroby. Natomiast później, w fazie strzelania w źdźbło, zabieg
należy wykonać wtedy, gdy co
najmniej 10 proc. roślin jest
porażonych przez chorobę.
Do przeprowadzenia zabiegów ochronnych w tej fazie
rozwojowej można zastosować preparaty o szerszym
spektrum działania (zwalczające inne patogeny jak
np. sprawców septorioz czy

rdzy), aby zapobiec jednocześnie występowaniu innych
chorób grzybowych.
Mączniak prawdziwy w roku
2013 obserwowano na terenie
całego kraju. Średnio dla Polski odnotowano 15,4 proc.
porażonych upraw pszenicy
ozimej. Średni w skali kraju
procent porażonych źdźbeł
od roku 2002 utrzymuje się
poniżej wartości średniej wieloletniej, która wynosi 23,2
proc. Rejonem, w których
liczba chorych roślin była
większa od średniej krajowej było województwo warmińsko-mazurskie, gdzie porażonych zostało – średnio
23,5 proc., lokalnie 100 proc.
– Braniewo (delegatura Elbląg), 62–70 proc. – Węgorzewo i Giżycko (delegatura
Olsztyn).
W sezonie wegetacyjnym
2014 plantacje ozimin będą
zagrożone najbardziej na
północy i południowym
wschodzie kraju. Podobnie
jak w ubiegłych latach długa i ciepła jesień i niezbyt
mroźna zima sprzyjają rozwojowi grzyba na plantacjach. Konieczne będą dokładne lustracje pól pszenicy ozimej na początku wegetacji.
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wój pryszczarka uzależniony
jest od warunków termicznych i wilgotnościowych powietrza i gleby. Ciepła i wilgotna pogoda wpływa korzystnie na rozwój tego szkodnika. Liczniejsze występowanie
ma charakter lokalny i od lat
jest związane ze stałymi rejonami Polski.
W roku 2014 należy przygotować się do właściwej sygnalizacji terminu nalotu owadów dorosłych na plantacje
zbóż i kontrolowania liczebności jaj w celu ograniczenia
szkód, jakie mogą spowodować
larwy pryszczarka zbożowca.
Szczególnej uwagi wymagają te
rejony, w których pryszczarek
zbożowiec wystąpił liczniej
i uszkodził większy procent
źdźbeł w roku 2013.
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Zboże ozime
—wybrane
środki ochrony
roślin do
ochrony przed
agrofagami

Pryszczarek
zbożowiec
ryszczarek zbożowiec
uszkadza wszystkie
zboża, a także plantacje
traw nasiennych. W roku 2013
stwierdzono, że średnio w skali kraju uszkodzonych zostało
1,5 proc. źdźbeł pszenicy.
W województwie warmińskomazurskim
odnotowano
– średnio 2,8 proc., a lokalnie
16 proc. – Elbląg i Kętrzyn.
Sygnałem do wykonania zabiegu chemicznego jest stwierdzenie wzmożonego lotu muchówek na podstawie żółtych
naczyń (10 odłowionych osobników w 1 naczyniu) lub żółtych tablic lepowych (10 muchówek na 1 tablicy). Inną metodą ustalania terminu zwalczania, może być stwierdzenie
jaj na 25 proc. lub większej ilości analizowanych źdźbeł. Roz-
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Fot. Kamila Roik
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Efekt N+S

Nowoczesne standardy nawożenia
Siarka a plonotwórcze działanie azotu
Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorszenie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych
krajach wysoko rozwiniętych pojawiły się sygnały o
niedoborach tego pierwiastka. Jest to poniekąd
efektem działań proekologicznych przemysłu oraz
postępu w zakresie odsiarczania spalin z zakładów
energetycznych, zmierzających do ograniczenia
emisji związków siarki do atmosfery. Oznacza to
światowy deﬁcyt tego pierwiastka w glebie 7-8 mln
t. Na niedobór siarki o glebie wpływa też stosowanie nawozów w ograniczonej zawartości siarki oraz
częstsze występowanie w uprawach odmian roślin
o wysokich plonach i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także zwiększenie areałów roślin
siarkolubnych, np. rzepaku:
Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny można podzielić na trzy grupy;
• rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu na
siarkę – rzepak, kapustne, cebula, czosnek
za średnim plonem rośliny te pobierają ok.
50kg siarki z 1 ha;
• rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę
rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna) oraz
kukurydza i buraki – średni pobór ok. 40 kg
siarki z 1 ha,
• rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu na
siarkę – ziemniaki, trawy (w tym zboża)
średni pobór do 25 kg siarki z 1 h.
Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki
przekraczają 50%, z tego względu celowe jest
zwiększenie zawartości siarki w glebie poprzez od-

powiednie dodatkowe nawożenie tym składnikiem.
Najbardziej dogodną formą siarki w glebie jest
forma siarczanowa, która jest jedyną jej postacią
przyswajalną przez rośliny uprawne.
Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrównoważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmowymi. Zapotrzebowanie na siarkę wzrosło
proporcjonalnie do ilości azotu pobieranego przez
rośliny. Badania naukowe dowodzą na silną interakcję pomiędzy wysokością nawożenia azotem i
dawkami siarki. Wskazane jest zachowanie
następujących proporcji N do S – rzepak 5:1,
kukurydza 6:1, zboża 7:1. Niedobór 1 kg
siarki w glebie ogranicza pobranie do 10 kg
azotu. Zarówno zbyt niskie, jak i za wysokie stężenie składników (również siarki) pogarszają jakość
produktów roślinnych.
Siarka zaliczana jest do podstawowych składników
pokarmowych warunkujących rozwój wszystkich
organizmów żywych:
• decyduje o prawidłowym rozwoju roślin,
• poprawia jakość plonów i walory smakowe
• jest jednym z podstawowych składników
białka, niektórych witamin i enzymów,
• zwiększa odporność roślin na choroby
i szkodniki oraz na wyleganie zbóż.
Niedobór siarki ogranicza:
• rozwój plon i roślin,
• zawartość i jakość białka, obniża
zawartość cukrów i tłuszczów
(rośliny oleiste),
• nadmierne gromadzenie się azotów
w roślinie.

Szczegóły na
www.pulawy.com
Fot. Kamila Roik
23714mozm-a-M

6r

GAZETA OLSZTYŃSKA

ŚRODA 12.03.2014

DZIENNIK ELBLĄSKI

AKTUALNOŚCI

rolnicze abc

SKRÓTEM

Czy regionalni producenci spełnią nowe normy dla naturalnie wędzonej żywności?

Nie wiemy, na czym stoimy
Fot. Beata Szymańska

ZAPRASZAMY NA ZDROWĄ
IMPREZĘ SPORTOWĄ
„Jem owoce, piję mleko —
w życiu zajdę daleko” — to
hasło imprezy sportowej dla
dzieci, organizowanej przez
olsztyński oddział Agencji
Rynku Rolnego. Tegoroczna,
trzecia edycja odbędzie się
30 maja, jak zwykle na terenie kompleksu sportowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Wańkowicza w Olsztynie.
Impreza skierowana jest do
dzieci z przedszkoli i zerówek oraz z klas 1-3 szkół
podstawowych. Do udziału
w konkursie można zgłaszać
5-osobowe drużyny (3
dziewczynki i dwóch chłopców) w dwóch kategoriach
wiekowych:
1. Przedszkolaki — dzieci
w wieku 5-6 lat z przedszkoli
oraz zerówek
2. Uczniaki — dzieci z klas 13 szkół podstawowych (dwoje uczniów z klas pierwszych,
dwoje uczniów z klas drugich i jeden uczeń trzeciej
klasy).
Każda szkoła może wystawić po jednej drużynie
w każdej kategorii. KonREKLAMA

kursy będą polegały na różnego rodzaju zawodach
sportowych i nie tylko. Dodatkowo odbędzie się konkurs na budowanie najwyższej piramidy owocowo-warzywnej oraz na baner reklamowy, promujący zdrowy tryb odżywiania. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: rejs statkiem Żeglugi OstródzkoElbląskiej, wycieczka do
gospodarstwa agroturystycznego, miejsce na koloniach w kraju, kursy języka
francuskiego, karnety do
parków rozrywki i wiele innych.
Drużyny można zapisywać
do 23 maja. Zgłoszenia
przyjmuje OT ARR
w Olsztynie mailowo, faxem
lub listownie: OT ARR
w Olsztynie, ul. Partyzantów
1/2, 10-959 Olsztyn, tel. 89
527 74 58. Więcej na stronie
www.arr.gov.pl.
W tym roku liczba miejsc
w konkursie jest ograniczona. W zawodach wystartuje
łącznie 50 drużyn. Warto
więc zgłosić się jak najszybciej — kto pierwszy, ten lepszy.

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

Od kilku lat tradycyjna i regionalna żywność Warmii i Mazur jest mocno
promowana podczas różnego rodzaju imprez, festiwali, targów czy kiermaszów.
Konsumenci coraz chętniej sięgają po wysokiej jakości, naturalne produkty.
Niestety, już od września miłośnicy wielu tradycyjnie wędzonych wędlin będą
musieli obejść się smakiem. Bo okazało się, że Unia Europejska na wędzeniu wędlin
zna się lepiej niż lokalni wytwórcy, bazujący na wielopokoleniowej tradycji
wędzenia w naszym regionie.
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Chodzi oczywiście o znacznie obniżone normy, dotyczące zawartości w wędzonkach substancji smolistych
w postaci wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Już od września
wejdą one w życie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Niestety, wielu producentów naturalnych wędlin
już dziś wie, że nie będą w stanie spełnić nowych unijnych
wymogów lub znajdą się na
ich granicy. A co za tym idzie
— przestanie ich być stać na
produkcję, bo przekroczenie
wyśrubowanych wymogów
będzie wiązało się z wysokimi
karami finansowymi.

Normy ponad
dwukrotnie niższe

Dotychczasowa norma zawartości substancji smolistej
o nazwie benzo-a-piren w kilogramie wędliny to 5 mikrogramów. Od września
2014 roku dawka ta spadnie
do maksimum 2 mikrogra-

— Producenci lokalnych, tradycyjnych
wędlin to najczęściej
niewielkie, rodzinne
firmy, które nie mają
szans w starciu z wędliniarskimi gigantami
— mówi Tadeusz
Kawa, prezes Regionalnej Izby Żywności
Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie
Fot. Archiwum

mów na kilogram wyrobu.
A to oznacza, że wielu lokalnych przedsiębiorców, produkujących wędzone wędliny i ryby nie spełni tych
norm. — Aktualnie prowadzony jest monitoring wśród
producentów tradycyjnych
wędlin, wytwarzanych w wędzarniach opalanych naturalnym dymem — mówi Tadeusz Kawa, prezes Regionalnej Izby Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie. — Ja również jestem
producentem wędzonych
wędlin i poddałem się kontroli. Przekazałem do badań
kilogram wędlin, które przebadane zostały w autoryzowanym laboratorium. Z nieoficjalnych wyników wiem,
że moje produkty mieszczą
się w przyszłych normach,
czyli nie zawierają więcej niż
2 mikrogramy w kilogramie.
Muszę jednak pamiętać, że
wytwarzam dużo więcej rodzajów wędlin niż te, które
przekazałem do badań. A to
znaczy, że nie mam pewności, czy wszystkie zmieszczą
się w normach.

Niepewnie na Warmii
i Mazurach

Aktualnie trwa monitoring
wszystkich zakładów produkcyjnych, w których wytwarzane są naturalnie wędzone produkty. Już teraz
wiadomo, że spełnianie norm
w dużej mierze zależy od regionu kraju i jego indywidualnych tradycji kulinarnych. Są bowiem regiony,
w których wędliny wędzone
metodami tradycyjnymi bez
problemu spełnią nowe, wyśrubowane normy. W innych,
niestety, nawet bez badań
można stwierdzić, że te normy
zostaną mocno przekroczone.
Na Warmii i Mazurach można stwierdzić, że na dwoje
babka wróżyła. Przedsiębiorcy, których wędliny są na granicy 2 mikrogramów na kilogram mają powody do niepokoju. Na proces wędzenia
wpływa bowiem wiele czynników. Stałym elementem jest
wędzarnia i określony gatunek drewna. Jednakże już
stan drewna, jego wilgotność
mogą być różne — a to ma
bezpośredni wpływ na za-

KOMPLEKSOWE
WYPOSAŻENIE
BUDYNKÓW
INWENTARSKICH
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• Montaż • Serwis
Systemy wentylacji
Systemy pojenia, żywienia
Systemy utrzymania trzody chlewnej
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Zanim we wrześniu wejdą w życie nowe normy zawartości substancji smolistej w wyrobach wędzonych, konieczność przeprowadzania kosztownych badań może wykończyć wielu lokalnych przetwórców Fot. Anna Uranowska

GAZETA OLSZTYŃSKA

ŚRODA 12.03.2014

AKTUALNOŚCI

rolnicze abc
wartość substancji smolistych w gotowych wędzonych
produktach.

Zamienimy tradycję
na wytwory procesów
chemicznych?

Jest więc oczywiste, że wytwórca nie ma wpływu na to,
czy w danej partii wędlin
substancji smolistych będzie
dopuszczalna, czy przekroczona ilość. A za przekroczenie norm kary będą na tyle
wysokie, że wielu lokalnym
wytwórcom produkcja przestanie się opłacać. — Pamiętajmy, że producenci lokalnych, tradycyjnych wędlin to
najczęściej niewielkie, rodzinne firmy, które nie mają
szans w starciu z wędliniarskimi gigantami, produkującymi na skalę przemysłową
— mówi Tadeusz Kawa.
— Niestety, nikt nie bierze
pod uwagę, że my produkujemy wysokiej jakości wędliny, w oparciu o doskonałe, lokalne surowce. A wędzenie
w dużych zakładach to po
prostu zanurzanie mięsa
w preparatach dymu wędzarniczego, a następnie jego
obróbka termiczna. Owszem,
takie wędliny mają znikomą
zawartość substancji smolistych, ale nikt nie bierze pod
uwagę, jak dużo jest w nich
związków chemicznych, wcale nieobojętnych dla zdrowia
konsumentów.

Czas na reakcję był
— nikt nie dopilnował

Choć największy szum wokół obniżenia norm dotyczących zawartości substancji
smolistych w żywności zaczął się pod koniec ubiegłego
roku, dyrektywa, na podstawie której wejdą w życie nowe
przepisy, została ogłoszona
już kilka lat temu. Niestety,
nikt z polskich rządzących
nie zgłosił żadnych uwag, nie
było też w tej sprawie prowadzonych żadnych konsultacji społecznych czy rozmów
z przedsiębiorcami. Dopiero
koniec 2013 roku przyniósł
decyzję ostateczną, od której
teraz praktycznie nie ma odwołania.

Małe zakłady mogą
nie przetrwać

Sytuacja jest o tyle paradoksalna, że nowe wytyczne
wprowadzono niejako tylnymi drzwiami, a najbardziej
zainteresowani zostali poinformowani jako ostatni. Co
więcej, już teraz ponoszą
koszty pewnej niefrasobliwości ze strony rządzących.
— Wszystkie badania poziomu zawartości substancji
smolistych opłacamy z własnej kieszeni — mówi Tadeusz
Kawa. — Gdybyśmy chcieli
sprawdzić każdą produkowaną u siebie wędlinę, koszty takich badań przerosłyby
możliwości wielu producentów. Kuriozalne jest nato-
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miast to, że wielu z nich właśnie w naturalnie wędzonych
wędlinach znalazło sposób
na dodatkowy dochód w swoich gospodarstwach czy zakładach produkcyjnych. Konieczność przeprowadzania
kosztownych badań może
wielu przetwórców wykończyć jeszcze zanim nowe przepisy wejdą w życie.

Promocja tradycji
pójdzie na marne?

W całej sytuacji najgorsze
jest to, że nowe unijne przepisy hamują to, nad czym samorząd województwa pracuje od kilku lat — promocję
żywności wysokiej jakości.
Naturalnie wędzone produkty to jeden z głównych elementów dziedzictwa kulinarnego Warmii i Mazur. Nie
trudno sobie wyobrazić, jak
bardzo ono zubożeje już za
kilka miesięcy. Zakłady, które nie spełnią nowych norm
unijnych mają praktycznie
tylko dwa wyjścia — albo zamknąć ten dział produkcji,
albo dostosować się do nowych norm za pomocą zmiany technologii wędzenia. Czyli z naturalnej wędzarni opalanej drewnem przerzucić się
na chemiczną obróbkę
i sztuczne wędzenie w preparatach dymu. Można się
domyślać, że będzie to miało
zabójczy wpływ na tradycyjny smak i wysoką jakość wędlin i ryb. A gorsze właściwości smakowe i zapachowe
szybko znajdą odzwierciedlenie w spadku zainteresowania konsumentów.

Czy są jeszcze szanse
na zmianę przepisów?

W dużym myślowym skrócie można więc rzec, że nowe
unijne przepisy zabiją dziedzictwo kulinarne naszego
regionu. — Nie wiemy, na
czym stoimy. Najprawdopodobniej nie ma już żadnej
możliwości, by powstrzymać
wejście nowych przepisów
w życie — obawia się Tadeusz
Kawa. — Producenci zrzeszeni w Regionalnej Izbie
Żywności Naturalnej i Tradycyjnej starają się jeszcze
szukać wyjścia i nowych rozwiązań. Współpracujemy
w tym zakresie z samorządem
województwa, wspólnie wystosowaliśmy w tej sprawie
list do premiera. Niestety,
czas płynie, a żadnych zauważalnych reakcji w tym zakresie brak. Jesteśmy więc
na etapie, że otwiera się rynek, rośnie zainteresowanie
społeczeństwa, produkty tradycyjne są coraz bardziej popularne, my mamy możliwości produkcji z doskonałego
surowca, a już niedługo będziemy mieć związane ręce.
Bogata, wielowiekowa tradycja, wspaniałe dziedzictwo
kulinarne naszego regionu
przegrywa z ustalonymi w dalekiej Brukseli przepisami.
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OD REDAKCJI
W lutowym wydaniu Rolniczego ABC (12.02.2014), w
artykule prof. Janusza Falkowskiego pt. „Więcej prosiąt od lochy” omyłkowo nie
został zamieszczony rysunek
nr 1, który dotyczył fragmentu:
„Zarządzanie stadem
Odchów zwierząt młodych
stanowi najtrudniejszą część
prowadzonej produkcji. Ekonomicznie uzasadnione jest
takie prowadzenie i zarządzanie stadem, które zapewnia osiągnięcie wysokiej plenności gospodarczej loch, czyli
REKLAMA

liczby prosiąt odchowanych
od lochy w okresie roku. Plenność jest cechą ważną, która
ostatecznie sumuje wartości
innych parametrów charakteryzujących użytkowość rozpłodową loch (rys. 1). Celem
powinno być uzyskanie licznych, zdrowych, ciężkich i
wyrównanych miotów, bowiem każde odchowane prosię przyczynia się do poprawy
opłacalności prowadzonego
chowu.”
Z zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

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

Europa stawia na innowacyjne rozwiązania w rolnictwie
Mija 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Blisko 173 miliardy złotych z programów unijnych trafiły w tym czasie do polskich rolników, przedsiębiorców i innych beneficjentów. W województwie warmińsko-mazurskim wypłacono ponad 10 miliardów zł. Zaczyna się kolejny okres programowania, którego szczegóły są właśnie doprecyzowywane.
Budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020
dla Polski jest wielkim osiągnięciem naszych negocjatorów.
Otrzymamy bowiem na realizację WPR w tym okresie aż 42,4 mld
euro, czyli o 8% więcej niż na poprzednie siedem lat – wówczas
mieliśmy do dyspozycji 39,2 mld euro. Jest to tym ważniejsze, że
przecież budżet UE na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020
jest niższy o 12% niż w poprzednich siedmiu latach. Skuteczne wykorzystanie przyznanego Polsce budżetu będzie dużym wyzwaniem.
Na budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 składają się środki na dopłaty bezpośrednie – 23,7 mld euro oraz
PROW 2014-2020 – będzie ich 18,7 mld euro, w tym znajduje się
5,2 mld euro na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, które przekazane zostanie z funduszu przeznaczonego na Politykę
Spójności.
W nowym PROW położony zostanie szczególny nacisk na poprawienie konkurencyjności sektora rolnego. Zgodnie z celami
strategii „Europa 2020” oraz ogólnymi celami Wspólnej Polityki Rolnej PROW 2014-2020 będzie realizował sześć priorytetów,
z których każdy ma swój tzw. obszar interwencji.
• Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
• Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa
i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;
• Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie
zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
• Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych
od rolnictwa i leśnictwa;
• Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę
klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;
• Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Współczesny świat i globalna gospodarka stawiają przed rolnikami nowe wyzwania. Nie wystarczy już tylko wyprodukowanie towaru. Rolnik musi zadbać o jego najwyższą jakość, atrakcyjność cenową i jeszcze znaleźć klienta. Zatem nie wystarczy za-

kup nowego ciągnika czy maszyny, trzeba mieć innowacyjny pomysł i stale na uwadze wymogi środowiska naturalnego, a nawet
klimatu. Nic zatem dziwnego, że w PROW 2014-2020 szczególnie dużą uwagę poświęca się problemowi transferu wiedzy i innowacji, a wyrazem tego jest wpisanie tych zagadnień jako pierwszego priorytetu nowego programu. Przewiduje się w nim np.
wspieranie grup operacyjnych skupionych wokół konkretnych projektów innowacyjnych czy udzielanie pomocy na podejmowanie
współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolno-spożywczym, przyczyniającej się do realizacji priorytetów rozwoju
obszarów wiejskich.
Wspierane będą również innowacyjne inicjatywy dotyczące
w szczególności pilotażowych wdrożeń nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym, w których brać
będą udział rolnicy, przedstawiciele nauki, doradcy czy przedsiębiorcy. Planowane są także m.in. inwestycje w projekty poszerzające zasób wiedzy rolników, prezentujące najlepsze praktyki innowacyjne, przewiduje się również dofinansowanie działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych.
Innowacyjność będzie jednym z ważnych elementów przy udzielaniu pomocy w ramach działań PROW 2014-2020. I tak np. przy
przyznawaniu wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych brany pod uwagę będzie szereg aspektów: poprawa konkurencyjności,
rentowności, wpływ na ekologię czy innowacyjność.
W ramach nowego PROW promowana ma być innowacyjność
w produkcji żywności. W tym celu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, utworzona zostanie Krajowa sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) finansowana ze środków Pomocy Technicznej, która będzie ogniwem tworzonego europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Będzie to platforma
ułatwiająca współpracę naukowców, doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji w rolnictwie.
Pełne uruchomienie Programu nastąpi w 2016 roku. Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka ogrom pracy,
ale jest na to dobrze przygotowana. Wszystko też wskazuje, że
nasi rolnicy, przedsiębiorcy i samorządowcy z terenów wiejskich
będą potrafili skorzystać z wielkiej i być może już niepowtarzalnej
szansy skorzystania ze wsparcia z PROW 2014-2020, bo wiele
wskazuje, że w przyszłości aż tylu środków Polska nie zdoła uzyskać.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Instytucja wdrażająca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
97414otbr-A -S
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Dokuczliwe szkodniki plantacji grochu

Groch lubi otwartą przestrzeń
Znajomość biologii i cyklu rozwojowego poszczególnych
szkodników grochu jest bardzo istotna i jest podstawą do
skutecznego ograniczania ich występowania. Wiele
czynników wpływa na satysfakcjonujący plon o dobrej jakości
– prawidłowo wykonane zabiegi agrotechniczne, zdrowy
materiał siewny, nawożenie, potencjalne możliwości
odmiany, czy prawidłowa ochrona chemiczna upraw.
mgr Beata Wielkopolan,
IOR — PIB
mgr inż. Andrzej Bandyk,
IOR — PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Do agrofagów plantacji grochu można zaliczyć min. pachówkę strąkóweczkę, strąkowca grochowego, oprzędzika pręgowanego czy mszycę grochową.

Oprzędzik
pręgowany

Wczesną wiosną chrząszcze
oprzędzika pręgowanego pojawiają się na plantacjach

grochu, bobu oraz wielu innych roślin z rodziny motylkowatych. Chrząszcze wygryzają wzdłuż brzegu blaszki
półkoliste otwory tzw. żer zatokowy. Żerowanie chrząszczy
jest szczególnie niebezpieczne dla wschodzących roślin,
zwłaszcza w okresie suszy.
Samice składają po kilkaset jaj
na roślinach lub na ziemi w
pobliżu łodyg. Jaja trudno
zauważyć na powierzchni ziemi, ponieważ po kilkunastu
godzinach od złożenia czernieją. Larwy pojawiają się i żerują w okresie kwitnienia grochu. Uszkadzają drobne ko-

Żer zatokowy — oprzędzik pręgowany

Mszyca grochowa

Strąkowiec grochowy

rzenie rośliny oraz wyjadają
wnętrze brodawek korzeniowych przez co zmniejszają
ilość azotu związanego przez
bakterie, co odbija się niekorzystnie na plonie. Chrząszcze
nowego pokolenia pojawiają
się w lipcu w okresie zasychania roślin.
Zaleca się wczesny, gęsty
siew grochu, a silnie zaatakowany groch należy zasilić pogłównie nawozami azotowymi.

Mszyca
grochowa

Mszyca grochowa jest największą mszycą spotykaną na
warzywach. Z roślin uprawnych atakuje głównie motylkowe drobnonasienne: groch,
soczewicę, fasolę, bób, wykę.
O ich licznym występowaniu
świadczą odbarwienia roślin,
zasychanie, opadanie kwiatów oraz niedorozwój strąków. Mszyca grochowa może
przenosić wiele chorób wirusowych w tym ostrą i zwykłą mozaikę grochu. Rozwój
mszycy grochowej i jej liczebność zależą od warunków meteorologicznych. Licznemu występowaniu sprzyja
sąsiedztwo koniczyny, ciepła
i umiarkowanie wilgotna pogoda. W ciągu roku na wieloletnich roślinach motylkowatych może się rozwinąć 10
pokoleń tego szkodnika. Ich
liczebność można ograniczyć
poprzez wczesny siew grochu
oraz izolację przestrzenną od
roślin motylkowatych wieloletnich.

Strąkowiec
grochowy

Strąkowca grochowego łatwo rozpoznać po jasnych łuskach w tylnej części odwłoka,
tworzących rysunek w kształcie krzyża. Dorosłe chrząszcze
zimują głównie w nasionach
grochu. Po przezimowaniu
przelatują na plantacje grochu
w początkowym okresie kwitnienia roślin. Strąkowce charakteryzuje wysoka płodność.
Samica składa 100-600 jaj
na powierzchni młodych strąków. Larwy wgryzają się do
nasion, linieją i tracą nogi. W
jednym strąku może rozwijać

Gąsienica pachówki strąkóweczki Fot. Beata Wielkopolan (4)
się tyle larw ile nasion. Uszkodzone nasiona słabo kiełkują
oraz tracą na ciężarze. Jako
materiał siewny mają małą
wartość.

Pachówka
strąkóweczka

Motyle o oliwkowobrunatnych skrzydłach. Wzdłuż górnego brzegu pierwszej pary
skrzydeł widoczne czarne kreski. Wylot motyli następuje w
końcu maja i początkach
czerwca. Lot jest bardzo rozciągnięty w czasie. W zależności od roku trwa do końca
lipca lub pierwszej dekady
sierpnia. Samice oblatują rośliny grochu, peluszki rzadziej wyki i lędźwianu. Składają jaja na wszystkich orga-

nach rośliny, najczęściej jednak na liściach i przylistkach.
Gąsienice żerujące w rozwijających się strąkach ogryzają nasiona, dodatkowo zanieczyszczając strąk odchodami
i przędzą. Uszkodzone strąki
grochu odmian nadających
się do przetwórstwa tracą
swoją wartość handlową.
Duży wpływ na populację
pachówki strąkóweczki mają
warunki atmosferyczne –
temperatura i opady. Wysoka
temperatura, mała ilość opadów podczas lotu motyli oraz
miejsce osłonięte od silniejszych wiatrów sprzyjają rozwojowi owada. Występowanie i szkodliwość tego agrofaga można ograniczyć poprzez:

• uprawę grochu, peluszki i
wyki z dala od pól, na których
uprawiano te rośliny w roku
ubiegłym,
• unikanie upraw grochu na
stanowiskach zbytnio osłoniętych od wiatru,
• wczesny, gęsty siew odmian szybko rosnących i
wcześnie zakwitających, o
krótkim okresie kwitnienia
oraz mało intensywnym ulistnieniu,
• przyspieszenie zbioru w
przypadku licznego występowania pachówki strąkóweczki oraz wykonanie głębokiej
orki.
W ustaleniu terminu wylotu motyli pachówki strąkóweczki pomocne są pułapki
feromonowe.
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Przynajmniej jeden zabieg bronowania zasiewów

Strączkowe bez chwastów
Powodzenie uzyskania wartościowych plonów strączkowych
zależy od kilku elementów technologicznych. Dobra gleba,
kwalifikowane nasiona czy odpowiednie nawożenie nie są
gwarancją dobrych plonów, jeśli plantację opanują chwasty,
choroby, czy szkodniki.
mgr inż. Zdzisław Grabowski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Systematyczny monitoring
plantacji oraz starannie przeprowadzona pielęgnacja
i ochrona roślin strączkowych
w okresie wiosny i wczesnego
lata, decyduje o wzroście plonów nawet na poziomie 35
procent. Prawidłowa technologia uprawy strączkowych
powinna uwzględniać kompleksowe zastosowanie metod
profilaktycznych oraz w razie
potrzeby zwalczanie patogenów.

Integrowana ochrona

Profilaktyka oraz aktualnie
wdrażana integrowana ochrona upraw eksponuje kilka
ważnych elementów zawartych w zasadach tej proekologicznej praktyki, jak:
– wybór gleby i właściwe
stanowisko – ogólnie strączkowe mają wyższe wymagania
glebowe, za wyjątkiem łubinu
żółtego. Wybór gleby i dobrego stanowiska sprawia, że

rośliny mają zapewnione dobre warunki do wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji
w mniejszym stopniu są atakowane przez chwasty, choroby i szkodniki.
– właściwe stosowanie płodozmianu – zmianowanie
(płodozmian) jest ważnym
elementem agrotechnicznym
stosowanym w uprawie
strączkowych i pozwala ograniczyć liczebność wielu organizmów szkodliwych. Zmianowanie jest podstawą niechemicznej ochrony plantacji.
Zaleca się, aby strączkowe
były uprawiane na tym samym stanowisku nie wcześniej jak po czterech latach.
Błędem jest siew strączkowych w stanowiskach po
strączkowych, z uwagi na zagrożenie masowego występowania chwastów, chorób
i szkodników.
– dobór odmiany – zalecane
do uprawy odmiany strączkowych, które są dobrze przystosowane do lokalnych warunków glebowych i klima-

tycznych. Odmiany dostosowane do lokalnych warunków środowiska, szczególnie
odmiany bobiku i łubinu wąskolistnego, cechują się szybszym wzrostem i bardziej wyrównanym dojrzewaniem, nawet podczas mniej sprzyjających warunków pogodowych.
– prawidłowe zrównoważone nawożenie fosforowopotasowe – azot tylko pod
bobik w dawce startowej
około 25 kg N/ha. Na glebach poniżej pH 6,5 (za wyjątkiem łubinu żółtego),
wskazane jest podniesienie
pH poprzez zastosowanie
nawozów wapniowych. Zaleca się wykonanie analizy
składu chemicznego gleby,
a w przypadku niedoborów
składników pokarmowych,
czy mikroelementów, wskazane jest uzupełnienie.
– próg ekonomicznej szkodliwości patogenów – określający ekonomiczną opłacalność stosowania chemicznej
ochrony. Jest to wzajemna
relacja potencjalnych strat

Herbicydy stosowane w ochronie upraw roślin strączkowych
Bobik i groch, bezpośrednio po siewie – na chwasty 2-liścienne
– Aflex Super 450 SC – dawka 1,5-2 l/ha
– Linurex 500 SC – dawka 1-2 l/ha
Bobik i groch, bezpośrednio po siewie – na chwasty 1- i 2-liścienne
– Command 480 EC – dawka 0,25 l/ha
– Gadwall – stosować tylko w grochu, dawka 0,25 l/ha
– Golden Clomazon 480 EC – dawka 0,25 l/ha
– Kilof 480 EC – dawka 0,25 l/ha
Bobik i groch, po wschodach, gdy rośliny mają 2-3 liście – na chwasty 1-liścienne
– Agil 100 EC – na perz, dawka 0,6-0,8 l/ha
– Grapa Extra 40 EC – stosować tylko w grochu na perz, dawka 1,75-2 l/ha
– Aramo 050 EC – stosować tylko w grochu, dawka 1-1,5 l/ha
– Galeon 100 EC – dawka 1,25-1,5 l/ha do zwalczania perzu i 0,6-0,8 l/ha na chwasty jednoroczne 1-liścienne
– Golden Tepra 050 EC – stosować tylko w grochu, dawka 1,0-1,5 l/ha
– Targa Super 05 EC, dawka 2,0-3,0 l/ha do zwalczania perzu, 1-1,5 l/ha na chwasty prosowate i 0,75 l/ha na samosiewy zbóż
Bobik i groch, po wschodach, gdy rośliny mają 2-3 liście – na chwasty 2-liścienne
– Basagran, 2,5 l/ha – przy wysokości roślin 6-10 cm
– Bassagran 480SL – 1,5 l/ha pierwszy zabieg przy wysokości roślin 5-10 cm oraz 1 l/ha w
drugim zabiegu 8 dni później
Groch, po wschodach, w fazie pojawiania się wąsów czepnych
– Agro-Bentazon 480 SL – dawka 2,5-3 l/ha
– Basagran 480 SL + zwilżacz Olbras 88 EC, dawka 2 l +1,5 l/ha
– Mac-Bentazon 480 SL – dawka 2,5-3 l/ha
– Mac-Bentazon 480 SL + zwilżacz Olbras 88 EC, dawka 2 l +1,5 l/ha
– Wolf A 480 SL – dawka 2,5-3 l/ha
– Wolf A 480 SL + zwilżacz Olbras 88 EC, dawka 2 l +1,5 l/ha
Łubin, bezpośrednio po siewie – na chwasty 2-liścienne
– Linurex 500 S.C, dawka 1,25-1,5 l/ha
Łubin, po wschodach, gdy rośliny mają 2-3 liście – na chwasty 1-liścienne
– Targa Super 05 EC, dawka 2-3 l/ha do zwalczania perzu, 1-1,5 l/ha na chwasty prosowate i
0.75l/ha na samosiewy zbóż.

i kosztów zabiegu ochrony
chemicznej, czyli określenie
przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin
potencjalne straty mogą przewyższyć koszty chemicznego
zabiegu. Od tego momentu
ochrona chemiczna jest opłacalna.
– stosowanie właściwych
technik uprawy – pozwalających na stworzenie roślinom
uprawnym optymalnych warunków do wegetacji oraz
zwalczanie lub ograniczenie
występowania organizmów
szkodliwych.
– zapobieganie ekspansji
patogenów – respektując stoREKLAMA

sowanie tzw. niechemicznych
metod ochrony, szczególnie
zabiegów mechanicznych.

Bronowanie 3-5 dni
przed wschodami

Występujące na plantacjach
roślin strączkowych chwasty
konkurują z roślinami uprawnymi o substancje odżywcze
zawarte w glebie, a także
o światło. Przy dużym zachwaszczeniu rośliny wykazują objawy niedoboru składników pokarmowych. Są bladozielone, kruche, a plon nasion jest niższy i o gorszej jakości. Na niektórych gatunkach chwastów mogą rozwi-

jać się też szkodniki a także
sprawcy chorób, które w późniejszym okresie atakują rośliny strączkowe.
Podstawą mechanicznej pielęgnacji jest bronowanie zasiewów. Jest to zdrowy, ekonomiczny zabieg profilaktyczny. Wskazane jest bronowanie plantacji na około 3-5
dni przed wschodami roślin.
Szczególnie uzasadnione
może to być na glebach cięższych, gdy tworzy się skorupa
glebowa. Zabieg taki może
zniszczyć nawet do 70 proc.
populacji chwastów, które
praktycznie są jeszcze niewidoczne. Występuje także ko-

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

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

Agrostar Sp. J.

A. Starownik

J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

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

strona WWW: www.agrostar.info
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Odmiany dostosowane do lokalnych warunków środowiska, szczególnie odmiany bobiku i łubinu wąskolistnego, cechują się szybszym wzrostem i bardziej wyrównanym dojrzewaniem, nawet podczas mniej
sprzyjających warunków pogodowych Fot. Anna Uranowska
zabieg bronowania zasiewów.
Zabieg bronowania należy
wykonać płytko, tak żeby brony nie miały kontaktu z siewkami roślin uprawnych.
W tym terminie zwalcza się
głównie siewki chwastów
o mniejszych wymaganiach
termicznych, jak tobołki, komosa, czy przetaczniki.
Korzystne jest również drugie bronowanie powschodowe, gdy rośliny osiągną wysokość 10-12 cm. Jest to bezpieczna faza rozwoju roślin
strączkowych, bez obawy ich
uszkodzenia. W tej fazie można dodatkowo zniszczyć około 20 procent populacji
chwastów oraz korzystnie
wpłynąć na ewentualne zaskorupienie gleby i dostęp
powietrza do strefy korzeniowej. Zabieg taki należy przeprowadzić w warunkach optymalnych, podczas bezdeszczowej pogody, ukośnie lub
prostopadle do rzędów, używając niezbyt ciężkich bron.
W praktyce zabieg ten jest
mało doceniany i rzadko stosowany.

Uprawki
pożniwne

rzystny efekt regulacji stosunków wodno-powietrznych.
Bronowanie najlepiej wykonać ukośnie lub prostopadle do kierunku siewu.
Właściwie powinno uwzględnić się przynajmniej jeden
REKLAMA
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Po zbiorze plonów należy
wykonać zespół uprawek
pożniwnych,
zwracając
szczególna uwagę na dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych, a następnie orkę. Zespół uprawek
pożniwnych
pozwala
zmniejszyć zapas nasion ga-

tunków chwastów krótkotrwałych w wierzchniej warstwie gleby oraz zwalczyć
gatunki wieloletnie jak
np. perz, ostrożeń polny,
mlecz polny, podbiał pospolity. Będzie to korzystne rozwiązanie przed innymi uprawami.

Chemiczna ochrona
strączkowych

Ten sposób regulacji patogenów na plantacji jest potrzebny, gdy został zaniedbany któryś z czynników wymienionych na wstępie lub jeśli nie przeprowadzono skutecznej pielęgnacji mechanicznej przy zwalczaniu
chwastów.

Przy dużym zachwaszczeniu rośliny wykazują objawy niedoboru
składników pokarmowych
Część zabiegów ochrony
chemicznej należy przeprowadzić jeszcze przed siewem, jak zaprawianie nasion chroniące przed chorobami grzybowymi i niektórymi
szkodnikami,
np. oprzędzikami. Inne zabiegi można wykonać opcjonalnie, bezpośrednio po siewie albo po wschodach
strączkowych.
Decyzję podejmuje rolnik
po solidnej analizie sytuacji.
Jako zabiegi interwencyjne,
opryski wykonane są w zasadzie po wschodach roślin, po
ocenie poziomu (progu)

szkodliwości dominujących
patogenów.

Przygotowanie
plantacji do zbioru

Zalecane są opryski w celu
przyśpieszenia i wyrównania dojrzewania w okresie,
gdy strąki na pędzie głównym i co najmniej połowa na
pędach bocznych są zbrązowiałe. Pozostałe strączki na
pędach bocznych są żółte,
a nasiona w strąkach osiągnęły właściwą dojrzałość fizjologiczną. Do wyboru są desykanty: Plantes 200 SL lub
Pantera 200 SL lub Reglone
200 SL – każdy w dawce
2,5-3 l/ha.
W sytuacji, gdy strąki dojrzewają nierównomiernie zaleca się wykonanie desykacji
przed zbiorem kombajnowym. Zbiór przeprowadza się
najlepiej kombajnem jednoetapowo, jeśli pozwalają warunki, gdy wilgotność nasion
wynosi około 15 procent.
W warunkach pogodowych
trudniejszych, gdy wilgotność
nasion wynosi powyżej 17
procent należy delikatnie dosuszyć nasiona do standardowego parametru 15 procent. Nie należy stosować zbyt
wysokich temperatur powietrza suszącego. Do zbioru
można przystąpić w terminie 7-10 dni po wykonaniu zabiegu desykacji.
REKLAMA

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

11r

praca
AGROCHEM Sp. z o.o. w Dobrym Mieście
zatrudni

• analityka finansowego
• handlowca
(sprzedaż nawozów)
Kontakt: Agrochem Sp. z o.o.
ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto
tel. 89/615 18 61
e-mail: oferty@agrochem.com.pl
109914otbr-a-M

wane pogłównie; BAZI
OLSZTYNEK, (89)51914-15, 605-780-852.
PASZE, Koncentraty
Paszowe, Skup Zbóż
BAZI
OLSZTYNEK,
(89)519-14-15, 609-040455.
CIĄGNIKI FARMTRAC i
ZETOR wybrane modele od 88-136 KM.
PROMOCYJNE CENY.
Brodnica Firma Borysiak, (56)49-869-69.
MATERIAŁ siewny, Saletra, Canwil, Saletrosan, Mocznik, Nawozy
NPK, Niemieckie Wapno Granulowane stoso

URSUS 1674, moc
158,5 KM, PERKINS,
EHR Bosch, przedni
TUZ Rok prod. 2010,
fabrycznie nowy. Brodnica Firma Borysiak,
(56)49-869-69.

GOTÓWKA na dowol

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

TRAKTORZYSTĘ do
paszowozu, 85-650-1361, 518-477-014.
W gospodarstwie, 782265-594.

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

Szanowny rolniku!
Nie pożyczaj – kup fuchtel
do odwiewania

Kontakt: (89) 645-46-61
608-256-701 (tel. po godz. 15.00)
www.fuchtel2007.pl
17414luzl-a-M

GDZIE NAS
SZUKAĆ?
REDAKCJA
I REKLAMA
Anna
Uranowska
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl

rolnicze abc

ZBIERAMY ZAMÓWIENIA NA PISKLĘTA
ORAZ DRÓB ODCHOWANY.
PISKLĘTA:
BROJLER, KURKA, KOGUTEK, KACZKA BIAŁA, KACZKA MULARD, GĘŚ, PERLIK, INDYK
DRÓB ODCHOWANY: KURY 10 TYG., 8 TYG., BROJLERY 3 TYG.
W SPRZEDAŻY POSIADAMY:
• PREMIKSY I PASZE DLA DROBIU, BYDŁA, KRÓLIKÓW, PSÓW I KOTÓW
• MLEKO ZASTĘPCZE DLA BYDŁA
• KONCENTRATY PASZOWE DLA DROBIU I BYDŁA
• WYTŁACZANKI
• KARMIDŁA I POIDŁA

Następne wydanie
9 kwietnia 2014

Zapraszamy
94314otbr-A -S

107914otbr-B -S
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mieszczony poniżej kupon, w którym
należy napisać hasło ogłaszającego
się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer
rubryki. W tym wydaniu jest to numer
32/2014. Należy też pamiętać, by do
listu załączyć znaczek pocztowy za
1,60 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale
muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy związane z

Panowie
31-45 LAT
KAWALER
Pracujący, bez nałogów i zobowiązań, spokojny, z dobrym sercem, kochający podróże, pozna panią do lat
32, ceniącą szczerość i zaufanie.
SZCZERY
Kawaler bez nałogów, posiada
wiele zainteresowań, pozna panią
w wieku do 46 lat, z okolic Olsztyna
lub Kętrzyna. Nie szukam przygód.
RENCISTA
40-letni kawaler, samotny, z dobrym sercem i charakterem, spod
znaku byka, poszukuje bratniej duszy, na dobre i na złe, pozna panią,
która pragnie kochać i chce być kochaną.
ZARADNY KAWALER
45-letni, pracujący, zaradny życiowo, pozna panią mieszkającą na
wsi, ceniącą szczerość, zaufanie w
związku.
46-60 LAT
RAK
(47/170/69) Uczciwy, samotny, pracowity, ceni uczciwość i wierność,
palący, pozna panią uczciwą,
wierną, do lat 50, najchętniej 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” 9 kwietnia 2014 roku.
Jadwiga Gliniewicz

WE DWOJE NR 32/2014

okolic Bartoszyc lub Górowa Iławeckiego. Pani może być z dzieckiem.
Z OKOLIC BISKUPCA
(48/180/80) Kawaler, bez zobowiązań, mieszkający na wsi, miły, spokojny, tolerancyjny, domator, poznam panią niezależną
mieszkaniowo i finansowo, o podobnych walorach i wieku. Mogę
zmienić miejsce zamieszkania.
SPOKOJNY RENCISTA
Po pięćdziesiątce, bez nałogów,
pozna panią, rencistkę, bez nałogów.
Cel — przyjaźń lub stały związek
POWYŻEJ 60 LAT
MIŁY
Po sześćdziesiątce, niezależny, posiada własne mieszkanie, lubi prace
na działce, pozna panią, by wspólnie przeżyć dalsze lata życia.
NIEZALEŻNY
61-letni, wolny rencista, własny
dom, poznam panią, która mogłaby ze mną zamieszkać.
SUMIENNY
Bezdomny, pracujący rencista, posiada dużą działkę na wsi, zmotoryzowany, aktywny, złota rączka,
uczciwy, abstynent, niepalący,

pozna panią, chętnie puszystą.
WOLNY
(62/165/78) Samotny, niezależny
finansowo, bez zobowiązań, niepalący, bez nałogów, jestem na emeryturze, własne M, zmotoryzowany,
poznam panią do 58 lat, by wspólnie przeżyć dalsze lata życia. Cel —
stały związek.
UCZUCIOWY
Opiekuńczy, z własnym M, niekarany, rozwiedziony, bez nałogów,
poznam panią w wieku do 60 lat,
ciepłą, niematerialistkę.
WYSOKI WDOWIEC
Po 60-tce, niezależny, bez nałogów
i zobowiązań, zmotoryzowany,
pozna samotną, zadbaną panią do
lat 57, która mieszka w domu na
wsi, w okolicach Elbląga lub
Ostródy.
Z OKOLIC OLSZTYNKA
(67/172/75) Poznam panią bez nałogów, ciemną blondynkę, o wzroście ponad 160 cm, posiadam dom.
SAMOTNY WDOWIEC
(76/175/75) Średniej budowy ciała,
poznam panią w wieku 70-80 lat,
może być przy tuszy. Mieszkam na
wsi, niedaleko Lidzbarka Welskiego.

Panie
31-45 LAT
ROZWIEDZIONA
(45/169/63) Ładna, zgrabna, rozwiedziona, dobra praca, dwoje dorosłych dzieci, pozna pana do lat 55
z bliskich okolic Elbląga, najchętniej
pana z mieszkaniem.
46-60 LAT
UCZCIWA
(49/164/73) Zadbana, zaradna,
bez nałogów, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna pana uczciwego, zaradnego, bez nałogów, do
60 lat.
OPIEKUŃCZA
(55/160/58) Samotna, zadbana,
abstynentka, pozna wdowca, emeryta bez zobowiązań i rażących nałogów, zadbanego, uczciwego i pogodnego, z własnym M lub
domkiem, w wieku 60-70 lat. Cel
— przyjaźń lub stały związek.
PRACOWITA
58-letnia wdowa z Olsztyna, spokojna, niepaląca, zadbana, na ren-

cie, nie szukam przygód, poznam
wdowca z okolic Olsztyna. Cel —
stały związek.
CIEMNA BLONDYNKA
Przed sześćdziesiątką, średniego
wzrostu, szczupła i pełna zapału,
nadziei i optymizmu, a przy tym
skromna i delikatna, pozna pana do
lat 65, odpowiedzialnego, z okolic
Elbląga.
ZADBANA
60-letnia, wdowa, bez nałogów,
niezależna mieszkaniowo i finansowo, pozna pana do 65 lat, bez
nałogów i zobowiązań, poważnie
myślącego o życiu we dwoje. Mile
widziane prawo jazdy.
POWYŻEJ 60 LAT
SPOKOJNA
61-letnia mieszkanka Olsztyna,
spokojna, na emeryturze, średniego wzrostu i budowy, kochająca ludzi i przyrodę, pozna pana
w odpowiednim wieku, odpowiedzialnego, sympatycznego,

e dwoje

Nr 32/2014
hasło

mieszkającego na wsi, który nie
szuka przygód lecz stałego
związku.
LEW
(63/160/58) Samotna wdowa z
okolic Iławy, mieszkam na wsi,
mam poczuciem humoru, o czułym
sercu, uczciwa, wrażliwa, wyrozumiała, niezależna mieszkaniowo,
chciałabym poznać pana, ale tylko
wdowca, do lat 70, z podobnym
charakterem, wyrozumiałego, ugodowego, któremu też dokucza samotność.
DOMATORKA
(65/160) O dobrym sercu, pozna
uczciwego pana w celu zaprzyjaźnienia się. Pan może być przy tuszy,
niewysoki, chętnie z małej miejscowości.
ZARADNA
(64/163) Samotna, niezależna,
optymistka, pozna pana z okolic Elbląga, w wieku 65-70 lat. Cel —
stały związek.

imię i nazwisko ...............................................................................................................
adres................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................
rok urodzenia ...............
treść zgłoszenia (maksimum 30 słów) ..........................................................................
.........................................................................................................................................
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Powyższe dane do wiadomości redakcji
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Prawidłowy dobór odmiany

WE DWOJE
Drodzy Czytelnicy,
rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym
swojej drugiej połowy wśród osób
mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.
Jak zamieścić swój anons lub wysłać
list? Wystarczy wypełnić i wysłać za-

ŚRODA 12.03.2014
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własnoręczny podpis
52511otbp-af-W

Ziemniak na lepszy plon
mgr inż. Małgorzata Gazda,
COBORU
SDOO we Wrócikowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W Polsce od wielu lat obserwuje się zmniejszanie areału
uprawy ziemniaka. Jeszcze na
początku lat 90. gatunek ten
uprawiany był na 1,8 mln hektarów, a dzisiaj zajmują niewiele ponad 0,3 mln hektarów.

Odmiana ziemniaka Cyprian
Fot. PMHZ w Szyldaku

Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2013 roku wg GUS
wyniosła ok. 0,3 mln ha i była
mniejsza w stosunku do 2012
roku o 72,8 tys. ha oraz mniejsza o 224,7 tys. ha od średniej
z lat 2006-2010. Plony ziemniaków kształtowały się w zeszłym roku na poziomie
211 dt/ha i w porównaniu do
roku 2012 zmniejszyły się
o 31 dt/ha. Pomimo mniejszej
powierzchni uprawy następuje wzrost zapotrzebowa-

nia na ziemniaki wysokiej jakości — do bezpośredniego
spożycia, dla przemysłu przetwórczego i na paszę. Wymaga to od plantatorów innego
podejścia do uprawy. Zarówno producenci, konsumenci
i przetwórcy poszukują ciągle nowych odmian spełniających ich wysoki i precyzyjne
oczekiwania.

78 jadalnych
i 51 skrobiowych

Bez względu na sposób
użytkowania poszczególne
odmiany powinny charakteryzować się wysoką plennością. Uzyskanie wysokich
plonów odmian ziemniaka
związane jest z odpowiednimi warunkami glebowymi,
wodnymi i optymalnym nawożeniem. Roślina ta charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe, w tym także na mikroelementy. Ziemniak najlepiej plonuje na
glebach lżejszych i przewiewnych, znacznie gorzej
na suchych, bardzo lekkich,
a także zlewnych glebach
gliniastych.
Krajowy rejestr odmian
w 2013 r. liczył 129 odmian
ziemniaka, wśród nich jest
78 jadanych i 51 skrobiowych.
Odmiany te podzielone są na
grupy wczesności: 15 bardzo
wczesnych, 29 wczesnych, 57
średnio-wczesnych, 14 średnio-późnych i 14 odmian późnych. W krajowym rejestrze

odmiany zagraniczne stanowią 46 proc.

Co należy wiedzieć?

Poszczególne odmiany będące na liście krajowego rejestru (KR) różnią się między
sobą szeregiem istotnych
cech. Do najważniejszych
należą: potencjał plonotwórczy, wczesność, zawartość skrobi, cechy morfologiczne (wielkość i kształt
bulw, barwa skórki i miąższu, głębokość oczek — cecha
istotna przy mechanicznym
obieraniu bulw), smakowitość, cechy konsumenckie,
odporność na choroby, wymagania siedliskowe. W doborze odmiany do lokalnych
warunków produkcji może
pomóc Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDOiR). Prowadzone badania odmian
w ramach PDOiR dostarczają rolnikowi, producentowi szerokiej wiedzy o odmianach. Od bieżącego roku
powstała Lista Zalecanych
Odmian (LZO) ziemniaka
dla naszego województwa.
Proponowane odmiany bardzo wczesne na LZO nadają
się do uprawy zarówno na
zbiór główny jak również na
zbiór wczesny tzn. po 60
dniach od posadzenia. Sadzeniaki odmian przeznaczonych na wczesny zbiór powinny być przed wysadzeniem podkiełkowywane przez
okres około 6-8 tygodni.

ŚRODA 12.03.2014

rolnicze abc

PRODUKCJA ROŚLINNA 13r
GAZETA OLSZTYŃSKA

DZIENNIK ELBLĄSKI

Szukasz pracy?
Stacja Hodowli
i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
lider w branży inseminacyjnej
prowadzi na terenie całej Polski
rekrutację na stanowisko:

przedstawiciel terenowy – doradca klienta
Szczegóły oferty znajdziesz na
www.shiuz.pl/praca

ZAPRASZAMY NA

KURSY INSEMINACYJNE
W ATRAKCYJNYCH CENACH
lokalizacja: Bydgoszcz, Olecko

OFERUJEMY KORZYSTNE WARUNKI
WSPÓŁPRACY DLA

INSEMINATORÓW,
HODOWCÓW,
LEKARZY WETERYNARII
Więcej informacji:
tel. 52 328 03 01, wew. 114

www.shiuz.pl
106414otbr-a -P
REKLAMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wiosenne cięcie drzew
owocowych
Zima jeszcze trwa, ale sadownicy już powinni planować wiosenne zabiegi pielęgnacyjne na plantacjach
i dokonać wstępnej oceny
uszkodzeń mrozowych.
Głównym celem cięcia
drzew jest uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości przez cały czas owocowania sadu. — Równowaga pomiędzy wzrostem
a owocowaniem występuje
wtedy, gdy jest rozłożona
w całej koronie, a nie ucieka tylko na wierzchołki
drzewa. Budowa korony
powinna zapewnić stabilną konstrukcję oraz dobre
doświetlenie całego drzewa. Luźne korony ułatwiają ochronę przed chorobami i szkodnikami. Prawidłowo przeprowadzone cięcie powinno zapewnić dobre owocowanie na najbardziej produktywnych,
2-3-letnich gałęziach
— wyjaśnia Maja Jurczak
z WMODR w Olsztynie.
W Polsce powszechnie wykonuje się cięcie zimowe.
W małych sadach można
rozpocząć cięcie na przedwiośniu, w lutym lub
w marcu. Jest to najbardziej odpowiedni termin
dla cięcia jabłoni, grusz
i śliw. W dużych sadach,
gdzie cięcie tradycyjne zajmuje wiele tygodni, trzeba
rozpocząć je już w styczniu
i prowadzić do maja.
Jeśli zachodzi konieczność
rozpoczynania cięcia już
od stycznia, należy najpierw ciąć jabłonie wytrzymałe na mróz (McIntosh,
Melba, Lobo, Cortland,
Spartan), następnie odmiany jabłoni mniej wrażliwe na mróz i wreszcie
grusze, śliwy i wiśnie.
— Cięcie na początku zimy
odmian wrażliwych może
wywołać przemarznięcia
wokół ran, lub nawet całych drzew jeśli temperatura spadnie poniżej -250C
— ostrzega specjalista.
Cięcie wpływa na:
• wzrost drzew i krzewów
— drzewa cięte w okresie
spoczynku zimowego lub
wiosną rosną silniej, lecz
mimo to pozostają mniejsze od drzew nie ciętych.
Drzewa cięte tworzą gęstą,
REKLAMA
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Najlepiej udaje się na glebach piaszczysto-gliniastych i torfowych

zwartą koronę, konary
mają krępe a pędy sztywne;
• tworzenie się pąków
kwiatowych — jednym
z warunków tworzenia się
pąków kwiatowych jest
obecność pędów owoconośnych. Jeśli w ciągu
roku lub dwóch, młode
drzewo wyda kilkanaście
pędów długich, to mają
one dużo pąków liściowych. W następnym roku
tylko 2-3 pąki liściowe
przekształcają się w krótkopędy. Należy pamiętać,
że im więcej będzie pąków
tym więcej wytworzy się
krótkopędów i większe
będą możliwości powstania pąków kwiatowych;
• zawiązywanie się owoców
— cięcie ma wpływ na
utrzymanie się zawiązków
owocowych na pędzie.
Zmniejsza się liczbę pąków
kwiatowych, a więc i kwiatów. Sprawia to, że mniejsza jest konkurencja o pokarm między zawiązkami
i między zawiązkami i pędami;
• wielkość plonu — po
wejściu drzew w okres intensywnego owocowania,
wytwarzają one znacznie
więcej pąków kwiatowych
niż jest to konieczne do
uzyskania dużego plonu
owoców. Jeśli owocowanie
nie jest regulowane przez
cięcie, to zawiązuje się na
drzewie nadmiar owoców.
Jest ich dużo, lecz nie
mogą one wyrosnąć;
• regularność owocowania
— jeśli wszystkie pędy
owoconośne na drzewie
zawiążą owoce, to hamują
one tworzenie się pąków
kwiatowych na rok następny. Regularne owocowanie
można uzyskać dzięki cięciu tych odmian, które nie
wykazują uporczywej
skłonności do wydawania
plonu co drugi rok. Są to
np. jabłonie: Lobo, McIntosh, Jonagold;
• zdrowie drzew — w czasie cięcia usuwa się pędy
chore lub martwe, ograniczając w ten sposób dalsze
rozprzestrzenianie się chorób, zwłaszcza mączniaka
jabłoni i brunatnej zgnilizny drzew pestkowych.

Ekologiczna uprawa marchwi
Marchew zaczęto uprawiać dopiero w XVIII wieku. Została udomowiona
w Basenie Morza Śródziemnego, Iranie i na Bałkanach. Początkowo miała korzeń
rozwidlony, tak jak u gatunku dzikiego. Odmiany o korzeniu stożkowatym pojawiły
się w Azji Mniejszej dopiero około 1000 roku. Do Hiszpanii została sprowadzona
w XII wieku, do północno-zachodniej Europy i Anglii w XV, a do Brazylii
w pierwszej połowie XVII wieku.
mgr inż. Marcin Felczak, Gospodarstwo Rolne w Gajdach
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Początkowo była znana tylko jedna odmiana marchwi
o żółtym zabarwieniu korzenia a następnie purpurowa
zmieniająca kolor po ugotowaniu na ciemnobrązowy.
Kwiaty, korzenie i nać marchwi były używane jako ozdoba
do kapeluszy i sukienek. Przebarwiające się jesienią liście
marchwi były często zamiennikiem piór. Dawniej uważano, że marchew poprawia
widzenie w ciemności oraz

Marchew zwyczajna (Daucus carota) należy do rodziny
selerowatych (Apiaceae). Jest
rośliną dwuletnią. W pierwszym roku uprawy wytwarza
korzeń spichrzowy długości
od 10 do 30 cm, średnicy od
1 do 5 cm, stanowiący część
jadalną. Obecnie dostępne są
również odmiany o korzeniu
długości tylko 3 cm i okrągłego kształtu. Jego zabarwienie jest najczęściej pomarańczowe do jasno czerwonego,

Zbiór odmian wczesnych przeznaczonych do sprzedaży
w pęczkach przeprowadza się od czerwca do sierpnia
Fot. Anna Uranowska

W ekologicznej uprawie marchwi, nawożenie naturalne można uzupełnić przez zastosowanie gnojówek
roślinnych
Część nadziemną stanowi
rozeta liściowa, złożona z liści
odziomkowych 3-5-krotnie
pierzastodzielnych. W drugim
roku uprawy wytwarza nową
rozetę liści, pęd kwiatostanowy i nasiona. Kwiatostan stanowią baldachy złożone. Kwiaty są barwy białej, owadopylne. Owocem jest dwudzielna
rozłupka rozpadająca się na
dwie niełupki, które stanowię
materiał siewny.
Marchew zawiera witaminy:
B1, B2, B6, D, H, E, K, PP, sole
mineralne: wapnia, magnezu

i miedzi, pektyny i niewielką
ilość olejku. Ponadto węglowodany, flawonoidy i do
25 mg proc. karotenu.
Niestety oprócz związków
korzystnych, marchew może
zawierać także azotany i azotyny, które kumulują się w korzeniach pod wpływem nieprawidłowego nawożenia.
W celu uniknięcia gromadzenia się tych związków, nie
należy stosować gnojówek roślinnych w uprawie wczesnych odmian.

Odmiany polecane do
uprawy ekologicznej

‘Lenka’, ‘Nantejska’, ‘Fantazja’, ‘Monanta’, ‘Jawa’, ‘Kometa’, ‘Perfekcja’, ‘Koral’, ‘Regulska’, ‘Karotan’.

Wymagania
klimatyczne i glebowe

Marchew jest rośliną klimatu umiarkowanego. Optymalna temperatura wzrostu
marchwi wynosi 15-20°C.
Siewki znoszą spadki temperatury nawet do -10°C. Niska
temperatura w początkowym
okresie wzrostu może spowodować wyrastanie „pośpiechów”. Korzenie przema-

Letnie lepsze od wiosennego

Szczepienie jabłoni i gruszy
mgr inż. Eugeniusz Mystkowski, PODR w Szepietowie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Szczepienie drzew owocowych
jest to zabieg polegający na

połączeniu zrazu z odmiany
szlachetnej, dającej zazwyczaj
dorodne i smaczne owoce, z
podkładką gwarantującą
zdrowotność i mrozoodporność drzewa lub pozwalającą

regulować siłę jego wzrostu.
Szczepienie drzewek owocowych wczesną wiosną, ogólnie znaną metodą ,,na zraz”
przed ruszeniem wegetacji,
stwarza dość dużo problemów z przygotowaniem, z
przechowaniem zrazów w
odpowiednich warunkach i
z przyjmowaniem się tych
szczepień.

Szczepienie „na zraz”

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

Fot. Archiwum autora
5514otbr-A-S

Opis botaniczny

a także spotyka się odmiany
o zabarwieniu kremowo-białym, żółtym i purpurowym.

Wartość odżywcza

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

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

wpływa na kręcenie się włosów.

Stwierdzam jako działkowiec, że ilość przyjęć szczepień wykonanych tą metodą
jest zawodna, gdyż zależy od
wielu czynników. Dlatego
polecam rolnikom i działkowcom metodę szczepienia
letniego, która jest prostsza
i ten sposób szczepienia jest
bardziej pewny i szybszy.
Wykonuje się go w czerwcu,
lipcu, a zraz i podkładkę
stanowią pędy współzdrew-

niałe. Sposób szczepienia
jest następujący. Jednoroczny pęd przycina się pod katem prostym w miejscu,
gdzie jest on półzdrewniały,
następnie nacina się żyletką
na głębokość około 2 cm.
Liść należy usunąć pozostawiając część ogonka liściowego (rys. 1.). Zraz wsuwa
się w nacięcie, a następnie
dokładnie obwiązuje się nicią lub taśmą klejącą (rys.
2.).
Nie smaruje się miejsca
szczepienia. Ponieważ zabieg ten wykonuje się w
okresie panowania wysokich temperatur, miejsce
szczepienia należy zabezpieczyć przed wysychaniem
osłonką z cienkiej folii. W
tym celu, na miejsce szczepienia nakłada się torebkę z
folii i przywiązuje na podkładce i w górnej części
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rzają, gdy temperatura gleby
wynosi -2°C.
Marchew najlepiej udaje się
na glebach piaszczysto-gliniastych i torfowych. Optymalne pH 6-7. Gleby kwaśne,
podmokłe i ciężkie nie nadają się do jej uprawy. Marchew ma duże wymagania
wodne, szczególnie w czasie
wschodów i intensywnego
wzrostu korzeni. Susza opóźnia wschody, a w czasie wegetacji powoduje, że korzenie
są cienkie i rozwidlone oraz
sprzyja gromadzeniu azotanów.

Stanowisko

Marchew można uprawiać
w drugim lub trzecim roku po
oborniku i w pierwszym po
zastosowaniu kompostu. Na
te same pole może wrócić po
minimum czterech latach.
Najlepsze jest stanowisko po
kapuście, zbożach, kalarepie,
kukurydzy, porze i cebuli.

Uprawa gleby

Na dwa lata przed uprawą
marchwi jesienią należy wykonać orkę z pogłębiaczem,
na glebach cięższych. Na glebach lżejszych jeżeli stosujemy obornik, orkę wykonujemy tylko w celu jego przykrycia.
Jesienią po zbiorze rośliny
poprzedzającej
uprawę
marchwi, stosujemy kultywatorowanie lub bronowanie broną talerzową. Dodatkowo przed tym zabiegiem,
jeżeli wcześniej nie stosowano obornika możemy zastosować kompost. Lepsze plonowanie uzyskuje się przy
stosowaniu kompostu i tylko
płytkiego mieszania go z glebą, niż wykonania orki i zastosowania obornika.
Na glebach bardziej żyznych

zastosowanie obornika na
2-3 lata wcześniej, pogarsza
jakość korzeni marchwi i nie
wpływa na zwiększenie plonu.
Wiosną wykonujemy bronowanie jeden raz przed siewem odmian wczesnych do
nawet trzech razy przed odmianami późnymi – w celu
niszczenia wyrastających
chwastów.

Nawożenie

W uprawie ekologicznej nawożenie naturalne można
uzupełnić przez zastosowanie w czasie wegetacji gnojówek roślinnych np. z pokrzywy zwyczajnej, mniszka lekarskiego czy bylicy pospolitej. Stosuje się je tylko w uprawie odmian późnych. Dodatkowo ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie
w międzyrzędziach mulczu
z pokrzywy zwyczajnej.

Siew od końca marca

Marchew uprawiamy z siewu nasion wprost na miejsce
stałe. Na jeden hektar należy
przeznaczyć w zależności od
terminu uprawy od 0,7 do
1,5 mln szt. nasion.
Termin siewu zależy od odmiany i jej przeznaczenia.
Najwcześniej, bo pod koniec
marca, gdy tylko można wejść
w pole siejemy nasiona odmian najwcześniejszych. Marchew można też wysiewać jesienią w listopadzie, gdy gleba nie jest jeszcze zamarznięta, a nasiona nie wykiełkują przed zimą. Od kwietnia
do połowy maja wysiewamy
nasiona odmian przeznaczonych na zbiór jesienny. Odmiany przeznaczone do przechowywania, wysiewa się pod
koniec kwietnia do końca
maja. Odmiany wczesne można także wysiewać latem jako

roślinę poplonową.
Nasiona wysiewamy rzędowo lub taśmowo. Rozstawa rzędów zależy od metody późniejszego odchwaszczania. Jeżeli
plantacja będzie odchwaszczana ręcznie, to pasy powinny
mieć szerokość 8-10 cm, odległe od siebie o 30 cm. Natomiast w systemie rzędowym co 15-30 cm. Nasiona
umieszczamy w glebie na głębokości od 1 do 2 cm, zależy to
od rodzaju gleby. Przed siewem możemy je zaprawić
np.
Zaprawą
Ziołową
PNOS-1 LS, Zaprawą Ziołową
PNOS-2 SL, Bioseptem 36
SL oraz popiołem z czeremchy zwyczajnej.

Pielęgnacja roślin

Podstawowym zabiegiem
pielęgnacyjnym po wschodach roślin jest ich przerywka i odchwaszczanie. Przerywkę roślin wykonujemy jak
najwcześniej ręcznie lub za
pomocą bronowania plantacji broną lekką w poprzek
pola.
Odchwaszczanie ręczne jest
bardzo pracochłonne i należy
go zastąpić mechanicznym,
za pomocą pielników wielorzędowych pracujących między rzędami. Natomiast
w rzędach chwasty należy
usuwać ręcznie.
Deszczowanie wykonujemy
w okresach deficytu wody.
Jednorazowa dawka wody powinna wynosić 20 mm.

Ochrona przed
chorobami
i szkodnikami:

Czarna zgnilizna marchwi –
rośliny należy podlewać zapobiegawczo gnojówką ze
skrzypu polnego i opryskiwać preparatami skrzypowymi, unikać nadmiernego za-

W ograniczaniu pojawienia się szkodnika połyśnicy marchwianki może pomóc współrzędna
uprawa marchwi z cebulą Fot. Marcin Felczak
gęszczenia roślin, stosować
dobrze rozłożony obornik
i kompost, korzenie zbierać
w czasie bezdeszczowej pogody, w czasie zbioru odrzucać
korzenie uszkodzone i z plamami;
Mączniak prawdziwy baldaszkowatych – po zauważeniu pierwszych objawów należy usuwać porażoną nać,
opryskiwać odwarem ze
skrzypu polnego zapobiegawczo co dwa tygodnie
a w celu zwalczania codziennie przez 4 dni, oprysk Bioseptem 33 SL, Bioczosem BR
i Bio Blattem 25 EC;
Alternarioza naci marchwi –
jako przedplon uprawiać należy rośliny bobowate i cebulowe, po zauważeniu pierwszych objawów usuwać porażone rośliny, oprysk preparatem Biosept 33 SL;
Guzak północny – należy

dokładnie usuwać chwasty
dwuliścienne, na polu na którym stwierdzono tego nicienia
przez 6 lat należy uprawiać
zboża i warzywa kapustne;
Połyśnica marchwianka –
zalecane współrzędna uprawa
marchwi z cebulą, opóźnienie
siewu nasion odmian późnych do drugiej połowy maja
po zakończeniu lotu przez
połyśnicę, oprysk Bioczosem
BR w czasie pierwszego i drugiego lotu much, oprysk gleby i roślin gnojówką oraz naparem z czosnku;
Mszyca wierzbowo-marchwiowa i wierzbowo-baldaszkowa – oprysk Bioczosem BR
co 7 dni.

Zbiór już od czerwca

Zbiór odmian wczesnych
przeznaczonych do sprzedaży
w pęczkach przeprowadza się
od czerwca do sierpnia. PóźREKLAMA

miejsca szczepienia (rys.
3.). W torebce nad zrazem
winno być kilka cm wolnej
przestrzeni.

niej zbiera się marchew o wyrośniętych korzeniach do bezpośredniego
spożycia,
a w październiku do przechowywania.
Na dużych powierzchniach
najlepiej jest marchew zbierać
za pomocą kombajnu. Plon
odmian wczesnych wynosi
10-30 t z ha, a późnych nawet
do 100 t. Plonowanie marchwi w uprawie ekologicznej,
przy starannej pielęgnacji,
odpowiednim stanowisku
i doborze odmiany, nie jest
mniejsze niż w uprawie integrowanej.

Przechowywanie

Optymalna temperatura
przechowywania marchwi to
od 0-1°C i wilgotności względnej powietrza 95-98 proc. Korzenie najlepiej przechowywać w chłodni lub przechowalni.

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

Greengrow Sp. z o.o.

Kolejne fazy szczepienia letniego zrazami
półzdrewniałymi (rysunek) Rys. Anna Uranowska

w Wikrowie 3,
82-335 Gronowo Elbląskie

Duża skuteczność
letniego szczepienia

W ciągu 2-3 tygodni następuje zrastanie się miejsca
szczepienia a z oczka wybija pęd. Aby umożliwić jego
normalny rozwój, koniec
torebki foliowej należy
uciąć (rys. 4.). Po kolejnych
2-3 tygodniach wiązanie
oraz folię należy zdjąć.
Sposób ten jest sprawdzony i może mieć znaczenie
w przypadku przeszczepiania drzew w sadach przydomowych lub na działkach, ponieważ umożliwia
przedłużenie terminu
szczepienia, uniezależnia
od wcześniejszego przygotowania zrazów, ułatwia
ukształtowanie prawidłowej korony w przypadku
drzew starszych, zabezpiecza zrazy przed wyłamywaniem się, zapewniając wysoki procent przyjęć.

DZIENNIK ELBLĄSKI

Serdecznie zaprasza
do zakupu marchwi paszowej,
mytej, sprzedawanej luzem.
Marchew paszowa jest dietetycznym
dodatkiem do pasz dla:
koni, krów, strusi, królików.
Telefon kontaktowy:
+48 517 431 499
Marchew dostępna jest w ciągłej sprzedaży
w cenach:
• do 1000 kg - 0,19 zł za kg
• powyżej 1000 kg - 0,12 zł za kg.

1.

2.

3.

4.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.00
100414otbr-A -S
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rolnicze abc

RYNKI ROLNE

Drastyczne pogorszenie notowań
Comiesięczny raport Międzynarodowej
Rady Zbożowej prognozuje rekordowy
poziom światowej produkcji zbóż w
sezonie 2013-2014. Według raportu
oczekuje się również bardzo dużego
wzrostu zużycia i dużego popytu w wielu
regionach świata. Jeżeli jednak
prognozy nie znajdą potwierdzenia,
będzie to ważny czynnik wpływający na
spadki cen.
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Według zestawienia notowań cenowych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w lutym polski rynek
obrotu zarówno zbożami konsumpcyjnymi, jak i paszowymi odnotował wyraźne spadki. Cena pszenicy konsumpcyjnej na koniec lutego
kształtowała się na poziomie
762,45 złotych za tonę, natomiast cena żyta konsumpcyjnego obniżyła się do 557,74 zł/t.
Oznacza to, że w zestawieniu
z końcem stycznia ceny pszenicy jest niższa o 0,16 proc.
a żyta o 1,73 proc. W porównaniu do roku ubiegłego cena
pszenicy konsumpcyjnej jest
niższa aż o 32,67 proc.,
a żyta konsumpcyjnego
o 31,04 proc.

W lutym ceny żywca
wieprzowego spadły
z 5,12 do 4,22 zł/kg
wagi żywej, co oznacza spadek o 21,43
proc. w skali miesiąca
Tanieją zboża paszowe

W lutym także w notowaniach cen skupu zbóż paszowych nastąpiły dalsze obniżki. Średnie ceny skupu kukurydzy zmalały z 666,60
do 660,54 zł/t (spadek
o 0,92 proc.). Jest to o 37,20
proc. niższa cena od notowanej rok wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego
obniżka od stycznia średniej
ceny w skupie z 793,12 do
754,66 zł/t, oznacza spadek
o 5,10 proc. W porównaniu do
końca lutego z 2013 roku,
ziarno tego zboża jest tańsze
o 10,55 proc.
Również na rynkach światowych odnotowano dalszy

spadek cen zbóż paszowych
i zbóż konsumpcyjnych. Według opublikowanego pod koniec marca raportu MARS
(Monitoring Agricultural Resources) stan przezimowania
ozimin w krajach Unii Europejskiej jest bardzo doby
i straty mrozowe dzięki obfitym opadom śniegu nie powinny być znaczne.

Info. Robert Stopa

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR

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

Tylko rzepak lepiej

W Polsce, w skupie nasion
rzepaku, luty był kolejnym
miesiącem, który przyniósł
dalszy wzrost cen płaconych
przez firmy skupujące. Cena
z końca lutego to 1 587 zł/t
i jest o 80 zł wyższa niż w styczniu (wzrost o 5,04 proc.). Natomiast porównanie z ceną
sprzed roku, gdy była to kwota 2 006 zł/t, spadek wynosi
26,4 proc.

Wieprzowina
zbyt tania

Najbardziej drastyczny spadek odnotowano w średnich
cenach skupu żywca wieprzowego. Na rynku trzody
chlewnej problemy związane
z afrykańskim pomorem świń
pogłębiają i tak już tragiczną
sytuację w produkcji świń, co
niestety wróży dalszego spadki cen. Kluczowe znaczenie
może mieć ewentualne ponowne otwarcie ważnych pozaunijnych rynków. W lutym
ceny tego żywca spadły z 5,12
do 4,22 zł/kg wagi żywej, co
oznacza spadek o 21,43 proc.
W porównaiu do lutego
z 2013 roku, cena ta jest niższa o 24,28 proc.
Rynek mięsa wołowego nie
napotyka na tak znaczne
ograniczenia i w obrębie UE
może w daszym ciągu lekko
się rozwijać. Nie będzie to
miało jednak większego znaczenia dla cen skupu. Notowania cenowe w lutym po
wahaniach cenowych ulegały
spadkowi z poziomu 6,13 do
5,80 zł/kg wagi żywej. Jest to
spadek o 5,79 proc. w skali
miesiąca. Osiagnięta na koniec lutego cena wołowiny
jest jednocześnie o 10,88 proc.

niższa niż w 2013 roku
(6,43 zł/kg wagi żywej).
W skupie żywca indyczego
w lutym odnotowano najmniejszy spadek wynoszący
0,02 zł/kg wagi żywej (z 5,59
na 5,57 zł/kg wagi żywej).
W skali miesiąca jest to zatem
cena o 0,30 proc. niższa,
a w odniesieniu do poprzedniego roku o 0,55 proc.
Dalszej poprawie podlegały
jedynie ceny brojlerów kurzych. Uzyskiwane w lutym
ceny za ten żywiec podlegały
niewielkiemu ale stałemu
wzrostowi z 3,53 do 3,76 zł/kg
masy ciepłej poubojowej.
Wzrost ceny w skali miesiąca
wynosi 6,01 proc., natomiast
w skali roku cena uległa obniżce o 4,88 proc.
W obrocie żywca podobne
jak w Polsce tendencje, można było zaobserwować na rynkach europejskich i światowych.

ści, poza klasą „M”. Średnia
cena w notowaniach na koniec
lutego 2014 wyniosła 30,68
zł/100 sztuk, co oznacza spadek od stycznia o 1,14 proc.
W porównaniu do ubiegłego
roku ceny są również niższe
o 30,07 proc. Analizując ceny
w poszczególnych klasach wiekości jedynie w klasie „M” odnotowano wzrost cen skupu za
100 szt., jaja w pozostałych
klasach taniały.

Mniejszy popyt
na masło

W lutym, w Polsce obrót zarówno tłuszczem mlecznym
jak i mlekiem w proszku na

rynku artykułów mleczarskich uległ dalszemu spowolnieniu. W przypadku
obrotu masłem konfekcjonowanym oraz w blokach,
odnotowany spadek jest bardzo znaczny. Cena płacona za
masło konfekcjonowane
spadła z 17,45 zł/kg na początku lutego do 16,76 zł/kg
na początku marca (spadek
o 4,12 proc). Natomiast cena
masła w blokach w tym samym czasie spadła z 16,30 do
14,67 zł/kg, 11,08 proc. mniej
niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogiczego
okresu sprzed roku cena na
masło konfekcjonowane

wzrosła o 13,90 proc, natomiast za masło w blokach
o 11,78 proc.
Ceny oferowane na rynku za
pełne mleko w proszku także
uległy kolejnym obniżkom.
Za kg tego produktu na początek marca oferowano 15,26 zł,
a więc o 2,23 proc. mniej niż
w lutym. Jedynie za mleko odtłuszczone w proszku na przełomie lutego i marca płacono
o 1,08 proc. więcej niż w styczniu, a więc 13,63 zł/kg. W porównaniu do analogicznego
okresu z 2013 roku, mleko
pełne kosztuje o 19,71 proc.
więcej, a odtłuszczone aż
o 19,71 proc. więcej.

Zniżka cen jaj

Luty przyniósł dalsze obniżki ceny za oferowany asortymentem jaj spożywczych w poszczególnych klasach wielkoŹródło: WMODR

